Alla jobbar med hållbarhet – ingen ställer om
Vad alla i bostadsbranschen bör veta

Dags att växla upp omställningsarbetet!
Idag är det självklart för de flesta svenska bostadsaktörer att arbeta med
hållbarhetsfrågor. Både när det gäller nyproduktion och inom förvaltning
av bostäder. Men är det som görs idag tillräckligt för att vi ska kunna nå
satta miljömässiga och sociala mål? Det forskningsbaserade svaret är
NEJ. Klimatavtrycket och resursutnyttjandet från bostadssektorn måste
fortsätta att minska, samtidigt som förutsättningarna för en god livsmiljö
och rättvis bostadsutveckling måste tillgodoses.
Denna skrift vänder sig till dig som arbetar i bostadsbranschen. Du kanske
jobbar på ett bostadsbolag eller byggföretag, med fastighetsförvaltning,
eller på en intresseorganisation inom området. Skriften sammanfattar
forskningsbaserad kunskap om hur boendesektorn kan och bör växla upp
sitt omställningsarbete på riktigt, och ger inspiration och idéer kring vad
aktörerna i sektorn borde fokusera på.

Inte bara gröna bostäder: hållbart vardagsliv i fokus
För att branschen ska nå sociala och ekologiska hållbarhetsmål, måste vi
göra fler och delvis andra saker än vad som ryms inom hållbarhetsarbetet
idag. Forskningen visar att det inte räcker med att förbättra produktionsprocesser, materialval och energieffektivisera – även om hur vi bygger
kommer vara en mycket viktig del. Vi måste också tänka om kring själva
boendet i sig: Vad är det vi bygger och för vem? Hur förvaltar och renoverar
vi de bostäder vi har för att möjliggöra ett gott liv inom planetära gränser?
För att vara en del av lösningen behöver bostadsbranschen uppdatera sin
syn på och förståelse för vad hållbarhet är och hur boendet kan bli en
möjlig arena för omställning. I en hållbar framtid måste vi:

•

Bo mindre: Vi måste minska den genomsnittliga boytan per
person, samt se till att den fördelas rättvist!

•

Bo enklare: Vi måste bo mindre resursintensivt och ändra vanor
kring ex. hem-relaterad konsumtion, uppvärmning och materiell
standard, men också tillgodose en god miniminivå.

•

Dela mer: Vi måste bo mer tillsammans och dela mer, både
ytor och saker.
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Hållbar omställning: en fråga om problemformulering
Inte bara tekniken…
Hållbarhetsarbetet inom bygg- och bostadsbranschen – liksom i samhället
som helhet – har länge präglats av ett teknikfokus. Hållbarhet har varit
en fråga om optimering av teknik och byggprestanda i en annars ganska
konventionell bostadsutveckling. Märkningar av uppnådd prestanda har
sedan stämplat bostäder som ”gröna”, eller ”miljövänliga” och förutsatt att
medvetna kunder väljer dessa. Denna syn på hållbarhet har varit, och är
delvis fortfarande, dominerande inom sektorn.
…inte individers konsumtionsval…
I den mån behovet av beteendeförändring har börjat adresserats så har
det varit utifrån föreställningen att människor är rationella och vinstmaximerande varelser. Genom att införa individuell mätning av el och vatten
och introducera appar/smarta mätare ska boende vilja hålla koll på och få
incitament att minska sin förbrukning. Forskning visar dock att exempelvis
el- och vattenanvändning är mer bundet till vanor och till samhällsnormer
om hygien och komfort än till rationella beteenden, så dessa metoder kan
också slå fel. Det har till och med visat sig att människor tenderar att bli
mindre sparsamma när individuell mätning införts utifrån tanken att ”jag
betalar för mig – jag kan unna mig”.
…utan teknik/infrastruktur, normer, färdigheter och vanor förändras ihop!
Under det senaste decenniet har det börjat spira en insikt i bostadsbranschen om att hållbara sätt att leva påverkas både av teknologi och
infrastruktur; av sociala normer om hur ett gott liv ser ut; och av praktiska
kunskaper och vanor bland boende. Åtgärderna för att främja hållbarhet
måste formas utifrån insikten att dessa faktorer sitter ihop.
Att implementera resurseffektiv teknik är viktigt, men det handlar även om
att ifrågasätta och försöka påverka idéer kring exempelvis hur man transporterar sig; hur ofta man tvättar kläder och duschar; vilka rum som värms
upp/kyls och när under dagen eller året; och hur mycket prylar/yta man
behöver äga själv och vad man kan dela med andra.
Dessutom måste resurssnåla sätt att leva underlättas i boendemiljön: Att
tillhandahålla exempelvis delad tvättstuga med bra maskinpark och möjlighet till textilvård; att se till att det finns möjligheter till delning av yta,
verktyg och saker man bara använder ibland. Det är viktigt att de boende
ges möjlighet att påverka sin resursanvändning både med stöd av fungerande teknik och i dialog med förvaltare.
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samspel mellan olika samhällssystem &
komplexa interaktioner mellan aktörer

Systemförändring
Förändra vardagsliv &
boendemiljö

utifrån ”rätt” information & incitament
främja hållbara produkter & beteenden

Förändra beteenden

Teknikförändring

samverkan mellan sociala
normer, teknik & vanor

optimering & effektivisering av teknik

Olika nivåer av problemformulering

Och inte minst måste bostaden förstås i relation till samhället
Hållbarhet i bostadsbranschen är också beroende av andra sektorer och
påverkas av hur samhället, ekonomin och olika marknader fungerar. Att
förändra dagens sätt att leva och bo på kommer betyda förändringar i
politik, lagstiftning och regelverk. Detta blir tydligt i erfarenheter från olika
typer av nisch-aktörer som gått före och ifrågasatt dagens sätt att leva,
bygga och bo: delningsnätverk, ekobyar, bygg- och bogemenskaper etc.

Det måste exempelvis:
• Vara möjligt juridiskt, ansvarsmässigt och organisatoriskt/praktiskt att kunna dela ytor, allmän mark och lokaler mellan olika
huvudmän.
• Finnas incitament att anpassa befintlig bebyggelse snarare än
bygga nytt; renovera snarare än ersätta; återanvända snarare än
köpa nytt.
• Finnas incitament att skapa planlösningar som fungerar för delning och främjar ett resurssnålt vardagsliv, där lagstiftning och
byggregler bör ses över.
• Finnas incitament för fastighetsägare (inkl. brf:er) att arbeta
systematiskt och avkrävas ansvar för förvaltning för en hållbar
omställning.
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Men får vi påverka hur folk lever sina liv?
Faktum är att hur vi än anstränger oss, så går det inte att låta bli att påverka människors liv. Särskilt inte om man är i bostadsbranschen. Hur vi
bygger, vilken teknik vi bygger in, hur vi organiserar fastighetsskötsel och
bostadsmarknaden i stort: allt detta påverkar hur folk lever sina liv. Det är
bara det att det vi ser som ”normalt” och vanligt blir osynligt efter ett tag
och antas vara värdeneutralt. Det är det inte. Det bästa vi kan göra är att
inse att vi påverkar människors liv – och börja göra det utifrån en insikt om
hur ett hållbart vardagsliv ser ut. För dit måste vi komma. Tillsammans.

Vi behöver göra hållbarhet gemensamt
Det finns många exempel på boendeföreningar (bostadsrätts- och hyresgästföreningar) där man skapat en kultur av delande och ömsesidighet.
Denna typ av initiativ har visat sig kunna underlätta för fler att bo kvar på
liten yta och minska sin konsumtion. Men också för boende att få del av
fler resurser än de skulle kunnat på egen hand, samtidigt som det skapat
sociala kontakter. Ofta möjliggörs också boende på liten yta och delning av
att man bor i bostäder och områden som är planerade för mångsidighet.

Dessa exempel behöver vi ta fasta på och utveckla:
• Göra delande av saker och ytor attraktivt, enkelt och det självklara valet. Detta görs genom att stärka sociala nätverk och skapa
gemensamma ytor och resurser som gör att det är möjligt att bo
på liten yta med god livskvalitet.
• Erbjuda bättre planerade bostäder och stadsbyggnad som möjliggör bogemenskap på olika nivåer: Inom bostaden; inom fastigheten (på varje våningsplan, eller för huset som helhet); eller inom
kvarteret.
• Göra återbruk och återanvändning till standard – både inom bygg
och förvaltning och i boendet. Exempelvis genom att utveckla
samverkansformer och logistik för cirkulära lösningar för byggmaterial och vitvaror. Eller genom att ge plats och stöd för initiativ
såsom material- och prylbibliotek eller verkstäder där saker kan
lagas snarare än kasseras eller i bästa fall sorteras.
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Mindre nyproduktion – mer anpassning av befintlig bebyggelse
Investeringar i nya byggnader och infrastruktur konsumerar resurser och
leder till koldioxidutsläpp. Eftersom vi har en begränsad koldioxidbudget
kvar för att nå Parisavtalets mål måste även investeringar i hållbarare
infrastruktur vägas mot dess resursanspråk. För bostadsbranschen innebär
detta att vi inte kan fortsätta bygga nytt i samma omfattning. Vi behöver
istället i högre grad ta tillvara på och anpassa befintliga byggnader och
infrastruktur så att de passar framtidens hållbara liv.

Vem och vad ser vi som hållbart? Dags för omvärdering
Identitet och konsumtion är nära sammanflätade i dagens samhälle. Men
verklig hållbarhet handlar inte om ett livsstilsval. Det är ofta socio-ekonomiskt svagare hushåll som idag de facto lever mer miljömässigt ”hållbart”
p.g.a. lägre inkomster. Medan miljömedvetna medelklasshushåll i ”gröna”
innerstadsområden inte sällan lever mycket mer resursintensivt – deras
resurseffektiva bostadshus och medvetna konsumtion till trots.

Vi behöver hitta nya sätt att arbeta
Förutsättningarna för att arbeta med hållbarhet i boendet skiljer sig självklart åt mellan hyresrätter och bostadsrätter. En vanlig missuppfattning
är dock att engagemang och arbete för hållbarhet skulle vara beroende av
upplåtelseform. Brf:er har stor rådighet över sin boendemiljö – men ibland
brist på tid, kunskap och engagemang. Ofta ligger både ansvar och mycket
arbete på ett fåtal styrelsemedlemmar. Det kan bli tungt, och det finns
risk att den som vill minst vinner.
Hyresrättsinnehavare har mindre rådighet när det gäller teknisk och ekonomisk förvaltning. Möjligheterna att påverka kan också variera stort mellan
olika hyresvärdar, som tolkar sitt ansvar gällande social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet väldigt olika. Det finns dock exempel på att boende
i hyresrätt – till skillnad från många brf:er – kan lägga tid och kraft på
andra, mer djupgående ekologiska och sociala frågor. Genom exempelvis
lokala hyresgästföreningar kan det också skapas engagemang och föras en
aktiv dialog gentemot fastighetsägare och genom den nationella hyresgästföreningen, som kan få effekt även utanför det egna bostadsområdet.
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Olika aktörers behov för att förändra sitt arbetssätt

Förvaltarna behöver:
•

Utbildning om systemtänkande i bostadssektorns hållbarhetsarbete – vilka tjänster kan utvecklas för att ta in fler och mer
inkluderande perspektiv kopplat till alltifrån biologisk mångfald, lokal energiproduktion, sociala rättvisefrågor, byggnadsvård, funktionsanpassning av befintliga byggnader och infrastruktur, yteffektivisering eller delande?

•

Möjliggöra ökat inflytande från hyresrättsinnehavare när det
gäller vad som prioriteras och inkluderas i bostadsbolagens
hållbarhetsarbete. Detta för att säkerställa att initiativ faktiskt
stämmer överens med de boendes behov.

Bostadsrätts- och hyresgästföreningar behöver:
•

Utbildning om systemperspektiv på hållbarhet – som också
adresserar ansvaret för en hållbar lokal utveckling bortom den
egna fastigheten i relation till möjligheten att påverka och
samverka med andra parter (såsom kommun, förvaltare och
grannföreningar).

•

Stöd för att hitta och använda sig av inkluderande arbetsmetoder för att öka engagemang och representation av olika
grupper i föreningsarbetet:
• Stöd som underlättar för medlemmar att ta initiativ (t.ex.
färdigskrivna motioner) och som tydliggör hur ansvaret
fördelas och hur en bostadsrättsförening respektive lokal
hyresgästförening faktiskt funkar.
• Principer för att tilldela medel och mandat till engagerade
tematiska arbetsgrupper som vill odla, starta bytesrum/
cykelpool/fixarverkstad etc. Denna typ av initiativ har visat
sig lyckosamma i både bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar.
• Stöd kring inkluderande möten – hur man uppmuntrar
engagemang bland underrepresenterade grupper (ex. unga,
utlandsfödda och kvinnor) och hur man hanterar konflikter
och upprätthåller engagemang över tid i en förening.
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Denna pamflett är framtagen inom ramen för forskningsprojektet ”Könad
Hållbarhet: normkritiskt utforskande av energipraktiker för omställning av
vardagslivet”, finansierat av Energimyndigheten mellan 2019 och 2022.
Genom bl.a. fallstudier av boendeföreningar och workshops med
bostadsaktörer har projektet syftat till att synliggöra normer och strukturer
kopplat till hållbarhet i boende och vardagsliv. Fler delresultat och mer
information hittar du på ”Design för energieffektiv vardags” hemsida
https://designforenergi.se/
Projektet har genomförts i samverkan mellan Kungliga Tekniska Högskolan,
IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers, Sveriges lantbruksuniversitet och
organisationen MÄN.

