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Beredskap, flexibilitet
och samarbete

Ljusnande
framtider
EN TIDNING OM REGIONAL UTVECKLING FRÅN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Den hållbara utvecklingen
är en kontinuerlig process
snarare än ett mål i sig.

Plan för samspel
De tre beståndsdelarna i hållbar utveckling, det vill säga de ekologiska, sociala
och ekonomiska aspekterna, är starkt
integrerade i varandra och genomsyrar
de flesta, kanske alla, nivåer i samhället.
Det är något som är påtagligt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, där hållbarheten
är en grundpelare som ger avtryck i mål,
strukturbilder, åtaganden, tidsaspekter
med mera.
Den hållbara utvecklingen är en kontinuerlig process snarare än ett mål i sig.
I det här numret belyser vi några av alla
goda exempel på vad som görs i Stockholmsregionen. Vi tittar på hur hållbarhetsansatsen kan stärkas i regionens
utveckling – och på hur delarna kan
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Blickar framåt
Människan står allt mer i fokus för regionens strategiska
hållbarhetsarbete. Planering för mellanmänskliga
möten, tillit och trygghet dominerar agendan. Här följer
några goda exempel.

4. Se människan
Vad är egentligen hållbarhet och hur kan begreppet användas för att
skapa ett fritt och öppet samhälle?
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5. Grönt är skönt
Aldous Huxleys löpande-band-producerade människor må vara långt
borta, men nog är världen som vi känner den på väg att ändras. Resurser,
rikedom och tillväxt är begrepp som laddas med ny innebörd i den nya,
gröna ekonomin.

8. Helt säkert
Beredskap för alla möjliga scenarior är nyckeln till en säker värld – en värld
där vi kan känna oss trygga.

11. Energiska agenter
Ett gott och dubbelt prisbelönt exempel på hur vi kan skapa en mer
energieffektiv framtid finns hos förvaltaren av Stockholms förskolor.
Pedagogisk lek ger barnen verktyg att till och med lära de vuxna hur vi bör
hantera och tänka kring energi.

12. Alla får fråga
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På förskolan Sture mitt i Stockholm uppnås social hållbarhet genom
möten och öppen dialog.

14. Konkreta verktyg
Med ny metodik har Trafikförvaltningen satt social hållbarhet i första rummet. Det som förr var flummigt har blivit ett funktionellt sätt att arbeta.

16. Det började med miljövård
Startskottet för det globala miljöarbetet som lever än fyrades av i Stockholm 1972, under en vecka med celebra besök, befarad demonstrationsinvasion och en cykelpool före sin tid.

21. Vem är hållbar?
Stockholmare ser sig som medvetna och hållbara. Frågan är bara om vi
lever som vi lär – och hur vi kommer att leva imorgon.

24. Perspektivförskjutning
Förmågan att se saker från flera synvinklar är viktig i ett hållbart samhälle.

27. Samtal om samverkan
Stockholmsregionen sammanförde offentlig verksamhet, näringsliv och
akademi i ett öppet samtal om hållbarhet.
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Människans tid är nu
Härskarödlorna besatt jorden i mer än 150 miljoner år. Vår tid på
jorden är en bråkdel i jämförelse, men kanske är vi den första arten
intelligent nog att rädda oss själva från undergång.
Text: Klara Möller Norén Foto: Nils Petter Nilsson
Hållbarhet definieras i ordboken
som något »som kan bibehållas«. Ett
samhälle är i samma bok en sammanslutning av personer, bundna genom en
viss enhällighet, en grupp personer som
lever tillsammans. Ju fler människor i
ett samhälle, desto större dynamik och
utvecklingspotential, men också större
risk för att enhälligheten hotas och samhället går under.
Stockholmsregionen är Sveriges största samhällsbildning, ett myller av personer, åsikter och levnadssätt. Hållbarheten stärks när regionen tar vara på sin
mångfald. Öppenhet och tillgänglighet
som ger alla lika möjligheter oavsett kön,
ålder, sexuell läggning, funktionshinder
och bakgrund skapar tillhörighet.
– Människan och det sociala perspektivet är i centrum i ett hållbart samhälle,
säger Bette Lundh Malmros, regionplanerare på Stockholms läns landsting och
projektledare för landstingets utvecklingsarbete för stärkt hållbarhet.
Delar av samma system
Satstning på ekosystemtjänster och hållbara trafiklösningar visar vägen, liksom
utvecklad kollektivtrafik, bilpooler och

utbyggda cykelbanor. Medborgardialoger och sociala konsekvensbeskrivningar
är viktiga verktyg för att skapa engagemang och ge möjlighet till inflytande. Att kunna påverka föder tillit och
tillhörighet.
– Samhället förändras ständigt. Ett
verkligt hållbart och robust samhälle kan
hantera förändringar utan att tappa viktiga funktioner. Det gäller att vara förberedd och att bygga in en viss flexibilitet i
alla system, så att det finns en beredskap
för att hantera både kända och okända hot, att skapa god resiliens, förklarar
Bette Lundh Malmros.
Bred beredskap
Hot kan vara allt i från klimatkatastrofer eller terrorattacker till mer subtila
kriser som utanförskap eller överbelastad äldrevård. Det är omöjligt att förutse
alla möjliga hot, men det går att skapa en
bra beredskap med strategier för hur de
ska bemötas. Transparens i all planering
gör det möjligt att backa tillbaka, göra
om och göra rätt. Människan har alla
möjligheter att skapa ett samhälle som
bibehålls i miljontals år – bara vi tänker
och agerar rätt redan idag. n

Hållbarhet i korthet
Sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter är byggstenarna i
allt hållbarhetsarbete. Hållbarhet har beskrivits som mötet mellan
dessa, men den ganska passiva bilden säger inget om hur delarna
samverkar och motverkar varandra. Därför pågår en utveckling
av förhållningssättet till hållbarhet som möjliggör större styrning.
I den nya modellen ses det ekonomiska systemet som en del av
det sociala systemet, som i sin tur är en del av det ekologiska.
Systemen hänger ihop och ska hanteras i ett sammanhang.
Robusthet beskriver ett samhälles tålighet och förmåga att
utvecklas. Resiliens beskriver ett samhälles kapacitet att hantera
stora förändringar utan att centrala funktioner förloras. Ett resilient samhälle är dynamiskt, hållbart och robust på lång sikt.

När bruttonationalprodukten dyker får världen skrämselhicka. Men
nu börjar ökad ekonomisk tillväxt som ett mål i sig ifrågasättas
alltmer. Forskaren Eva Alfredsson förklarar varför detta inte är ett hot
utan en möjlighet, både för ekonomin och världen i stort.
Text: Karin Aase Foto: Nils Petter Nilsson

Du sköna gröna värld
Självklart finns det fördelar med en
ökad ekonomisk tillväxt.
– Tillväxt genererar mer intäkter till
staten i form av skatt, och med mer skatt
har man möjlighet att göra reformer och
bygga ut välfärdsstaten, konstaterar Eva
Alfredsson, forskare inom miljöstrategi
ska studier på Kungliga tekniska hög
skolan, KTH.
Men, och det här är ett stort men,
flera forskare menar nu att den starka ekonomiska tillväxttakt som vi har
vant oss vid under det senaste århundradet snarare är en anomali, ett historiskt undantag som vi inte kan förvänta oss i framtiden, bland annat på
grund av bred resursknapphet, minskad tillgång till högvärdig energi och
klimatförändringar.
Och minskad ekonomisk tillväxt behöver inte vara ett problem i sig.
– Ingen, inte ens ekonomer, hävdar
att bruttonationalprodukten (BNP) är ett
bra mått på välstånd. Det berättar inte
hur människor mår, eller för den sakens
skull hur våra långsiktiga tillgångar utvecklar sig, det vill säga om världen som
helhet faktiskt blir rikare eller fattigare.
Ekonomi med växtvärk
Den ökade ekonomiska tillväxten vi har
sett de senaste hundra åren har också
fört med sig flera negativa konsekven-
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ser både i vår miljö och i våra samhällen, något som i slutändan är negativt för
ekonomin i sig.
– Tittar man på den rikedom som har
genererats under 1900-talet ser vi att
den har fördelats snett i samhället. I dagens USA tillfaller så mycket som hälften av BNP en procent av befolkningen,
berättar Eva Alfredsson.
Fenomenet kan ses som ett problem
ur ett rättviseperspektiv, men ger också negativa ekonomiska konsekvenser.
När stora grupper i samhället har låga
inkomster minskar deras efterfrågan på
produkter och tjänster. Minskad tillväxt
löser inte de här problemen, men det gör
inte heller en ökad tillväxt. Det måste till
något annat.
Denna insikt börjar nu få såväl individer och enskilda företag som världens
absoluta ekonomiska toppskikt att byta
fokus till att istället för att kortsiktigt
maximera BNP försöka nå vad de kallar
en grön ekonomi. En modell där man fokuserar på världens samlade förmögenhet i form av till exempel naturtillgångar,
rent vatten och fiskebestånd i haven.
– De här tillgångarna har ett ekonomiskt värde, de är vårt gemensamma
sparkapital. Hittills har vi slösat bort
dem i vår strävan att maximera de kortsiktiga inkomsterna. Men det är inte
ekonomiskt hållbart.
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Eva Alfredsson,
forskare inom
miljöstrategiska
studier på KTH.

BNP
Bruttonationalprodukten är ett
mått på den totala
ekonomiska aktiviteten i ett land
under ett år. Det
räknas ut genom
värdet av landets
totala konsumtion
av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export
minus import.
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För samtidigt som den starka ekonomiska tillväxten har ökat BNP har den
tärt på de här resurserna i en takt som
gör att de börjar ta slut. Ingen nyhet i
sig, men faktum är att om vi räknar med
de kostnader som till exempel utsläpp,
global uppvärmning och rovdrift har
skapat så har vi enligt till exempel måt�tet Genuine Progress Indicator (GPI)
inte haft någon ekonomisk tillväxt sedan
70-talet. Kostnaderna har varit större än
vinsterna.
– Ingen har velat betala, men nu
skickar planeten räkningen.
Och när det är dags att betala vad
miljöförstöringen kostar är det många
av de traditionella affärsmodellerna som
inte längre håller. För många innebär
det här en målkonflikt där de tror att vi
måste välja mellan god miljö och ökad
välfärd. De goda nyheterna är att fler
och fler blir övertygade att så inte längre
är fallet.
– Ända sedan millennieskiftet är det
många som har insett att vi egentligen
inte behöver välja, vi behöver bara tänka
lite annorlunda.
Marknad för återvinning
En orsak till det här stavas råvarupriser. Under hela 1900-talet har råvarupriserna sjunkit stadigt, något som gjort
det lätt och billigt för industrin att bara
utvinna mer och mer. Men sedan millennieskiftet har det tagit stopp. Priserna
har vänt och det blir helt enkelt för dyrt
att utvinna nytt material, vilket gör det
mer och mer attraktivt att återanvända
det vi redan har.
– Ta bilindustrin till exempel som mer
och mer går över till att leasa ut sina produkter snarare än att sälja dem. Säljer de
dem förlorar de kontrollen över råvarorna, medan de kan använda dem upprepade gånger om de bara hyr ut bilen.
Bilindustrin är inte ensam. På område
efter område växer nu förståelsen för att
vi inte kan öka våra intäkter på bekostnad
av vårt ekosystem, vår förmögenhet. I ett
stadsplaneringsperspektiv kan det handla om att utnyttja lokaler bättre och under fler av dygnets timmar, istället för att
bygga nya lokaler för varje nytt ändamål.

– Större företag har ofta ytor över där
man skulle kunna inhysa andra företag
och på så sätt maximera den befintliga
ytan, säger Eva Alfredsson.
Skolan är ett exempel där delandet redan är verklighet. Fritidsverksamheten
nyttjar klassrum när undervisningen är
slut för dagen. Ett troligt framtidsscenario är att fler lokaler rymmer olika verksamheter olika tider på dygnet.
För svårt att göra rätt
På kort sikt innebär ett skifte av ekonomiskt fokus från närtid till framtid
mängder med nya affärsmöjligheter,
till exempel med att ta fram hållbara
energilösningar och nya transportsystem, medan vi på lång sikt inte bara tjänar pengar i dagsläget utan också ökar
vår samlade förmögenhet genom att vi
förvaltar den bättre.
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Action! Vi måste agera nu för att rädda jordens samlade resurser.

– Att börja jobba för att återinvestera
vinsten och restaurera vårt ekosystem
skulle ge mycket att vinna, både miljömässigt och ekonomiskt, säger Eva
Alfredsson.
För att det ska kunna ske krävs stora
förändringar, både i sätt att tänka och
sätt att agera. Idag har vi till exempel en
incitamentsstruktur som innebär att det
är billigare och enklare att göra fel än
rätt, både för företag och individer.
– Jag skulle vilja ändra på bevisbördan. Idag är det de som försöker göra
rätt, till exempel producera ekologiskt,
som måste betala pengar för certifiering
och bli hårt granskade, medan de som
smutsar ner varken utsätts för samma
granskning eller kostnader.
Hon ser därför ett behov av en mer
styrande politik som med hjälp av olika incitament kan göra det möjligt för
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företag att stå upp mot den internationella lågpriskonkurrensen och istället ta
de första stegen mot en hållbar produktion. En koordinerande hand som ser till
de långsiktiga effekterna snarare än den
traditionella osynliga hand som mest
gynnar det kortsiktiga tänkandet.
Även om vi har långt kvar tills vi når
dit och trots att det är stora, tunga strukturer som måste baxas runt innan målet
om en grön ekonomi är nått, så är Eva
Alfredsson ändå försiktigt optimistisk.
– Det finns ingen målkonflikt. Att jobba för en bättre miljö och social hållbarhet är ekonomiskt lönsamt om man bara
vågar titta långsiktigt. Dessutom är en
trygg vardag där alla barn får god och
hälsosam mat i en giftfri miljö något som
i princip alla vill ha. Vi ska bara lära oss
att leva efter vår önskelista snarare än
efter vår shoppinglista. n

Att jobba
för en
bättre miljö
och social
hållbarhet är
ekonomiskt
lönsamt om
man bara
vågar titta
långsiktigt.
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Vi kopplas samman allt tätare i mer och mer komplexa nätverk.
Teknikutvecklingen accelererar och med den vårt teknikberoende.
Nya hot seglar upp och existerar parallellt med de urgamla hot från
väder och vind som människan alltid slagits emot.
Text: Klara Möller Norén

Samarbete
skapar säkerhet
Säkerhet är en central del av ett hållbart samhälle. Den stärks genom att
hot och risker identifieras och genom
skapandet av strategier för att i första
hand undvika att de realiseras. Resiliens
beskrivs som samhällets kapacitet att
hantera kända och okända störningar.
Den går därmed hand i hand med säkerhetsarbete: större kunskap om vilka störningar som kan bli verklighet och beredskap för att hantera dessa, vilket är vad
ett verksamt säkerhetsarbete handlar
om, ökar resiliensen i samhället.
– En säker region, där man skaffar sig
kunskap om hot och risker och hur de
kan förebyggas och undvikas, är också
mer resilient, förklarar Annika Carlsson-Kanyama, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).
Hon föreslår en kombination av framtidsforskning och mer traditionellt säkerhetsarbete för att ringa in vilka möjliga hot som finns mot en framtida hållbar
Stockholmsregion. En utgångspunkt
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kunde vara rapporten Framtiden 2032,
framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I den
tecknas fem olika omvärldsscenarier,
till exempel »En ökande befolkning med
försämrad folkhälsa« och »Svag ekonomi, hög arbetslöshet«.
– Dessa skulle kunna användas som
grund för att ställa frågor, som hur vi
löser att folkhälsan försämras. Kanske
är robotar inom äldreomsorgen en lösning, men då gäller det att också fundera
på hur användning av sådana påverkar
trygghet och tillit hos de äldre, som är
viktigt för social hållbarhet, säger Annika
Carlsson-Kanyama.
Ett ökat teknikberoende gör också att
vi måste tänka på vad som kan hända
om tekniken slås ut, eller rentav vänder
sig emot oss. Fler och fler forskare, till
exempel Stephen Hawking, har börjat
varna för artificiell intelligens, AI. Onda
robotar kan låta som ren fiktion, men
Annika Carlsson-Kanyama poängterar
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vikten av att tänka sig alla typer av scenarier och ställa alla typer av frågor. Att
inhämta så mycket kunskap som möjligt
från så många olika håll som möjligt är
därmed viktigt.
– Det finns skäl att i regional planering låta många olika grupper komma till
tals med sina önskningar om framtiden,
framför allt grupper som är underrepresenterade i planeringsprocessen.
En sådan inkludering minskar risken
för så kallade no-go-områden; platser
präglade av social oro och otrygghet med
liten kontakt med resten av samhället.

Annika CarlssonKanyama,
Totalförsvarets
forskningsinstitut.

Fredrik Bergström,
vd för Länsförsäkringar
Stockholm.
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Band mellan människor
I framtida dystopier, böcker och filmer
där världen står inför eller har genomgått någon form av armageddon, är ofta
familjer i fokus. Rick Grimes i zombie
tv-serien The Walking Dead, piloten
Cooper i Interstellar eller titelkaraktären i Mad Max drivs alla av kärleken till
och ansvaret för sina familjer, särskilt
sina barn. De knyter också till sig nya
relationer som hjälper dem att överleva.
I Interstellar problematiseras motsättningen mellan att bry sig om sina närstående kontra att bry sig om hela mänskligheten. Få av oss har förmåga att göra
det senare; vi ser till våra egna och våra
närståendes intressen.
Relationer mellan människor är avgörande för hur väl ett samhälle klarar en
kris även i verkligheten, eftersom krishantering är beroende av samarbete.
– I en kris måste alla resurser samverka. Då får inte nätverken mellan dem
vara för komplexa. Folk måste känna till
var de ska vända sig, vem som kan hjälpa, förklarar Annika Carlsson-Kanyama.
En ny studie från MSB visar att sociala kontakter är en av de mest avgörande faktorerna för hur enskilda individer
klarar av att ta ansvar för sin egen säkerhet. Privatekonomi och hälsa är de två
övriga. Att stärka sammanhållningen i
områden är sannolikt ett bra sätt att öka
samhällets resiliens; eftersom vi gärna
hjälper dem som står oss nära.

– Jag är inte direkt orolig för Sveriges
krisberedskap, men jag är inte säker på
att samarbetet i Stockholm skulle flyta
friktionsfritt i en kris. I mindre samhällen finns en större solidaritet, folk känner
och bryr sig om sina grannar.
Ringar på vattnet
Företag kan spela en viktig roll för att
stärka sammanhållning och skapa band
mellan människor. Arbetsplatser är
naturliga mötesplatser och kan vitalisera
bostadsområden genom att befolka dem
under fler av dygnets timmar. Allt fler
företag arbetar också aktivt med hållbarhet. För försäkringsbolaget Länsförsäkringar Stockholm är det centralt att se
till sina kunders trygghet.
– Vi har sett att miljö och människors
utanförskap oroar många. Därför har vi
börjat jobba aktivt med de frågorna, säger Fredrik Bergström, vd för Länsförsäkringar Stockholm.
Genom två partners, Hållbara hav och
Fryshuset Stockholm, verkar de för en
mer hållbar framtid. Det handlar både
om ekonomiskt stöd och att utbilda de
egna medarbetarna. Ökad kunskap ger
ringar på vattnet. Samtidigt gör hållbarhetsarbetet Länsförsäkringar Stockholm
till en mer attraktiv arbetsgivare; fler och
fler bryr sig om att deras arbetsplats verkar för hållbarhet.
– Som försäkringsbolag har vi också
mycket kunskap att dela med oss av som
kan vara viktig i planeringen av ett hållbart samhälle. Vi arbetar ju hela tiden
för att minska alla möjliga risker.
Att se saker ur ett försäkringsperspektiv blir att planera för ett tryggt och säkert samhälle – ett samhälle med stor
resiliens. Det kan till exempel gälla att
planera byggandet av hus så att risken
för översvämning vid ett eventuellt skyfall minimeras, eller att tänka steget
längre kring skolbränder; ett problem
som kostar mycket pengar och skapar
otrygghet för lärare, elever och de som
bor nära skolor som brinner.
– Det är oftast sopkärlen som tänds på,
så bara genom att hålla dem borta från
fasader och annat brännbart kan man
minska antalet skolbränder radikalt. n
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Medveten lek som lär
Agent Ström och El’Boven är ute på uppdrag: att lära barn i
Stockholms förskolor om energi och hur man sparar på den. Genom
dem lär SISAB kommande generationer att blir mer ekologiskt
medvetna. Text: Lina Zommorodi
Med föresatsen att det är lättare att
lära rätt från början än att lära om, vill
pilotprojektet Energiagenterna få barn
att bli mer energimedvetna.
– Att rikta sig till förskolebarn är en
rätt oprövad mark. Det finns en fördom
att det skulle bli för låg nivå, men det
handlar bara om att hitta rätt anslag, sen
kan man utmana, säger Jacob Landin,
projektledare på SISAB och initiativtagare till Energiagenterna.
Ett steg till
Bakgrunden till projektet är att SISAB,
Stockholms stads fastighetsbolag för
skolor och förskolor, 2013 byggde sin
hittills mest hållbara förskolebyggnad,
Framtidens förskola. De har länge arbetat med att förbättra och energioptimera
byggnader och teknik, och förstod att de
behövde tänka ett steg längre.

FOTO: SISAB
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– Det är inte bara byggnaden som
ska vara energisnål. Barn och pedagoger måste använda den på ett energi
effektivt sätt.
Karaktärerna Agent Ström och El’Boven engagerar barnen i uppdrag som
de måste klara för att bli Energiagenter. Utifrån en spara-slösa-retorik och
ett tematiskt arbetsunderlag, kopplat till
förskolans läroplan, skapas en medvetenhet hos barnen.
Ett framgångsrikt pilotförsök har ut
ökats med ytterligare fem förskolor.
Förhoppningen är att alla femåringar i
SISAB:s 400 förskolor ska erbjudas besök av agenterna.
– Vi gör det här för att rädda världen.
Vi kan nå uppemot 10 000 barn
varje år; barn som kan få ett hållbart
energibeteende och ta det hem, till skola
och vuxenliv. n

Jacob Landin,SISAB.
Intiativtagare till
Energiagenterna som
fått Stockholms stads
Pingvinpris för klimatsmarta exempel och
stadens Förnyelsepris
för innovativa arbetsmetoder.

Energiagenterna
Vecka 1 får pedagogerna prova uppdrag
och öka sin kunskap
om energi. Vecka 2
möter Agent Ström
och El’Boven barnen
i en sagovandring
på förskolan. Därefter utför barn och
pedagoger uppdrag
som lär dem mer
om energi under tre
veckor. Vecka 7 återvänder Agent Ström
och El’Boven till förskolan och barnen
får visa och berätta
om vad de har lärt
sig. På energiagenterna.se kan du läsa
mer och anmäla intresse för projektet.
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På förskolan Sture står social hållbarhet på schemat. Här lär sig
barnen att vara delaktiga i samhället och möta olikheter. Dialog
och diskussioner om vad de möter ska ge en stabil, dynamisk
och jämställd kultur på förskolan – och för livet.
Text: Lina Zommorodi

Krossa fördomarna!

Victor Emmervall,
Förskolan Sture.

Niklas Törnsten,
barnskötare
Förskolan Sture.
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Victor Emmervall, 4 år, går på förskolan Sture mitt i centrala Stockholm. Han
och de andra barnen får flera gånger i
veckan gå utanför sin gård och upptäcka
både stad och natur. Det är något som
han gillar. Han minns särskilt när de
spelade fotboll i Humlegården, tjejer och
killar ihop.
– Allt kan både tjejer och killar göra,
säger han med självklarhet i rösten.
Förskolan Sture har nämligen tagit
fasta på att det går att bryta ner likabehandlingsplaner och läroplanens ord
om demokratiska värderingar till en
fungerande pedagogik. Här handlar det
inte bara om självklarheter som att barn
ska behandlas jämställt och med respekt.
Förskolan ska också motverka traditionella könsmönster och ge alla barn
möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen – utan inskränkningar.
– Det handlar om att inte begränsa
barnens värld, utan att öppna upp för
fler möjligheter i lekarna, säger Niklas
Törnsten, barnskötare. Det finns mycket
att jobba med och alla bör göra det. Allt
som inte begränsar barnen är rätt och dit
har vi lång väg kvar.
Därför spelar alla exempelvis fotboll
ihop och en mer lättillgänglig förskola
där barnen kan röra sig i leken i alla förskolans lokaler har skapats.
– Vi ska inte bidra till en särskild lek,
eller att det ska ske i en särskild miljö.
Bara genom att ändra om i rummen så
att de inte ser ut som de alltid har gjort

kan vi förändra barnens lek, säger Kristina Gustafsson, förskolelärare.
Att motverka fördomar och förlegade
normer är ett sätt att motverka mobbning. Därför har inte bara miljön utan
också materialet på förskolan setts över.
Barnböcker som visar olika typer av
människor som lever på olika sätt har
noggrant valts ut. Stor vikt läggs vid att
möta olikheter även på andra sätt, till exempel genom stadsvandringar.
Möter människor
När barn och personal går till parker,
åker buss till skogen eller promenerar
runt kvarteret kommer barnen i kontakt
med bagaren i huset bredvid, sätesgrannen på bussen – och tiggande.
Stadsmötena blir ett sätt att se att
alla är olika, men alla är en viktig pusselbit i en helhet. På så sätt blir det annor
lunda inte något som väcker oro eller
skapar stereotypa föreställningar
och fördomar.
– Det är viktigt att barn känner sig
trygga i sig själva och i sin närmiljö för
att minska sin oro. Tar de plats i olika miljöer och möter olika typer av
människor märker de att de inte behöver
vara rädda. Det är en viktig början, säger
Niklas Törnsten.
Både under stadsmötena och efteråt
pratar personalen med barnen om vad
de sett och upplevt.
– Det är hög medvetenhet i pedagogiken i dag, men det är också viktigt att

Stockholmsregionen 2 2015

FOTO: HASSE HOLMBERG/TT

Möten med världen utanför förskolan vidgar vyerna.

invänta barns frågor. Det borgar för förståelse, säger Niklas Törnsten.
När personalen på Sture påträffar
fördomar hos barn bemöter de dessa
föreställningar genom att utmana resonemanget – inte kritisera frågor eller
funderingar.

Kristina Gustafsson,
förskolelärare,
Förskolan Sture.
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Åsikter och attityder
– När vi hade en danspedagog på besök sa
ett barn att pojkar inte kan dansa eller ha
långt hår. Då får vi möta det med öppenhet och börja resonera. Det sätter igång ett
ifrågasättande, säger Kristina Gustafsson.
– Sedan är det skillnad om det är en
åsikt eller en attityd, säger Niklas Törnsten. En åsikt kan vi resonera kring och
alla har rätt till en åsikt, så länge den
inte kränker någon annan. Men om en

attityd visar sig som ett negativt förhållningssätt mot någon annan person så
måste vi ingripa snabbt.
Film som hjälpmedel
Att forma medvetna barn handlar också
om att öka medvetenheten hos personalen. Som ett hjälpmedel i arbetet
används ofta film. Personalen filmar
vad som händer under stadsmöten och
använder det filmade materialet som
underlag i samtalen med barnen, men
också som grund för personalen att
reflektera över sitt eget beteende.
– Vi är också resultat av vår kulturella uppväxt och miljö. Film är jättebra för
att få upp ögonen för sitt eget agerande
och lära sig se sina egna misstag, säger
Kristina Gustafsson. n
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Riktlinjer banar väg
Text: Jens Ekelund

På Trafikförvaltningen har social hållbarhet uppfattats som ganska
flummigt. En ny handfast riktlinje gör det glasklart vad som menas
med begreppet och visar hur det ska användas i arbetet.
En aldrig sinande ström av nya invånare ställer stora krav på Trafikförvaltningen. Därför har det under flera år
bedrivits ett aktivt arbete med att systematisera verksamheten.
– Vi har målprogram överst, sedan
strategier och därefter en rad riktlinjer
inom olika områden, berättar utvecklingsstrategen Ylva Preutz Papantoni.
Det senaste tillskottet när det gäller
riktlinjer är social hållbarhet. Det handlar bland annat om jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Riktlinjen
fyller ett behov, eftersom social hållbarhet ofta brukar uppfattas som otydligt,
särskilt inom trafikområdet.
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– Många undrar hur de ska jobba med
det. I den här riktlinjen så har vi skrivit om alla de här områdena som krav –
skakrav och börkrav eller råd om hur det
är möjligt att jobba med de här frågorna i olika sammanhang. Till exempel vid
upphandling, i projekt och tidiga skeden
i för- och programstudier, när beslut ska
fattas politiskt eller av vår ledning.
Systematiskt arbete
Att social hållbarhet uppfattas som flummigt tror Ylva handlar om att ingen har
paketerat det förut.
– Det har bara skrivits in i måldokument. Till exempel att man ska verka för

Ylva Preutz Papantoni,
utvecklingsstrateg
Trafikförvaltningen.
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ökad jämlikhet i regionen, men vad är
det vi ska bidra med, egentligen? Det är
ju omöjligt att förstå. Har man inte konkretiserat, då händer det heller ingenting. Vi är inte ensamma om att jobba
med detta just nu. Det är som om det
sagt plupp i ketchupflaskan under 2014.
Helt plötsligt får folk saker gjorda på det
här området.
Social hållbarhet ett stort och vitt begrepp. Arbetet måste koncentreras på ett
par saker i taget när arbetssätt ska förändras, men också vara systematiskt om
något ska genomsyra hela verksamheten,
menar Ylva.
– Vi har fokuserat mycket på bemötande och tillgänglighet för äldre och
personer med funktionsnedsättning.
Men det finns andra frågor vi kan fokusera på, till exempel trängsel och trygghet. Det är saker som kvinnor upplever
mycket värre än män och därför blir det
även en jämställdhetsfråga.
Just de sociala aspekterna av trafikfrågan har länge varit osynliga.
– Människors upplevelser och möjligheter är bland det viktigaste när man
planerar trafik och staden, ändå har det
historiskt varit ekonomi och teknik som
man brytt sig mest om. Då är det lätt att
man gör som man alltid har gjort. Men
om man stannar upp och analyserar behoven i till exempel olika stadsdelar så
kan resultatet bli något annat.
Trafikförvaltningen är på god väg. I en
programstudie för spårväg görs för första
gången en så kallad social konsekvensbeskrivning (SKB).
– I en SKB ingår det väldigt mycket

dialog med intressenter och medborgare, och i vårt fall även resenärer, som får
vara med och tycka till. Om vi gör detta under hela processen så tror vi att vi
kan slippa stora omtag och överklaganden. Det kan spara tid och därmed även
kostnader.
Fler och bredare grupper
Vid traditionella samråd kommer det
ofta högutbildade medelålders män
som är vana vid att ta för sig, förklarar Ylva. Men med genomförandet av
sin första SKB har Trafikförvaltningen
nått fler och bredare grupper genom
enkäter, intervjuer på stan och ett lokalt
workshop-samråd.
– Vi har mött ett jättestort intresse.
Folk vill få spårväg till sitt område och
säger att det är statushöjande, att området blir bättre med spårväg. De tycker att alla fina områden har spårväg. De
kan inte alltid riktigt förklara vad som är
bättre med spårväg – det bara känns så.
Många efterfrågar att kunna koppla
ihop kollektivtrafik och cykel, och önskar
en effektiv och bra tvärförbindelse i Söderort, eftersom de tycker att en sådan
saknas som det ser ut nu.
Vilken påverkan sociala konsekvensbeskrivningar får på eventuella beslut
kan Ylva Preutz Papantoni inte svara på
i nuläget.
– Det är svårt att säga, men metodiken kommer att ge ett ökat fokus på
människan och slutanvändaren. Jag är
övertygad om att sociala konsekvensbeskrivningar får en stor inverkan på hur vi
kommer att jobba i framtiden. n

Social konsekvensbeskrivning
SKB används för att beskriva konsekvenser av ett planförslag
och för att tydliggöra de sociala behoven i den byggda miljön.
SKB kan belysa intressekonflikter och ge förslag på åtgärder.
Hur en SKB genomförs varierar med vad den ska utreda, men
följer alltid tre steg. Det första steget innefattar kunskapsinsamling, analys, målformulering och sammanställning av en
behovslista. Steg två är att utforma åtgärder för att tillgodose
behoven i listan. Slutligen kommer konsekvensfasen, där konsekvenserna av åtgärderna analyseras.
Stockholmsregionen 2 2015 
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»En enda värld« löd det ödesmättade namnet på den stora
konferens i Stockholm i juni 1972 som var startskottet för det
världsomspännande projektet att hitta en handlingsplan för en
hållbar global framtid. Förenta Nationerna kallade till detta första
möte om mänsklig miljö.
Text: Anna Förster

Global utmaning
Kommunen
är tillräckligt
liten för att
vara nära
människorna,
de verkliga
bekymren och
de konkreta
lösningarna.

Karl-Henrik Robèrt
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Hela 114 länder deltog i konferensen, som i efterhand kort och gott har
kommit att kallas Stockholmskonferensen. Bakomliggande orsak var det stora
hotet mot miljön – att världen faktiskt
höll på att förstöras. FN ville göra ett
krafttag för en gemensam insats. På
agendan stod i första hand försurningen,
men också klimatförändringar och gifter i miljön. Som exempel regnade sura
utsläpp från Östeuropa och England ner
i Sverige och visade tydligt det internationella och gränslösa med miljöproblem. Dessvärre deltog inte Sovjetunionen och de andra länderna i Östblocket i
protest mot att Östtyskland, som inte var
medlem i FN, inte bjudits in.
Även om konferensen ledde till få
konkreta beslut var den ett viktigt ideologiskt avstamp för ett fortsatt samarbete. Ett resultat från mötet var en
26 punkter lång lista, »Stockholmsdeklarationen«, med principer om miljö och utveckling. Den mest omtalade
är princip nummer 21 som numera är
grundläggande för den internationella miljörätten och som också går under
namnet no harm principle. Den erkänner staters suveräna rätt att formulera
sina egna miljömål, men ger även staterna ett gemensamt ansvar att se till att
deras nationella aktiviteter inte har en
negativ inverkan på andra staters miljö.

Stockholmskonferensen resulterade också i upprättandet av FN:s miljöorgan,
UNEP, i Nairobi, och den 5 juni utsågs
till den årliga Världsmiljödagen.
Sociala frågor på agendan
Vart tjugonde år har därefter en uppföljning av konferensen skett; 1992 och 2012,
båda gångerna i Rio de Janeiro i Brasilien.
1992 hade läget blivit mer professionellt. Då var miljön ett självklart ämne
globalt, utvecklingen gick åt rätt håll och
många företag hade tillsatt miljöchefer.
Samtidigt hade perspektivet på problemen nu fördjupats så att sociala frågor
som fattigdom också stod på agendan.
De som pratade om denna breddade bild
var också på en högre politisk nivå, vilket
syntes i att bland annat flera statschefer
deltog i Riomötet 1992.
Efter Riomötet bildades Agenda
21-rörelsen som uppmärksammar vikten
av lokalt medborgarengagemang, till exempel kommunernas nyckelroll i utvecklingen. Här syftar 21 inte på princip 21
utan på det tjugoförsta århundradet, det
vill säga 2000-talet.
Karl-Henrik Robèrt, cancerforskaren som engagerat sig miljöpolitiskt, har
följt den globala utvecklingen av hållbarhetsfrågan på nära håll. Han grundade
den ideella organisationen Det Naturliga Steget 1989 och var då tidig med
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På lånecyklar
kunde deltagarna ta sig
mellan konferensens
olika m
 ötesplatser. FN:s
generalsekreterare
Maurice Strong cyklar
med Jan Mårtensson
som hade samma roll i
den svenska kommittén.

att tala om hållbarhet och robusthet.
Genom organisationen och sin professur vid Blekinge tekniska högskola ger
Karl-Henrik Robèrt råd till kommuner
och företag över hela världen om hur de
kan skapa en effektiv plattform för sitt
hållbarhetsarbete.
– Hemligheten ligger i att inte bara
samarbeta, utan veta hur man samarbetar effektivt, säger han. Hela poängen är
att de olika sektorerna som trafik, energi,
jordbruk, skogsbruk, fiske, vattenfrågor,
avfall, spatial planering med mera blir
hållbara tillsammans. Det finns många
lösningar på problem, och de kan förutses och lösas elegant om människor med
olika kompetens och bakgrund samarbetar kring en robust metodik som ger en
samlad helhet.
Han menar att de upplevda ekonomis-
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ka problemen kring hållbar utveckling –
att den ofta ses som en kostnad – beror
på att ledare världen över inte förstår
hur egennyttan av hållbar utveckling kan
räknas in. Inte heller har de verktygen
för att skapa ekologisk och social hållbarhet på ett sätt som stärker ekonomin.
Vid tiden för konferensen i Rio 1992
hade idén om kommunen som en verksam systemmodell landat hos de flesta
deltagarna och kom att utgöra ett fokus
för samtalen.
– På en hög nivå, till exempel i ett
parlament, sitter man för att försvara en
ideologi, men på kommunnivå står både
vänster- och högerorienterade kommunalråd på samma soptipp och undrar
vad de ska göra. Kommunen är tillräckligt liten för att vara nära människorna,
de verkliga bekymren och de konkreta

FBI

varnade för att
8 000 demonstraner från hela
världen skulle
resa till Stockholm för att demonstrera under
konferensen.
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Stockholmskonferensens kinesiska delegation.

På Skarpnäcks flygfält sattes tält, militärkök och en scen upp.
Av de tusentals demonstranter tältplatsen var planerad för
kom dock bara några hundra, som höll sig ganska lugna.
Konferensen medförde en del demonstrationer,
mest från svenska vänster- och anarkistgrupper.

Dagens ledare
saknar inte
intelligens,
etik eller
kärlek till sina
barn, men
de saknar
kompetens
inför det stora
paradigmskifte vi står
inför.
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lösningarna.
Samtidigt är kommunen, om dess olika delar samverkar, tillräckligt stor för
att kunna trycka på och påverka. Slutsatsen efter konferensen 1992 var att fler
politiska nivåer måste agera för att de
globala problemen ska kunna lösas. Tillsammans blev ett nyckelord.
Litet har stor betydelse
– Efter Riomötet har vi miljömässigt
hamnat i ett avplanande läge på global
nivå. Det händer för lite och världen fortsätter att förstöras och brutaliseras.
Karl-Henrik Robèrt syftar på ökande geopolitiska spänningar, eskalerande klimatförändringar och stora
flyktingströmmar, många med grund i
ekologiska problem. I ett mindre perspektiv, där man ser till enskilda kommuner, regioner och företag, finns dock
ljuspunkter.
– Allt fler förstår att det krävs systemlösningar, att utveckling i en sektor mås-

te stödja utveckling i övriga.
Han radar upp en mängd områden
som utvecklas i rasande takt inom clean
tech; solceller, vind- och vågkraft, geoteknisk energi, havsströmmar, smart
grids, det vill säga elnät där hushållen
också levererar el till exempel från solceller på taket, elbilar som laddas utan
miljöpåfrestande raffinaderier, tankbilar,
bensinstationer med mera. Holländska
Eindhoven är en förebild. Genom teknikgiganten Philips, som huserar i staden,
kom kommunen i kontakt med planeringsmetodiken Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD).
Med den som verktyg är Eindhoven på
god väg mot full hållbarhet. FSSD går ut
på att identifiera glappet mellan var man
står idag och vad som är full hållbarhet.
Därefter utvecklas en strategi som ska
överbrygga glappet.
– Om man inte vet vart man är på väg,
hur ska man då kunna vara strategisk?
Utan en övergripande definition av håll-
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114 länder deltog i »miljövårdskonferensen«, som det hette 1972. Många toppolitiker var inblandade; förre
statsministern Tage Erlander var ordförande för den svenska kommittén och Indira Gandhi höll ett öppningstal.

barhet funkar det inte. Olika sektorer
måste hitta sina utmaningar och tänkbara lösningar, och sedan jämföra dem mot
andras, så att det kan uppstå positiva
synergieffekter.
– Goda exempel som Eindhoven är
vad vi bäst behöver just nu, kommuner som visar att de samtidigt stärkt
hållbarheten och sin ekonomi. Till nästa FN-konferens kommer det finnas ett
tungt batteri av sådana goda exempel
och förhoppningsvis tillräckligt många
borgmästare och kommunalråd som förstått vikten av systematiskt samarbete mot samma mål för att öka trycket på
de verkligt stora beslutsfattarna, säger
Karl-Henrik Robèrt.
Målet om en hållbar framtid ställer stora krav på just dessa och deras
ledarskap.
– De största hållbarhetsproblemen är
inte klimatet, fattigdomen, sjunkande
matproduktionskapacitet eller minskad
biologisk mångfald, utan att våra ledare
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inte förstår hur allt detta hänger ihop.
Vi har för många ledare som inte leder.
De saknar inte intelligens, etik eller kärlek till sina barn, men de saknar kompetens inför det stora paradigmskifte vi
står inför.
Skynda långsamt
Han menar att det är bråttom att agera
för miljön, men poängterar också att
brådskan är ett av våra stora problem.
– Allting rusar så fort. Det cirkulerar många dåligt genomtänkta doktriner som »hållbar teknik kräver att vi går
tillbaks i utvecklingen, det går folk aldrig
med på«.
Effekterna av den senaste konferensen
2012 ser han som delvis problematiska.
Det finns en risk med att fokusera på grön
ekonomi, eftersom vi då riskerar att sätta
för stor tilltro till ekonomiska system.
– Det är bra att vi försöker ändra de
ekonomiska spelreglerna, men vi får inte
glömma att ekonomin måste definieras

FSSD
»Ramverk för
strategisk hållbarhet«. Ett samhälle är hållbart
när naturen inte
utsätts för systematisk koncentra
tionsökning
av ämnen från
berggrunden eller
från samhällets
produktion eller
för fysisk undanträngning, och
när det inte finns
några strukturella hinder för
människors hälsa,
inflytande, kompetens, mening och
opartiskhet.
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Världsledare samlade på bild i samband med
den senaste FN-konferensen i Rio de Janeiro
i Brasilien 2012, Rio +20. Samma år ordnade
den svenska regeringen en miljökonferens i
Stockholm, som en hyllning till Stockholmskonferensen 1972.

Det är som
med schack;
kan man
reglerna
så går det
ganska fort
att lära sig
spela på allt
högre nivå.
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som ett av många medel till att strategiskt nå en robust definition av social
och ekologisk hållbarhet.
Sammantaget har de tre FN-konferenserna hjälpt till att lyfta medvetenheten
om hållbarhet allt högre på geopolitisk
nivå, tycker han.
– Men de flesta insatta hållbarhetsexperter är besvikna att så lite verkstad
och internationell samverkan har blivit
följden.
Fler ledare som är utbildade i ett strategiskt tänkande, har en funktionell definition av hållbarhet och vågar sträva mot att
uppnå den är vägen framåt.
– Om FN så småningom ska komma
med en ny och vassare resolution om
miljön är det ju bra om det någonstans
står beskrivet hur man ska tänka och
agera. Det är som med schack; kan man
reglerna så går det ganska fort att lära
sig spela på allt högre nivå, bara man
tränar. n

FN-konferenser om miljö
STOCKHOLM 1972 Stockholms

deklarationen, antagandet av Princip 21
och upprättandet av FN:s miljöorgan,
UNEP, i Nairobi, var konkreta resultat av
konferensen.
RIO 1992 Flera dokument antogs: Klimat-

konventionen, Biodiversitetskonventionen,
Riodeklarationen, Skogsprinciperna och
Agenda 21.
RIO 2012 (RIO +20) Medlemsländerna

enades om viktiga beslut kring det tio
åriga ramverket för hållbar konsumtion
och produktion och att världens länder
inom kort ska ta fram globala hållbarhetsmål. Grön ekonomi etablerades som ett
internationellt begrepp.
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Höga ideal, höga krav
Antikonsumtion, transparens och delandekultur
är viktigt för den medvetne stockholmaren. Det
menar trendexperten Stefan Nilsson som anser att
vi är på väg mot ett paradigmskifte när det gäller
såväl värderingar som ideal.
Text: Karin Wandrell Illustration: Rebecca Elfast

Engagemanget för hållbarhet ökar i samhället och intresset stiger med utbildningsnivån. Mat och hälsa ligger högt på
agendan och den medvetne stockholmaren föredrar att gynna små butiker istället för de stora kedjorna.
– Att avstå från onödig konsumtion
och slöseri med resurser är viktigt för
storstadsborna. Istället väljer man det
goda alternativet, säger Stefan Nilsson.
Eftersom det är få varumärken som lyckas hela vägen, är varumärket i sig inte så
viktigt utan det handlar snarare om livsstilen, sättet att vara, och det aktiva valet.
Medialt pratas det en del om buycott,
att medvetet köpa varor från ett speciellt
företag eftersom man gillar dess policy
och metoder, en typ av motsats till bojkott. Men buycott förekommer inte i så
hög grad i svenska storstäder eftersom det
upplevs som tvingande. Istället handlar
det om att alla ska få göra sina egna val.
– Vi söker gärna information och där
är inspiration en viktig faktor. Vi vill få
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och Stefan Nilsson menar att vi kommer
att fortsätta att flyga utan att skämmas.
– Det enda som skulle kunna påverka är om priserna går upp. Tekniken har
gjort det möjligt att enkelt prisjämföra flygbolag, men jag undrar varför tåget inte finns med som ett alternativ på
dessa sidor? Staten borde kunna bidra
med verktyg för att stödja detta.
Något som också kommer att förändras
på sikt är vår syn på energiförbrukning.
När vi löst knuten att inte längre vara beroende av fossila bränslen kommer det att
förvandlas till en ickefråga, något Stefan
Nilsson anser bara är en tidsfråga.

inspiration för att kunna ge oss själva
och barnen ett så bra liv som möjligt. Vi
förväntar oss också att det ska finnas en
hög grad av transparens hos företagen.
Han lyfter hästköttsskandalen 2013
som ett exempel. Det vi var upprörda
över då var inte hästköttet i sig, utan att
folk hade ljugit för oss. Det är den moraliska aspekten som är viktig.
Stefan Nilsson,
trendexpert.
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Vi fortsätter att resa
Något vi inte verkar vara villiga att ge
avkall på är resandet. Det kommer att
fortsätta att öka i storstadsregionerna

Delandekulturen här för att stanna
Shared economy, modeller där
människor via olika nätverk kan hyra,
dela, låna eller byta saker och tjänster
med varandra är en trend som verkar
vara här för att stanna. Ett par exempel
är Uber, där resenärer kopplas ihop med
chaufförer genom en app, och Airbnb,
ett nytt koncept där man bokar och hyr
någon annans bostad via nätet.
– När vi väl har delat med oss av det
mest privata vi har, vår säng, finns det
inga gränser. Varför inte hyra ut badkaret, en hylla i frysen eller till och med
hunden? Får jag en intäkt för detta behöver jag kanske inte jobba så mycket
heller.
Stefan Nilsson är säker på att
vi är på väg mot ett paradigmskifte där vi snart kommer att
kunna leva ett fullvärdigt liv
utan att jobba, eller jobba
betydligt färre timmar, för
att ägna resten av tiden åt
att utveckla oss själva.
– Det ställer intressanta
frågor inför framtiden. Hur
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ska vi värdera framgång till exempel?
Kommer BNP att vara viktigt i framtiden? Vad är politikernas roll? Vad finns
det för skydd och säkerhet i en shared
economy?
Samtidigt får man inte glömma att allt
som har att göra med att leva det goda livet i dag är en klassfråga. Det är de välutbildade med pengar som har möjlighet att
sätta av den tid och det engagemang som
är en förutsättning. Det handlar om att
kunna läsa på och sätta sig in i ett ämne
för att kunna ta beslut baserade på till
exempel en innehållsförteckning till en
vara. I Stockholmsregionen syns till exempel en tendens till polarisering mellan
uppkopplade stadsbor med höga krav och
landsbygd som saknar samma resurser
och känner sig undanskuffade.
– Det är en utbildningsfråga. I dag har
alla rätt till tolv års skolgång, men räcker
det? Lär sig ungdomarna källkritik och att
fatta beslut?
Företagen leder nya hajpen
Miljöfrågan hajpar medialt ungefär vart
tionde år. Senast var 2006 då Al Gores
film »En obekväm sanning« kom. Nu
är vi på väg in i en ny hajp, men den
här gången är det företagen som leder
utvecklingen, inte politikerna.
– Jag är rätt besviken på våra politiker
när det gäller miljöfrågan och tycker att
det sker väldigt lite på det området. Det
borde gå att stödja miljöfrågorna mer genom olika subventioner och verktyg.
Storföretagen däremot verkar vilja ta
sitt ansvar och inte bara tjäna pengar.
McDonalds ska börja servera ekokött,
Coca-Colas leveranser sker med eldrivna
fordon, Ica satsar stort på miljöfrågor
och så vidare. De stora aktörerna vill visa
att det är de som är the good guys.
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För att lyckas även på gräsrotsnivå behöver politikerna öka sitt engagemang.
Vi måste få tydliga förebilder för att se
hur miljövänligt vi vill leva, något Stefan
Nilsson tycker att vi ser alldeles för lite
av i dag.
– Som stockholmare och svenskar har
vi en bild av oss själva som miljövänliga,
men egentligen är vi bara lagom duktiga.
Det pratas till exempel mycket om idealismen bland så kallade millennials, men jag ser inte alla dessa
frivilligarbetare det pratas
om. Visst blir det samlingar
när något inträffar, men
inte i stor skala och
inte återkommande.
I stort är engagemanget för miljöfrågor fortfarande
ganska lågt. n

Vi måste
få tydliga
förebilder
för att se hur
miljövänligt
vi vill leva.
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Stockholmsregionen samlar fler och fler människor som ska
samsas på allt mindre ytor. Förtätning skapar tillfälle till möten,
men också friktioner. Med kunskap kan vi bli bättre på att se
saker ur varandras perspektiv och närma oss varandra.
Text: Klara Möller Norén Foto: Linda Prieditis

Se med andra ögon
Skillnaderna mellan olika stadsdelar i
fråga om allt ifrån hälsa och upplevt välbefinnande till inkomst och boendestandard växer. Det ökar misstron mellan
människor. Den stora frågan i ett hållbart samhälle är hur vi skapar tillit och
trygghet – för alla.

Carlos Rojas, Miklo.
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Problemområden, eller?
Idag pekas ofta vissa geografiskt avgränsade områden ut som problematiska.
Miljonprogramshusen som skulle lösa
bostadsbristen på 1960- och 70-talet är
ofta i fokus. Här finns allt som inte ska
finnas i ett hållbart samhälle: arbetslöshet, kriminalitet och drogmissbruk.
Men stämmer bilden? Vanligen inte,
menar Carlos Rojas, ägare och grundare
av Miklo, oberoende konsultbyrå med
expertis inom miljonprogramsområden.
– Vi är extremt påverkade av den bild
av miljonprogrammen som media matat
oss med i över femtio år. Allt som händer
tolkas genom det filtret. Och det finns
nästan inga politiker eller tjänstemän
som kommer härifrån och kan säga ifrån
när det blir fel.
I den årliga rapporten »Sveriges miljonprogram«, publicerad av Miklo sedan
2011, ställs frågan om vem som bor i miljonprogramsområdena om och om igen,
på olika sätt och med olika infallsvinklar.

– Vi behöver inte skrapa hårt på ytan
för att se att fördomarna om miljonprogrammen ofta leder till felaktiga tolkningar och bedömningar.
Ett exempel är bostäder. I de flesta
miljonprogramsområden finns en negativ flyttstatistik. Folk flyttar när de får
jobb. Det har gjort såväl kommuner som
bostadsbolag övertygade om att det inte
finns någon marknad för mer påkostade boenden här. Men när Miklo samtalat med invånarna har det visat sig att
många gärna skulle bo kvar, men flyttar
för att det inte finns några större och
modernare lägenheter. De boende väljer
alltså inte aktivt att byta ort när de fått
jobb, utan tvingas till det när de vill höja
sin boendestandard.
Vi ser det vi vet
Öppenhet och tillgänglighet handlar
mycket om att se människor som de vill
bli sedda. Men en stor del av invånarna i Stockholmsregionen tycks ständigt
ses på fel sätt. Carlos Rojas använder
begreppet WYSIATI, What You See Is
All There Is (vad du ser är allt som finns)
för att beskriva hur beslutsfattande kring
områdesutveckling ofta tenderar att se
ut. Vi dömer utifrån det vi är säkra på att
vi vet och bortser från andra fakta som
skulle kunna vara relevanta.
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– Det leder till satsningar baserade på
fördomar istället för verkliga behov, som
får ingen eller dålig effekt.
Han vill gärna se en större spridning
på vilka geografiska områden i Stockholm politiker och tjänstemän kommer
ifrån, men vill inte låsa sig vid att bara
den som kommer från ett visst område i
regionen kan förstå behoven där. Snarare handlar det om vad vi väljer att se och
hur öppna vi är för att ta in andra perspektiv. Genom normkritik och ifrågasättande kan vi lära oss att se på världen
med andra ögon.
– Det som framför allt krävs är kunskap som kan ge bättre underbyggda beslut. Det höftas alldeles för mycket idag.
Med vanlig enkel behovsanalys kan samhället ge folk vad de faktiskt vill ha!

Det handlar
om hur öppna
vi är för att
ta in andra
perspektiv.

Ingen efterfrågan utan tillgång
Det kan ändå finnas skäl att rekrytera
fler från miljonprogrammen till offentliga arbeten. Samhället mår bra av att personer från olika områden, i olika ålder
och med olika bakgrund blandas. Det
minskar avstånden mellan människor
och gör det lättare för oss att förstå varandra. Närhet skapar tillit.
För många är den mest naturliga
mötesplatsen med andra människor
arbetsplatsen, den plats där vi förutom i
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Nästan alla de
oannonserade
jobben tillfaller infödda
svenskar.

hemmet tillbringar det mesta av vår tid.
På jobbet sker möten på lika villkor mellan människor i olika åldrar, med olika
kön, olika intressen och från olika platser, som inte aktivt valt att umgås utan
enas runt en gemensam uppgift.
Offentlig sektor sysselsätter en stor
mängd stockholmare, och har därför
en viktig funktion i att verka för mångfald. I Stockholmsregionen arbetar över
100 000 personer i kommunerna. Förutom dem är Stockholms läns landsting en
av de största arbetsgivarna med mer än
40 000 anställda.
Carlos Rojas ser stora problem i hur
rekrytering vanligen går till. Framför
allt matas information ut i för få kanaler. Kommunerna i Stockholmsregionen
brukar annonsera lediga tjänster genom
kommunens webbplats, arbetsförmedlingen och lokaltidningen. Miklo har kunnat visa att dessa kanaler når boende i
miljonprogramsområdena i begränsad
utsträckning. Dessutom tillsätts uppskattningsvis hälften av alla jobb utan
annonsering, genom privata kontakter.
Här stängs den som saknar svenskt kontaktnät ute helt. Nästan alla oannonserade jobb går till infödda svenskar.
– Tillgång till arbetsmarknaden, till
alla marknader, är central. Och basen för
det är att du vet vilket utbud som finns,
men många får aldrig veta det.

efter var i världen de är födda ger svåra
gränsdragningar och gör det svårt att
mäta resultat.
– Det är inte intressant för samhället
vad folk äter hemma eller vem de umgås
med. Segmentering sker överallt, det är
naturligt. Problemet är att vissa segment
stängs ute.
Han ser det som samhällets uppgift
att ge alla medborgare samma information, på ett sätt som gör att de kan ta den
till sig. Det ger demokratisk delaktighet och därmed engagerade medborgare. Och i engagemanget finns potentialen
för trygghet och tillit.
– Tänk på situationer där du känner
dig hemma. Det inbegriper nästan alltid
relationer med andra. Att höra hemma
är kopplat till relationer, de ger trygghet
och får oss att må bättre.
Vi trivs helt enkelt bättre när vi känner, litar på och bryr oss om de som
finns nära, både känslomässigt och fysiskt. Den som bryr sig om sina grannar
bryr sig också om sitt område.
– Samlevnad är vår tids största utmaning. För att möta den måste de som planerar vara mer lyhörda. Det funkar inte
att bara mata ut en massa information,
utan det krävs att någon lyssnar och bjuder in till samtal. Då kan vi tillföra samhällsbyggnation som leder till att folk
kan leva som de vill, där de vill. n

Geografi före etnicitet
En viktig poäng är att geografi är ett
bättre verktyg för att skapa förändring
än etnicitet, som mycket mångfaldsarbete idag utgår ifrån. Att klumpa ihop folk
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Vilka system, strukturer och satsningar krävs för att få ett hållbart
samhälle på sikt? Stockholmsregionen samtalar med en arkitekt
och forskare, en kommunal utvecklingschef och en hållbarhetschef
i byggbranschen.

Per-Anders Framgård, Charlotta Szczepanowski och Ann Legeby.

Tänka nytt
och tänka rätt

Text: Carina Järvenhag
Foto: Nicklas Thegerström

En av de största utmaningarna i
Stockholmsregionen är hur man ska
kunna bygga för en kraftigt växande
befolkning, och samtidigt kunna behålla och förbättra vår livsmiljö, både ur
ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt
perspektiv.
Det blev ett livligt samtal mellan Ann
Legeby (AL) som bland annat forskar på
hur stadsbyggnad kan motverka segregationen i samhället, Per-Anders Framgård
(P-A) som har ett förflutet som stadsarkitekt och nu arbetar som utvecklingschef i Botkyrka kommun samt Charlotta
Szczepanowski (CS), hållbarhetschef på
Riksbyggen, som vill vara Sveriges mest
hållbara byggföretag.
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Vad krävs för att gå i en mer hållbar
riktning, nya strukturer eller en förändrad livsstil på individnivå?
CS: Vi måste skapa system som gör
att människor kan förändra sin livsstil.
I vårt forsknings- och bostadsprojekt
Positive Footprint Housing i Göteborg
vill vi skapa ett helhetstänkande kring
hållbarhet med människan i centrum.
Till exempel kommer vi att ha noll parkeringsplatser, men vi bygger in system
som gör att man ska klara sig utan bil,
som en bilpool, elcyklar och leveransskåp. En del säger att vi gör det svårt för
bilister, men vi ser det istället som att vi
skapar enorma möjligheter för dem som
inte har bil.

Samtalet
Stockholmsregionens redaktion
valde ut intressanta representanter
från näringslivet,
akademien och
offentlig verksamhet. En journalist
ställde frågor som
samtalet kretsade
fritt omkring. Detta är ett urval av
frågor och svar.
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Forskningen
måste bidra
till nytänk
ande så att
vi inte fastnar
i de system vi
har i dag.

Ann Legeby, forskare,
KTH Arkitekturskolan.

I dag
begränsas
diskussionen
ofta till om
man ska höja
kommunalskatten eller
subventionera
byggandet.

Per-Anders Framgård,
utvecklingschef i
Botkyrka kommun.
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AL: Vi måste alla påverka varandra. Samhället utvecklas genom vad vi
människor gör. Det finns en risk att vi
överprogrammerar våra stadsdelar. Vi
styr dem så hårt i en viss riktning att vi
utestänger andra möjligheter. Vi måste
bygga stadsdelar som är resilienta och
klarar olika framtidsscenarier. Forskningen måste bidra till nytänkande så att
vi inte fastnar i de system vi har i dag.
P-A: Vi märker att det finns konkurrens om resurser och olika viljor inom
vår kommun. Vi har stadsdelar av så olika karaktär, allt från ren landsbygd till
urbana miljöer. Dessutom är vi en väldigt mångkulturell kommun. Om vi till
exempel vill minska bilismen genom att
satsa på cykelbanor så är vår utmaning
att få människor att cykla överhuvudtaget. Vi har både familjer som inte har råd
att köpa fyra cyklar eller kommer från en
kultur där det är otänkbart att cykla.
Hur kan mjuka värden bidra till
ekonomisk tillväxt?
P-A: Hållbarhet innebär också god ekonomi. Därför måste vi väga in aspekter
som kvalitet och sociala värden i begreppet tillväxt. Vi måste se till att byggprojekt
inte blir minusprojekt. Men i dag begränsas diskussionen ofta till om man ska höja
kommunalskatten eller subventionera byggandet – det blir inte långsiktigt hållbart.
CS: Vi tittar till exempel på ekonomisk hållbarhet kring bostadsrättsföreningar. Då kan man koppla samman
ekonomin med social hållbarhet. Till exempel kan dålig stämning i en förening
påverka slutpriset. Ekologiska aspekter
påverkar också ekonomin, till exempel
buller. Vi måste sluta styra enbart efter
tillväxten. BNP är inte rätt mått för att
skapa långsiktig hållbarhet.
Vad innebär social hållbarhet
konkret?
P-A: Vi försöker planera så att vi inte
bygger in otrygghet, till exempel ska
ett offentligt torg fungera dygnet runt.
Stadsbyggnad handlar inte om att stapla hus på varandra, utan om att bygga offentliga rum. Ett bra exempel är

Fittjaterrassen där vi med omsorg byggde radhus som både har lett till ökade
bostadspriser och att Fittja har blivit ett
mer attraktivt område att flytta till.
AL: Varje bostadsprojekt bestämmer hur de sociala resurserna ska fördelas. Risken är att vi bara bygger vidare
på de sociala orättvisor som finns i dag.
Att fördela resurser rättvist kan vara att
socialt utsatta områden får mer. I dag
ligger mycket fokus på att ha dialoger
mellan politiker, byggherrar och andra
intressenter under själva planprocessen.
Risken blir att man då tror att man är
färdig med den sociala biten. Här har vi
forskare ett ansvar för att se till att man
ställer rätt frågor och att dialogen leder
vidare till konkreta åtgärder.
CS: Generellt tänker inte byggherrar
av bostadsrätter i första hand på social
hållbarhet. Men Riksbyggen börjar tänka
i andra banor än att bara tjäna pengar, till
exempel genom att vi bygger hyresrätter
och tittar på andra upplåtelseformer. Vi
pratar också om att dela på nyttor och att
bostadsrättsföreningar ska bidra till det
hållbara samhället i större utsträckning.
Hur kan byggherrar och kommuner
arbeta tillsammans på ett smartare
sätt för att skapa långsiktig håll
barhet?
CS: I området Holma i Malmö arbetar vi tillsammans med kommunens
miljöchef och bostadsrättsföreningens
ordförande för att skapa ett gemensamt
värderingsprogram där vi tar in alla olika
aspekter; sociala, ekonomiska och ekologiska. Syftet är att göra samma resa som
Botkyrka har gjort och öka attraktiviteten för hela området.
P-A: Jag tycker att lagen om offentlig
upphandling ibland blir en hämsko på
kommunens verksamhet. Först kommer
de politiska visionerna som ofta handlar
om långsiktig hållbarhet, sedan kommer
den ekonomiska realiteten. När det är
dags för upphandling är det enbart det
lägsta priset som gäller.
AL: Staten borde ta ett större ansvar
för hur resurserna fördelas. Det går inte
att lägga över hela ansvaret för hållbarhet på privata byggherrar eller ens på
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Vi måste sluta styra enbart
efter tillväxten. BNP är
inte rätt mått för att skapa
långsiktig hållbarhet.


Charlotta Szczepanowski

kommunerna. Till exempel bygger vi en
massa saker som inte fungerar i ett helhetsperspektiv. Vi skapar hela tiden en
suboptimering med lösningar som fungerar i ett begränsat sammanhang, men
inte i ett annat.
Vilket behov finns av gemensamma
offentliga miljöer och vem har ansvaret för att sådana finns?
AL: Staten behöver skapa förutsättningar för social sammanhållning och
utbyten av idéer mellan människor i alla
städer och stadsdelar. I ett längre perspektiv har vi inte råd att låta bli.
Aldrig någonsin har det varit så viktigt
med tillgång till människor i det offentliga rummet. Vi lever i en tid då vi har
oändlig tillgång till människor på ett selektivt sätt i sociala medier. Då behöver
vi träffas och dela det offentliga rummet
med andra. Jag måste utsättas för alla
stockholmare eller göteborgare, där kan
det offentliga rummet göra skillnad.
P-A: Det ligger på kommunen att skapa mötesplatser eftersom det är vi som
sätter spelreglerna i form av detaljplaner
och planprocesser. Men i den kommunala vardagen sker ofta krockar, till exempel mellan stadsplanerare och trafikplanerare. Trafikplanerare pratar först och
främst om att trafiken ska komma fram.
Det blir bilen och transporten som definierar stadsrummet, vilket medför att vi
blir kvar i gamla tankesätt.
Vilket är första steget mot lång
siktig hållbarhet?
CS: Det krävs en kompetenshöjning.
Det finns oerhörda luckor i folks kunskaper om hållbarhet. Det är ett jättepro-
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blem eftersom jag egentligen tror att alla
strävar mot samma mål.
P-A: Jag skulle vilja ta bort de stuprör
som finns i den kommunala förvaltningen. Alla sitter i sin organisation och optimerar utifrån sitt perspektiv, men det är
sällan man ser till helheten.
AL: Vi måste ha samverkan på många
olika fronter. Ju fler aktörer som drar åt
samma håll, desto större chans att göra
något. Utmaningen för stadsplaneringen är att vi ska försöka bygga framtidens
stad, medan vi sitter så oerhört fast i dagens samhälle. Då finns en stor risk att vi
ännu en gång bygger det ohållbara! n

Det finns
oerhörda
luckor i folks
kunskaper om
hållbarhet.

Charlotta
Szczepanowski,
hållbarhetschef på
Riksbyggen.

29

Antologi om
hållbar utveckling

Sju perspektiv
på hållbar utvecklingny
kan stärkas i en
Om hur hållbarhetsperspektivet
för Stockholmsregionen
regional utvecklingsplan
ARBETSMATERIAL 2015:1

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, bygger på den
tvärsektoriella ansatsen att olika system –
sociala, ekonomiska och ekologiska – hänger
ihop och påverkar varandra, och därför inte
kan hanteras var för sig. I antologin Sju perspektiv på hållbar utveckling (1:2015) från
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har
strategerna och forskarna Eva Alfredsson,
Annika Carlsson-Kanyama, Johan Colding,
Ann Legeby, Lars Marcus, Karl-Henrik
Robèrt och Carlos Rojas bidragit med sina
inspel. Flera av dem möter du i artiklarna
här i tidningen.

Samråd för Tyresös nya översiktsplan
Tre olika framtidsbilder med visionen 2035
beskrivs i samrådsförslaget. För alla tre bilderna
föreslås bostadsbyggandet ligga på 300 lägenheter per år vilket ligger i linje med landstingets
redovisade behov. I en av framtidsbilderna fördelas bebyggelsetillskotten på fyra tyngdpunkter, i en är det framför allt till centrala Tyresö
och i den tredje sprids tillskotten i kommunen.
Landstinget framhåller genom Tillväxt- och
regionplanenämnden att en koncentration till
centrala delar skulle gynna utvecklingen av lokaltrafik. Översiktsplanen bör utgå från kommunens
försörjning av busstrafik under lång tid med fördjupad inriktning för BRT-trafik (Bus rapid transit,
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med hög turtäthet och passagerarkapacitet).
Varken tunnelbana eller spårväg finns med i
länets långsiktiga planering. En åtgärdsvalstudie
för kollektivtrafik skulle lyfta frågan innan en
utställning av översiktsplanen.
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Satellitdetektering av
aerosolpartiklar
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
på Stockholms universitet har beviljats bidrag med
högst 640 000 kronor av landstinget genom Tillväxtoch regionplanenämnden.
Projektet Satellitdetektering av aerosoloparitklar
över Stockholmsregionen ska ge en detaljerad geografisk bild av hur långväga transport av partiklar
påverkar luftkvaliteten och folkhälsan. Resultaten
valideras genom jämförelse med Östra Sveriges
Luftvårdsförbunds mätningar och kan
resultera i en förbättring angående
utbredningen av partikelhalter.

Åtgärder för havsmiljön
Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för god miljö i Sveriges havsområden.
Programmet riktar sig till myndigheter och kommuner och anger vilka åtgärder som behöver vidtas för
att kvalitetsnormerna ska följas upp. Planeringen
överlappar, både geografiskt och funktionellt,
vattenmyndigheternas ansvar, regionplaner
och kommunernas översiktsplaner.
Genom Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har landstinget åsikten att
programmet fyller en viktig funktion.
Hur det kan komplettera kustplanering
och vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bör dock förtydligas. Även krav på
avloppsreningsverken bör utredas och
RUFS 2010-kopplingen talar för belysning
av fysisk påverkan ur ett brett perspektiv
i åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet
behöver också beakta kärnöar och replipunkter
i skärgården liksom regionens viktiga hamnar.

Samråd om RUFS 2010
Resultatet av aktualitetsbedömingen
av den regionala utvecklingsplanen
för Stockholmsregionen, RUFS 2010,
kan sammanfattas som att den är
fortsatt användbar, aktuell – och i
vissa fall ännu mer aktuell än när den
först antogs.
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Rapporten Samrådsredogörelse
(2:2015) redogör för 130 remis�svar. En transparent och strukturerad
process som tar vara på det stora engagemang som finns för vår regions
utveckling bidrar till denna och kommande regionplaners framgång.

AKTUALITETSBEDÖMNING AV RUFS 2010

Samrådsredogörelse
Så tycker regionen om vår regionala utvecklingsplan
för Stockholmsregionen, RUFS 2010

RAPPORT 2015:2

Framsida_original.indd 2

2015-03-17 06:03

31

SVERIGE
PORTO
BETALT

Avsändare
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Hardy Brink, 12, skulle gärna arbeta med hållbarhetsfrågor som
vuxen. Att stoppa förstörelsen av naturliga livsmiljöer för djur och
den globala uppvärmningen är viktiga frågor för honom.
Intervju: Karin Wandrell Foto: Nicklas Thegerström

»Allt vi gör nu måste
fungera i framtiden«
Vad betyder hållbarhet för dig?
Att allt vi gör nu görs med tanke på
att allt ska fungera i framtiden. Vi
pratar en del om hållbar utveckling
i skolan. Många är ganska medvetna, men bryr sig kanske inte på
samma nivå som jag.
Hur kommer världen se
ut när du är vuxen?
Jag hoppas att det kommer vara en
bättre värld, mer jämställd och mer
hållbar. Jag hoppas att inkomstskillnaderna har minskat, både
mellan personer och länder. Och
att man verkligen tar ansvar, till
exempel genom att folk åker mer
kollektivt så att användningen av
fossila bränslen minskar eller helst
försvinner.
Vad är viktigast för att få
ett hållbart samhälle?
Att alla människor kan leva ett bra
liv oavsett hudfärg, kön, ålder och
ursprung, samtidigt som hänsyn
tas till naturen, miljön och havet.
Människan ska leva i harmoni med
naturen och alla ska ha rätt till
sjukvård, skola, mat för dagen och
tak över huvudet. Jordbruket ska
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inte vara fullt av genmodifierade
frön och besprutningsmedel och
havet ska inte vara fullt av plast
och gift.
Vems ansvar är det att skapa
en hållbar värld?
Politikerna måste skapa regler och
lagar som förbjuder förstörelse av
naturen. Företag måste prioritera
människornas och djurens hälsa.
Medborgare måste välja att köpa
det miljövänliga och humana valet
så att det lönar sig för företagen att
producera på ett bättre sätt.
Vad är det största hotet mot
en hållbar värld?
Pengar; de prioriteras så högt i
samhället i dag. Vi måste inse att
djuren, naturen och mänskliga
värden inte kan uppskattas i pengar. Om pengar fortsätter att vara
det viktigaste kommer framtidens
värld inte att fungera. Man hugger
till exempel ner regnskog, utrotar
djur och förstör miljön bara för att
tjäna pengar. Man måste förstå att
det är viktiga saker för vår överlevnad, annars kommer kanske
mänskligheten att gå under. n

