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Förord 

Detta projekt föddes ur ett samtal mellan en forskare och en jämställdhetsivrande lärare kring 

hur omställningen till ett hållbart samhälle påverkas av att handlingsmönster och attityder till 

miljö såväl som synen på hemmet könas, d.v.s. tillskrivs eller associeras som att vara kvinnligt 

eller manligt. ”Skulle det lösa sig om alla tänkte och gjorde mer som kvinnor gör?” - var den 

tillspetsade frågan. Eller är det snarare en fråga om att ändra normerna mer fundamentalt, 

bortom en förenklad (och ofta bristfällig) förståelse kring att kvinnor gör si och män så? Från 

detta, via fler samtal med ytterligare forskare från olika fält, så samlades en engagerad 

projektgrupp för att formulera en ansökan och sedermera genomföra detta projekt.  

Projektet kunde inte ha genomförts utan organisationen MÄN – som verkar för att ändra 

destruktiva normer och handlingssätt – och bygger i delar på insikter från deras tidigare 

arbete med maskulinitetsnormer i relation till miljö och klimat. För att vidare säkra kopplingen 

till de aktörer som vi från början identifierat som viktiga för att bidra till och driva frågor kring 

en hållbar omställning, både från bostadssektorn och civilsamhälle, har vi också varit glada att 

få knyta en mycket engagerad och kunnig referensgrupp till projektet. Referensgruppen har 

dessutom utökats under projektets gång då vi stött på nya personer och organisationer som 

visat intresse, vilket bidragit ytterligare till att ge insikter och feedback på forskningen. Ett 

stort tack också till de boendeföreningar, enskilda boende och workshopdeltagare som 

medverkat i våra studier. Utan dessa skulle vi inte kunnat nå de viktiga insikter vi hoppas 

kunna bidra med för att ta arbetet med hållbarhet i boendet längre. 

Sist, men inte minst, vill vi tacka Energimyndigheten för att de finansierar denna typ av 

forskning kring beteende och energi. SVIDs arbete som programkansli bör också särskilt 

nämnas, då det bidragit till ökade kontaktpunkter mellan forskare såväl som andra 

intressenter inom programmet Design för energieffektiv vardag. Kansliets lyhördhet och vilja 

till att hjälpa med spridning har varit mycket värdefullt. 
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Sammanfattning 
Vi står inför en mängd stora utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vet också 

att det krävs mer än tekniska förändringar för att nå sociala och ekologiska mål. Hur kan 

boende och vardagsliv fungera som en arena i denna omställning och vilken roll kan 

boendeföreningar spela för att driva gemensam omställning? Detta projekt har kombinerat 

energi- och klimatutmaningen med jämställdhetsfrågor – för att undersöka hur synen på 

hållbarhet relaterar till bland annat kön, ålder och klass och hur ett hållbart vardagsliv skulle 

kunna se ut bortom de normer och maktstrukturer som vi har idag. 

Genom en nyskapande kombination av etnografisk och designbaserad forskning har vårt 

tvärdisciplinära projekt kritiskt studerat hur hållbarhet i vardagslivet uppfattas och görs rent 

praktiskt. Vi har lyft blicken från det ofta individualiserade fokuset på att det ska vara ”lätt att 

göra rätt” – medvetet tillspetsat och illustrerat i våra normkritiska designprototyper som 

exempelvis ”återvinningsbältet” eller ”klimatredovisande påsar” som upprätthåller rådande 

konsumtions- och maktstrukturer, om dock i en grönare tappning. Och i fallstudier med 

boendeföreningar sett att tolkningar av hållbarhet i boendet dessutom tenderar att exkludera 

olika perspektiv bortom rådande föreställningar av exempelvis tekniska lösningar där de 

boende ses som en barriär snarare än en utgångspunkt för förändring.  

Projektet har dock inte stannat i kritiken, utan också mer framåtblickande visat på vad som 

behöver göras för att nå längre i bostadssektorn, där alla pratar hållbarhet, men få ställer om. 

Vi måste gå från ett ofta ensidigt fokus på effektivitet till att i stället prata tillräcklighet och 

från att prata förändring av enskilda teknologier eller beteenden till ett systemperspektiv, där 

alla aktörer berörs och behövs. Utifrån ett antal framåtblickande, ”spekulativa” designkoncept 

har vi också föreslagit hur en ny relation mellan vardagsliv, ekosystem och samhällssystem 

kan te sig. Där vi måste omvärdera och omförhandla befintliga privilegier och förgivettagna 

sätt att göra och tänka kring exempelvis yta och resurser i boendemiljön. I ett av 

huvudresultaten från projektet – ett samtalsmaterial riktat till boendeföreningar som vill ta 

sitt hållbarhetsarbete längre – samlar vi slutligen alla forskningsinsikter för att hjälpa 

människor att ställa om vardagen, tillsammans. 

https://designforenergi.se/projekt/att-stalla-om-vardagen-tillsammans-samtalsmaterial-om-boende-och-hallbarhet/
https://designforenergi.se/projekt/att-stalla-om-vardagen-tillsammans-samtalsmaterial-om-boende-och-hallbarhet/
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Summary  
We face significant challenges in the transition to a sustainable society. We also know that it 

takes more than technical changes to reach social and ecological goals. How can housing and 

everyday life function as an arena in this transition, and what role can housing communities 

play in pursuing a common transition? This project combines climate, energy, and equality 

issues, to explore how interpretations of sustainability relate to aspects like gender, age and 

class, and what a sustainable everyday life could look like beyond current norms and power 

structures. 

Through an innovative combination of ethnographic and design-based research, our cross-

disciplinary project has critically studied how sustainability in everyday life is perceived and 

practiced. We have questioned, and subsequently gone beyond, the often individualized 

focus on making it “easy to do the right thing” – pointedly illustrated in our norm-critical 

design prototypes such as the “recycling belt” or the “carbon footprint bags”, which uphold 

prevalent consumption and power structures, albeit under a greener guise. And in case 

studies with housing communities, we have seen that interpretations of sustainability in 

housing tends to exclude different perspectives beyond dominant notions of for example 

technical solutions, where residents are seen as a barrier rather than a basis for change. 

However, the project has not merely stayed in critique, but also more speculatively shown 

what needs to be done to reach further in the housing sector, where everyone talks about 

sustainability, but few are part of a fundamental transformation.  We need to go beyond the 

focus on efficiency to instead speak about sufficiency, and from discussing changing single 

technologies or behaviors, to a systemic perspective where all actors are affected and 

needed. Based in a number of speculative design concepts, we have suggested how a new 

relation between everyday life, ecosystems and social systems can be formed. Where we will 

need to revalue and renegotiate current privileges and ways of doing and thinking 

surrounding residential space and home-related resources. In one of the main results from 

the project – a discussion material geared towards housing associations that want to take 

their sustainability work further – we synthesize all the research insights to help encourage 

people to make transitions in everyday life, together. 
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Bakgrund  
Omställningen till ett hållbart samhälle kräver mer än tekniska förändringar. Så mycket vet vi. 

Ändå präglas diskussionen ofta av ett teknikcentrerat fokus på att optimera och effektivisera 

system som i grunden är ohållbara. Syftet med detta projekt har därför varit att visa på 

möjligheter för mer långtgående omställning med utgångspunkt i människors boende och 

vardag, genom att identifiera strategier för att utmana rådande normer och gestalta nya 

berättelser kring ett hållbart vardagsliv och samhälle. Projektet har löpt mellan 2019-2022, 

lett av Kungliga tekniska högskolan och har finansierats av Energimyndigheten. 

Bortom en teknik-centrerad syn  

Tidigare forskning har pekat på att energi- såväl som bygg- och bostadsbranschen har 

dominerats av en tilltro till tekniska lösningar och tolkningar av hållbarhet (Hagbert & 

Femenías, 2016; Hagbert, Wangel & Broms, 2020; Hultman & Kall, 2016). Det har dock under 

senare år börjat pratas mer och mer om behovet av att också förstå människors beteende i 

relation till exempelvis klimat- och energifrågor i vardagslivet. Bland annat synliggjort i det 

forskningsprogram ”Design för energieffektiv vardag” som detta projekt finansierats genom, 

som kombinerar aspekter kring design, energi och beteende. Samt Sveriges Allmännyttas 

klimatinitiativ där de för några år sedan la till ett fokusområde kring klimatsmart boende. 

Samtidigt är det sällan som vi går på djupet kring hur vardagslivet påverkar och kommer 

påverkas av en omställning och av vem och hur den ska drivas. Där en teknik-centrerad 

tolkning saknar ett perspektiv på människorna i systemet, så stannar en mer beteende-

inriktad diskussion ofta vid enskilda beteenden och ett individualiserande av ansvar. 

Mot en intersektionell ekofeministisk ansats 

Vi har i tidigare projekt kritiskt utforskat hur vi kan gå bortom ett fokus på exempelvis 

effektivitet för att i stället ta ett större helhetsgrepp kring omställning av boende och 

vardagsliv. Våra och andras insikter är att det krävs ett större paradigmskifte! För att kunna 

bidra till en rättvis hållbar samhällsutveckling behöver vi nya sätt att förhålla oss till både 

varandra och till de ekologiska system som vi är beroende av.  

Projektet tar en ekofeministisk ansats i relation till dessa frågor. Med det menas att frågor 

kring ojämställdhet kan och bör förstås som sammanlänkade med miljöproblem (Merchant, 

1980). Behovet av att se sociala och ekologiska perspektiv som mer integrerade återkommer 

både i FNs globala mål och i svenska nationella mål kring jämställdhet och energipolitik. Dock 

behövs mer empiriska insikter kring hur exempelvis könsnormer upprätthåller och påverkar 

miljöfrågor (Buckingham, 2015).  
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Vikten av att integrera ett genusperspektiv i energiforskningen har understrukits för att bättre 

förstå hur tillgång till och användning av resurser, deltagande i energihushållningsprogram, 

eller utformandet av policies och riktlinjer kan förstås i relation till aspekter av könsnormer 

och identitet (Ryan, 2014). Tidigare studier visat på en skillnad i hur män och kvinnor 

använder energi i sin vardag (Ellegård & Palm, 2011); hur de förhåller sig till 

resursbesparingsprogram (Räty & Carlsson-Kanyama, 2010); samt vem som fattar beslut kring 

tekniska installationer i samband med energirenoveringar (Tjørring, 2016) eller förnyelsebara 

energilösningar (Fraune, 2015).  

Projektet har inte bara belyst genusperspektiv, utan också aspekter såsom klass, etnicitet och ålder 

Få studier har dock utgått ifrån ett mer kritiskt och transformativt perspektiv på hur olika 

vardagspraktiker (d.v.s. handlingsmönster som vi gör återkommande och som en del av vår 

vardag) och normer skulle kunna utmanas och förändras mer fundamentalt. Vi har i projektet 

också velat gå bortom en förenklad kategorisering av hur män respektive kvinnor som grupp 

gör eller tycker. Projektnamnet till trots har vi tagit ett s.k. intersektionellt perspektiv, där vi 

inte enbart tittat på hur dessa frågor könas, utan hur de kan förstås i ett bredare perspektiv 

där olika maktrelationer påverkar och förstärker varandra. Projektet har undersökt hur synen 

på hållbarhet samt förutsättningarna för och föreställningar kring omställning skiljer sig 

utifrån bl.a. kön, ålder och klass – och hur dessa aspekter också samspelar på olika sätt. Vi har 

särskilt valt att utforska boendet och boendeföreningar (både bostadsrättsföreningar och 

hyresgästföreningar), som en arena för att utmana energirelaterade strukturer, praktiker och 

beslutsfattande inom och mellan hushåll. Och utifrån det utforska hur ett hållbart vardagsliv 

skulle kunna se ut bortom dagens normer och maktstrukturer. 
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Genomförande 

Projektets upplägg 

Arbetet i projektet har varit iterativt. Fokus har lagts på att integrera mer etnografiskt 

baserade studier med en design-driven forskningsprocess, samt en tvärgående ”syntes”. 

Projektets olika delmoment, fördelade på fem ”arbetspaket”, i två faser 

Den första delen av projektet bestod i att synliggöra befintliga normer och maktstrukturer 

som inbäddas i nuvarande berättelser kring hållbarhet i boende och vardagsliv. Samt att 

utforska hur de tar sig uttryck i olika boendemiljöer och boendeföreningar, såväl som i olika 

produkter, tjänster och praktiker. Detta gjordes både genom empiriska studier, i fallstudier i 

tre boendeföreningar i Stockholmsområdet, samt designforskningsarbete och utvecklandet av 

ett antal normkritiska designkoncept och prototyper (vilka beskrivs i avsnittet Resultat nedan).  

Fallstudierna, som byggde på etnografiska metoder för att fånga perspektiv från boende, 

bestod framför allt av intervjuer och besök i boendeföreningarna, samt skrivbordsstudier av 

hur de beskriver sitt arbete med hållbarhet exempelvis på hemsidan och den diskussion som 

förts i föreningarnas Facebookgrupper. Insikter från de befintliga berättelserna, eller 

”narrativen” som vi kallat dem, finns att läsa i en vetenskaplig artikel (nr 1 i publikationslistan i 

slutet av rapporten), där vi tar en intersektionell ansats kring hur boende förstår sin roll i 

miljö- och energifrågor och en hållbar omställning. 

Fallstudierna under 2019-2020 gav också insikter till designprocessen och användes för att 

förankra analysen som ligger till grund för den ansats som togs i det normkritiska arbetet med 

att dra de befintliga normerna till sin spets. Designarbetet genomfördes också med input från 

hela projektgruppen för att få tvärgående insikter under processen. Genom ett iterativt 

arbete togs ett antal designkoncept fram. Koncepten gestaltades i skisser, fotorenderingar 

och i tre av fyra koncept som fysiska prototyper som även fotograferades professionellt 

(samlade i en pamflett, se bilaga 2). Korta filmer spelades också in för varje koncept. 
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De fysiska prototyperna, gestaltningarna, bilderna och filmerna användes sedan i två fysiska 

fokusgrupper under augusti/september 2020, där deltagare fick diskutera sina tolkningar av 

och känslor kring hur hållbara koncepten egentligen uppfattades som, om de upplevde 

idéerna som negativa eller positiva, samt vilken målgrupp de tolkade att koncepten riktade sig 

till (exempelvis baserat på formspråk och inramning – där design spelar en mycket viktig roll). 

Projektets tvärsnitt och huvudsakliga metoder 

Baserat på insikterna från den första fasen fortlöpte sedan under 2020-2021 arbetet med att 

utforska och utveckla det vi kallat en kritisk spekulation. Spekulativ design ger möjlighet att 

utforska nya perspektiv och fungerar som ett verktyg för att föreställa sig, materialisera och 

föreslå nya koncept och berättelser som kan uppmuntra till formandet av ett hållbart boende 

och vardagsliv. I det spekulativa designarbetet tog vi avstamp i de tankar och reaktioner som 

den normkritiska processen och designprototyperna skapat. Det genomfördes också s.k. 

”designprober” (ett slags uppgiftspaket), som skickades ut till ett antal hushåll för att insamla 

fler erfarenheter och perspektiv, där boende fick dokumentera olika aspekter av sitt hem och 

vardagsliv. I denna fas blev arbetet mer utforskande kring de nya maktrelationer som kan 

behöva skapas på olika nivåer för att nå längre i omställningen och hur det kan ta sig uttryck i 

boende och vardagsliv. Detta arbete resulterade i designkoncept som p.g.a. Covid-pandemin 

ej gjordes i fysiska prototyper (då vi ej kunde ha fokusgrupper på plats), utan sammanställdes 

i bilder som även kunde inkluderas i samtalsmaterialet som sedan utvecklades (se nedan). 

Den norm-kritiska och spekulativa designprocessen kan en också läsa mer om i en 

populärvetenskaplig pamflett (bilaga 2), samt i en kommande vetenskaplig artikel. 

Genom workshops med aktörer byggde vi sedan vidare på tidigare insikter och breddade 

perspektivet till vilka nya narrativ som finns och hur vi kan förstå den förändring som behövs 

inom bostadsbranschen för att nå en mer långtgående, inkluderande omställning. Detta kan 

en läsa mer om i en pamflett (bilaga 3) samt en kommande vetenskaplig artikel. 
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Utifrån både design- och narrativarbetet skapades under projektets gång en syntes, där vi 

genom regelbundna projektgruppsmöten kunde diskutera och belysa skav såväl som synergier 

som uppstod. Detta var ett viktigt sammanhang för att föra arbetet i projektet som helhet 

vidare och för att diskutera metodologiska och teoretiska bryderier, samt vad detta innebär 

för praktiken – i samtal med referensgruppen (beskriven nedan). Framför allt kulminerade 

syntesarbetet under 2021, då insikter från både narrativ- och designpaketen samlades i 

utvecklandet av ett så kallat ”samtalsmaterial”, beskrivet mer under Resultat nedan. Ett 

utkast av samtalsmaterialet utvärderades i maj 2021 tillsammans med forskare och praktiker 

med erfarenhet av intersektionella hållbarhetsperspektiv. Sedan fick ett antal 

boendeföreningar testa materialet under hösten och bidra med insikter till den omarbetning 

som gjordes inför lanseringen vid projektets slutkonferens den 1 december 2021. 

Projektdeltagare, referensgrupp och samverkan 

Projektet har byggt på ett nära samarbete över olika forskningsdiscipliner, samt med 

samhällsintressenter. Forskarna som medverkat i projektet har bakgrund inom arkitektur, 

design, genusvetenskap, sociologi, etnologi, miljövetenskap och samhällsvetenskapliga 

hållbarhetsstudier. Genom att samla forskare från olika lärosäten och forskningsinstitut har vi 

kunnat utbyta erfarenheter och perspektiv som inte alltid är möjligt inom samma institution. 

Dessutom har projektet byggt på samverkan med organisationen MÄN. Genom olika nätverk 

har dessutom fler personer och samarbetsmöjligheter identifierats under projektets gång, 

exempelvis det nystartade ”Starfish Collective” bestående av aktivister, utbildare och forskare 

(varav flera medverkat i projektet), som brinner för jämställdhet och klimat- och miljörättvisa. 

Organisation Projektdeltagare Huvudsakliga arbetspaket 

Kungliga tekniska 
högskolan 

Pernilla Hagbert (projektledare) 
Loove Broms 
Karin Ehrnberger 
Hajar Sadequi 

Narrativ, Design & Syntes 
Design 
Design 
Design & Syntes 

IVL Svenska 
miljöinstitutet 

Åsa Nyblom 
Liisa Perjo 

Narrativ & Syntes 
Narrativ 

Chalmers tekniska 
högskola 

Martin Hultman Syntes 

Sveriges 
lantbruksuniversitet 

Josefin Wangel Syntes 

Aalto universitet Camilla Andersson Design & Syntes 

MÄN Vidar Vetterfalk 
Robin Hedenqvist 

Syntes 
Syntes 

Projektdeltagare och de paket som de huvudsakligen arbetat i (även om mycket arbete skett ”på tvärs”)  
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Projektet har dessutom haft en referensgrupp med bostadsrelaterade och civilsamhälleliga 

aktörer knuten till sig. Deltagarna i referensgruppen har skiftat under projekttiden. Framför 

allt tillkom fler representanter för ytterligare organisationer än de som initialt hade tillfrågats 

– mycket på grund av det intresse som projektet väckt där projektledaren presenterat och 

diskuterat insikter med andra i olika sammanhang. Referensgruppen har fört samman aktörer 

som å ena sidan arbetar med bostadsfrågor och/eller å andra sidan fokuserar på miljö- eller 

jämställdhetsfrågor. Detta har inneburit ett intressant sammanhang för 

referensgruppsdeltagare att diskutera olika frågor som ställts under projektets gång. Detta 

ger en möjlighet att skapa nya strategier för att integrera projektets resultat i praktiskt arbete 

både inom medverkande organisationer och i att nå ut till en bredare målgrupp. 

Referensgruppsmöten har hållits 1-2 gånger per år och inneburit att deltagarna tagit del av 

uppdateringar kring forskningens framskridande, fått ge feedback på huvudsakliga 

frågeställningar, problemformuleringar och insikter, samt inte minst haft möjlighet att 

diskutera med andra aktörer. Oftast har referensgruppsmötena genomförts i form av 

workshops eller gruppdiskussioner och i och med Covid-pandemin har majoriteten 

genomförts helt digitalt i Zoom, med olika verktyg såsom Miro som hjälpmedel.  

Referensgruppen har bestått av representanter från olika typer av aktörer  
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Resultat 

Projektet har genom samhällsvetenskapliga fallstudier och designforskning utforskat praktiker 
och förhållningssätt till boende och vardagsliv i relation till hållbarhet. Insikter har hämtats 
från boende, praktiker, bostadsaktörer såväl som andra experter. Utifrån denna empiri och 
genom ett normkritiskt, tvärdisciplinärt forskningsarbete har det inom projektet utvecklats 
vetenskapliga bidrag kring intersektionella perspektiv på hållbarhetsarbetet i 
boendeföreningar, behovet av förändring i hur hållbarhet adresseras för att nå längre i 
bostadssektorn, vikten av kritisk design i utforskandet av en hållbar framtid, samt en rad 
konkreta praktiska verktyg som kan bidra till en mer fundamental hållbarhetsomställning. 
Dessa verktyg har testats tillsammans med boende och aktörer, för att förankra att projektets 
resultat kommuniceras ut och kommer till användning för att driva mer långtgående 
omställning i vardagsliv och på en systemnivå, bortom att endast se till teknikförändring eller 
enskilda beteenden. Samtliga praktiska resultat från projektet finns att ladda ner på Design 
för energieffektiv vardags webbplats https://designforenergi.se/gemensam-omstallning.

Behovet av nya berättelser om hållbarhet i boendet 

Resultaten från fallstudierna i ”narrativ-paketet” visar att olika berättelser av hållbarhet och 
omställning förhandlas i boendeföreningar och i de boendes vardagsliv i relation till frågor om 
identitet, men att det också kopplar till synen på kunskap. Dels ser vi att det finns olika 
föreställningar kring vilken typ av kunskap som anses legitim, dels att det finns antaganden 
kring vem som besitter denna kunskap. Här ser vi att aspekter av kön, klass och etnicitet 
påverkar dessa dynamiker, vilket bidrar till att upprätthålla maktstrukturer och kan fungera 
exkluderande då vissa lösningar premieras som de ”rätta”. Ett fokus på tekniska lösningar 
återspeglar tolkningar av hållbarhet i samhället i stort, men präglar också hållbarhetsarbetet i  
de föreningar vi studerat. Föreställningar kring vem som engagerar sig och synen på vem som 
har möjlighet att agera i relation till omställning är också viktigt att beakta – vad kan boende 
göra och till vilken grad ses de som ett ”hinder” eller en utgångspunkt för omställning? 

Resultaten från de mer framåtblickande workshops vi genomförde kring ”nya narrativ” pekar 
på att branschen måste göra fler och delvis andra saker än vad som ryms inom 
hållbarhetsarbetet idag. För att vara en del av lösningen behöver branschen uppdatera sin syn 
på och förståelse för vad hållbarhet är och hur boendet kan bli en möjlig arena för 
omställning. Vi måste gå från ett ofta ensidigt fokus på effektivitet till att i stället prata 
tillräcklighet och från att prata förändring av enskilda teknologier eller beteenden till ett 
systemperspektiv, där alla aktörer berörs och behövs. Det sätter också fingret på 
möjligheterna för kollektiv handling, där vardagslivet måste förstås som del av en större 
systemförändring. Fler insikter och uppmaningar samlas i pamfletten ”Alla jobbar med 
hållbarhet – ingen ställer om” (bilaga 4). 

https://designforenergi.se/gemensam-omstallning
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Olika nivåer av problemformulering (anpassat från Jensen et al. 2019) 

Design för vardagslivets omställning 

Projektet har resulterat i flera insikter och koncept som bidrar till att främja designforskning 
och praktik. Fyra normkritiska designkoncept togs fram i projektets första fas. Dessa belyser 
hur dagens s.k. ekomoderna paradigm ser klimatkrisen som något som ska lösas genom 
enskilda lösningar stödda av marknadsmekanismer. Det här gör att ansvaret för att hantera 
klimatkrisen tenderar att läggas på den enskilde individen i egenskap av konsument. Den här 
dynamiken gör att klimatkrisens komplexitet reduceras till enkla lösningar och att individer 
handlar isolerade från varandra. Som en del av detta framhålls också vissa handlingar som 
viktigare. Trots att de kan vara rena symbolhandlingar fungerar de som ett slags avlatsbrev 
som kompenserar för att man konsumerar som vanligt. Det skapar hierarkier där en 
medveten medelklass gärna framställs som miljövänlig trots att det statistiskt är de med lägst 
inkomst som har minst ekologiskt fotavtryck. I fokusgrupperna väckte vissa koncept också 
större misstro/förhoppningar som ”hållbarhetslösningar” än andra. Exempelvis upplevdes 
”återvinningsbältet” som en statusmarkör för en (manligt kodad) urban medelklass. 

Normkritiska designkoncept (från pamfletten ”DO´s & DONT’s: Design för vardagslivets omställning”) 
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Efter den normkritiska fasen följde en spekulativ fas. Totalt sju spekulativa designkoncept togs 
fram. Ett av resultaten av den spekulativa fasen var tre begrepp som skapades för att 
understryka olika aspekter av hållbarhet - biotop, sociotop och individuotop. De här 
begreppen har sin grund i projektets syn på hållbarhet som en sammankopplad väv av natur 
och människa och det ömsesidiga beroendet för att uppnå sociala och ekologiska mål. De 
spekulativa koncepten belyser de skav som kan uppstå vid en omförhandling av befintliga 
privilegier i en omställningsprocess. Utgångspunkten var att lyfta fram den beroendeställning 
människan står i till andra arter och biotoper—globalt såväl som lokalt. Ett exempel är 
konceptet ”Mobila P-platser" som ger verktyg för en omförhandling av den yta som upptas av 
parkeringsplatser i bostadsområden. Andra intressen som skulle kunna få utrymme är t.ex. 
äng för pollinatörer, utfodringsstation för vilda djur, odling eller lekplatser. Här ser vi att bilar 
tar en oproportionerligt stor plats i våra gemensamma miljöer, samtidigt som det är vissa 
grupper (exempelvis män) som använder bil i större utsträckning. Vad händer när p-platserna 
som vi tar så för givet blir föremål för en gemensam omförhandling? Vems intressen får då 
utrymme, och vilka känslor väcker denna omförhandling av privilegier? 

Exempel på ett av de spekulativa designkoncepten, ”Mobila P-platser”. 

Samtalsmaterial 

Utifrån insikter från narrativ- såväl som design-paketen utvecklades tillsammans med 
kompetens från MÄN ett samtalsmaterial riktat till boendeföreningar. Materialet tar avstamp 
i boendes vardagsliv och bostadsområde för att utforska perspektiv på hållbarhet och de 
ansvar, möjligheter och överväganden som omställningen till ett hållbart samhälle, boende 
och vardagsliv kan innebära.  

Materialet finns i en version som riktar sig till boende i bostadsrätt och en version för boende 
i hyresrätt, men kan även användas av andra grupper av grannar som vill starta en diskussion 
kring gemensam omställning. Det ger ingen färdig checklista, utan bygger på att boende 
tillsammans initierar samtal kring de förändringar som krävs och den roll som 
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boendeföreningen kan ta. Materialet är tematiskt uppdelat i fyra träffar och tanken är att 
boende samlas i en samtalsgrupp som tillsammans tar sig igenom och diskuterar 1) vad de 
finner viktigt i boendet, 2) frustrationer och barriärer de ser i rådande utveckling, 3) nya sätt 
att närma sig ett hållbart boende, för att sedan 4) mer konkret föreslå hur gruppen utifrån de 
diskussioner som kommit fram kan bidra i omställningen.

Samtalsmaterialet finns i en variant riktad till boende i brf och en variant riktad till boende i hyresrätt  

Feedbacken på materialet har varit mycket positivt och under projektets slutfas har det lagts 
fokus på att sprida det ytterligare. En Facebooksida skapas också där de som laddar ner och 
använder samtalsmaterialet kan dela erfarenheter och kunskap.  

Utbildning och spridning 

Förutom de direkta resultaten ovan var en ambition med projektet också att främja nya 
samarbeten och former för spridning. Detta har gjorts på flera sätt och särskilt fokus har lagts 
på att kommunicera resultaten på olika sätt, vilket också formulerades i en 
kommunikationsplan i början av projektet där olika målgrupper, såsom studenter, 
professionella aktörer och en intresserad allmänhet m.fl. pekades ut. 

Inom ramen för projektet utfördes flera studentprojekt. Hanna 
Gustafsson genomförde under våren 2019 sitt examensarbete på 
mastersnivå vid KTH som en pilotstudie för projektet: “Normed 
Sustainability – A socio-technological journey in hygiene practices”. 
Ett examensarbete på bachelornivå genomfördes även under våren 
2021 vid Chalmers av Jessica Holmberg och Cornelia Johansson: 
”Utveckling av illustrativa artefakter: samtalsmaterial om 
maskulinitetsnormer inom hållbarhet”. Efter en vidareutveckling 
resulterade arbetet också i ‘normkollen’ - ett spel där deltagarna 
undersöker sin egen relation till normer kring hållbarhet. 
Normkollen har även översatts till engelska. 
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En slutkonferens med titeln ‘Verktyg för gemensam omställning: mot ett paradigmskifte för 
hållbarhet i boendet’ hölls digitalt i form av ett webbinarium den 1 december 2021. Vid 
webbinariet lanserades de resultat och konkreta verktyg som tagits fram. Det hölls även en 
paneldiskussion med inbjudna gäster från HSB, Sveriges Allmännytta, MÄN samt SVID. 
Webbinariet möjliggjorde ytterligare spridning, både till en intresserad allmänhet, 
civilsamhälle och professionella aktörer inom bostadsbranschen, arkitektur, design, energi 
och hållbarhet. Genom de engagerade inbjudna paneldeltagarna på slutseminariet kunde 
slutresultaten också diskuteras och initiativ till vidare spridningsaktiviteter i respektive 
organisationer tas. Webbinariet spelades in och lades upp på projektsidan.

Inför slutkonferensen producerades även två ‘pamfletter’ med syfte att kort redovisa 
resultaten ifrån de olika arbetspaketen. Ambitionen var att på ett kärnfullt sätt förmedla de 
huvudsakliga resultaten från projektet på ett lättillgängligt sätt, och på så sätt rikta sig direkt 
till grupper inom sektorn som inte alltid nås av forskningsresultat.  

Två pamfletter riktade till aktörer inom design och arkitektur (bilaga 2), respektive bostadssektorn (bilaga 3) 

Som ytterligare ett led i att hitta nya former för spridning och på så sätt nå nya grupper har 
projektet har även skickat in ett utställningsförslag till Tensta konsthall som bygger på de 
designkoncept som tagits fram och samtalsmaterialet. Det har även initierats diskussioner 
med Rian konsthall i Falkenberg kring möjligheter för att utveckla en större utställning där 
resultat från projektet kan komma att ingå.

Projektdeltagare har också medverkat i ett flertal populärvetenskapliga sammanhang och 
kunnat kommunicera kring projektet och de huvudsakliga insikterna. Detta har inkluderat 
föreläsningar för olika föreningar, medverkan i nationell radio och TV, samt intervjuer för 
dagstidningar och olika tidskrifter/digitala medier som kan nå väldigt olika typer av läsare. På 
så sätt har projektet lyckats mycket väl med de uppsatta målen kring samverkan och spridning 
och att lyfta andra förhållningssätt till hållbarhet i vardagsliv och boende – särskilt jämfört 
med ett ”traditionellt” forskningsprojekt.

https://designforenergi.se/portfolio/konad-hallbarhet/


17 (22) 

Diskussion  

I projektet har vi, tillsammans med olika aktörer, identifierat förändringsbehov och 

potentialen för att växla upp bostadssektorns hållbarhetsarbete med målsättningen att nå en 

inkluderande och systemöverspännande samhällsomställning. Detta är också grunden till 

projektets slutsatser kring hur vi kan gå bortom rådande normer och system, samt vad det 

kräver av olika aktörer. Projektet har dragit nytta av den normkritiska och spekulativa 

designens förmåga att identifiera, belysa och utmana befintliga maktstrukturer samtidigt som 

den också kan öppna upp för omförhandlingar, vilket vi nyttjat i samtalsmaterialet. Detta har 

kombinerats med den erfarenhet av att arbeta med omförhandlingar av normer genom 

samtalsmetoder som MÄN besitter, som också bygger på att ge utrymme för kännandet som 

en viktig del av drivkraften för aktiv handling och förändring. Något som vi i dagens diskurs 

och praktik sällan lyfter, men som vi ser blir alltmer viktigt. Utmaningarna vi står inför kräver 

mobilisering av gemensam handling. I projektet kopplar vi det till potentialen i boendet som 

en arena där grannar tillsammans kan utmana och skapa nya normer, praktiker och kunskaper 

med utgångspunkt både i vad som krävs och vad som är relevant i människors vardagsliv.

Projektets resultat stöder en allt större konsensus kring att ett ensidigt fokus på teknisk 

utveckling och/eller åtgärder för individuell beteendeförändring inte bidrar till omställning i 

den takt och omfattning som behövs. I stället behövs en ökad systemförståelse där vi 

undersöker de komplexa interaktioner mellan olika människor och resurser som behövs för en 

omställning. Hållbarhet i bostadsbranschen är beroende av andra sektorer, och påverkas av 

hur samhället, ekonomin och olika marknader fungerar. Att förändra dagens sätt att leva och 

bo kommer att betyda förändringar i politik, lagstiftning och regelverk.

Från pamfletten “Alla jobbar med hållbarhet – ingen ställer om” (bilaga 3)

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 planlösning 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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De här förändringarna menar vi också är förutsättningar för en omförhandling av de 

privilegier som ligger till grund för de sociala och ekologiska utmaningar vi står inför. Dessa 

privilegier skapar hierarkier som möjliggör ett överutnyttjande av naturresurser. Här ställs 

effektivitet över tillräcklighet, människan över naturen, globala nord över globala syd, 

mannens behov över kvinnors och barns behov, osv. Genom att arbeta normkritiskt kan dessa 

maktstrukturer identifieras, synliggöras och utmanas. De här omförhandlingarna av privilegier 

och de potentiellt starka känslor det väcker, synliggörs alltför sällan i den offentliga debatten 

kring omställning – liksom i arkitektur- och designbilder av framtiden.  

Våra resultat visar också på svårigheterna för personer som inte tillhör en medelklass med 

socialt kapital och en vana att delta i svenskt föreningsliv att komma in i och erkännas i mer 

formella grupper som arbetar för en omställning i boendet. Det visar att vi behöver arbeta 

mer med intersektionella perspektiv och metoder för att möjliggöra en mer inkluderande 

omställning där allas erfarenheter och perspektiv tas tillvara. Om vi inte undersöker vilka 

omförhandlingar som en hållbar samhällsomställning innebär så riskerar vi att stå handfallna 

inför potentiella konflikter när de väl uppstår. Här menar vi att ett normkritiskt undersökande 

kombinerat med ett spekulativt och framåtblickande designarbete kan vara till god hjälp. 

Hur gör vi det?  

Det samtalsmaterial som tagits fram i projektet är ett sätt att konkretisera de dilemman vi kan 

komma att ställas inför vid en omställning som innebär en omförhandling av privilegier. För 

att nå en större konkretion har projektet använt sig av den potential som finns i normkritisk 

och spekulativ design att omvandla komplexa samhällsfrågor till artefakter och illustrationer. 

På detta sätt kan vi omsätta abstrakta frågor till fysiska ting som går att ta på och sätta in i ett 

vardagssammanhang, vilket gör det tillgängligt för ‘läsare’ bortom den akademiska rapporten. 

Dock finns det ett glapp inom design och arkitektur vad gäller kunskapen om, och hanteringen 

av maktstrukturer, vilket gör att nuvarande maktrelationer riskerar att reproduceras i de 

strategier och framtidsbilder som tas fram. Här behövs vidare metod-och teoriutveckling. 

Projektet bidrar till metodutveckling i flera vetenskapliga artiklar.  

Samtalsmaterialet iscensätter en rad dilemman och fungerar som en guide genom en 

omförhandling av privilegier. Den här omförhandlingen kan vara provocerande och/eller 

smärtsam, då deltagarna kan komma att se att deras egna privilegier bygger på att andras 

behov åsidosätts, eller omvänt att ens egna behov har fått stå i skymundan för andras behov. 

I det offentliga samtalet om hållbarhet tar diskussioner om den här typen av omförhandlingar 

en marginell plats. Det saknas arenor för att hantera de känslor av ilska, sorg och förlust som 

det kan innebära. Utifrån erfarenheter från MÄNs arbete, använder sig samtalsmaterialet 

dock av känslorna som en väg till praktisk handling och gör plats för dem i diskussionen. 
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I projektet synliggörs problematiken med att lägga ansvaret för omställningen på individer 

och paradoxen i att vi, trots kunskap, inte agerar tillräckligt kraftfullt. Ett förkroppsligande av 

kunskap om klimatkrisens omfattning och komplexitet möjliggör en annan typ av 

handlingskraft. I detta projekt kombineras därför på ett unikt sätt normkritikens förmåga att 

synliggöra och “förkroppsliga” komplexa strukturer och hierarkiska normer och den 

spekulativa designens potential att gestalta en grund för möjliga nya narrativ med de 

samtalsmetoder som MÄN utvecklat. Även här menar vi att det behövs ytterligare 

metodutveckling och undersöker i en artikel hur olika pedagogiska teorier och metoder 

samspelar i samtalsmaterialet och hur ett förkroppsligande av kunskap kan leda till handling.  

Vem ska driva förändringen? 

Som tidigare sagts så krävs ett systemperspektiv, och en mängd olika aktörer behöver därför 

samspela för att skapa möjligheter för omställning. I artikel 1 och 3, samt i pamfletten ”Alla 

jobbar med hållbarhet - ingen ställer om- Vad alla i bostadsbranschen bör veta” riktar sig 

resultaten direkt till bostadsbranschen och beskriver rent konkret vad som behöver göras. Det 

finns idag en tendens att hänvisa till andra instanser och avsäga sig ansvar, men alla måste 

bidra till omställningen. Inte minst de aktörer som själva ser sig som ”samhällsbyggare”. 

I hållbarhetsdiskursen talas det mycket om effektiviseringar, vilket riktar sig till de som 

beställer och bygger bostäder, snarare än att utveckla diskussionen om de förändringar i 

värderingar och vardagspraktiker som också behövs. Insikterna från det etnografiska arbetet 

från boende i olika upplåtelseformer visar att ett bottom-up-perspektiv, alltså att 

förändringen byggs underifrån och upp, ger bättre förutsättningar för att skapa praktiker som 

går bortom ett teknikfokus, och främjar byggandet av inkluderande sociala sammanhang. Det 

finns en rad olika latenta nätverk som kan utgöra en värdefull resurs att mobilisera i 

omställningen. Här vill vi göra bostaden och boendeföreningarna synliga som en demokratisk 

arena som spelar en stor roll, där boende går samman för att tillsammans skapa nya 

berättelser och visioner om hur ett omställt samhälle kan se ut och hur de ska nå dit.  

En förflyttning från effektivitet till tillräcklighet 

Slutligen landar insikterna från projektet i uppmaningen att flytta fokus i hållbarhetsdiskursen 

– ett paradigmskifte som innebär att vi går från ”effektivitet” till att utveckla strategier för 

”tillräcklighet”. Som vi sett i projektet har en teknikfokuserad hållbarhetsdiskurs en tendens 

att skapa en dynamik där företrädesvis välutbildade män driver igenom tekniska åtgärder och 

där de boende ska utbildas i korrekt användning, snarare än att ses som medskapande. Det 

här riskerar att skapa hierarkiska och icke-inkluderande hållbarhetspraktiker och en förlust av 



20 (22) 

individuell drivkraft. Omvänt ser vi att de boendeföreningar som har haft ett mer kollaborativt 

fokus har skapat engagemang och förutsättningar för de boende som utvecklat ett 

‘tillräcklighets’-perspektiv, uttryckt exempelvis i att de boende har kunnat och velat bo kvar 

trots att de egentligen upplever att de bor för trångt. 

Förankring och vidare samarbetsmöjligheter 

Genom projektets sammansättning av forskargrupp, samt referensgrupp med aktörer från 

bostadssektorn, civilsamhälle och forskning, har projektet lyckats skapa och dra nytta av en 

bred samverkan kring intersektionella perspektiv på hållbarhet. Vi har i projektet haft en 

önskan att förankra det samtalsmaterial som utvecklats och har regelbundet haft workshops 

med referensgruppen där aktörer från bostadssektorn medverkat. 

Enskilda aktörer från referensgruppen, såsom Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen, 

har också visat intresse för att ta samtalsmaterialet vidare, exempelvis inom ramen för 

Allmännyttans ”Klimatinitiativet”, eller i framtida projektansökningar, konferenser och internt 

arbete. Arbetet med att förankra och sprida materialet till fler aktörer pågår, och här finns 

planer på vidare samarbete i olika former. En insikt i projektet är dock de utmaningar det 

innebär att driva förändring i organisationer. Vi har upplevt ett starkt engagemang från de 

representanter vi arbetat med för att förankra samtalsmaterialet i sina respektive 

organisationer och att få en spridning genom deras kanaler. Dock ser vi att det är beroende av 

enskilda personer, och om de byter position eller organisation finns det risk att det här 

arbetet tar stopp. Vi ser även att förankringsprocessen ofta tar längre tid än vad som 

planerats in inom projekttiden, vilket är något att tänka vidare kring inför kommande projekt.  

Projektet har utformat ett “erbjudande” i två olika format för att öka möjligheterna till vidare 

samarbete. Det här erbjudandet handlar om format för engagemang och spridning bland de 

som kommer att använda sig av samtalsmaterialet som projektet tagit fram, och som kan 

spridas vidare genom boendeorganisationerna. Det större formatet bygger på erfarenheter 

ifrån MÄNs arbete med förankring inom organisationer och adresserar därmed de utmaningar 

projektet stött på i detta avseende.  

Forskare från projektet har även sökt nya medel för att fortsätta det arbete som påbörjats i 

Könad Hållbarhet. Dessa ansökningar fokuserar främst på spridning och uppföljning av hur 

materialet fungerar och uppfattas av användare. MÄN undersöker vidare möjligheterna att 

ytterligare testa och sprida materialet inom sin organisation.  
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1. Pernilla Hagbert, Liisa Perjo & Åsa Nyblom (2021). Taking the lead or following norms? 

Examining intersections of power in sustainability transitions in Swedish housing 

associations, Environmental Sociology, 8 (2), 187-198. 

Denna vetenskapliga artikel beskriver resultat från fallstudien av tre boendeföreningar som 

genomfördes i projektets inledande fas. Artikeln tar sin utgångspunkt i en intersektionell 

analys av hur hållbarhetsarbetet i föreningarna leds och vad det består av. Slutsatserna visar 

på de maktrelationer som återskapas, kopplat till klass men också kön och etnicitet, där det 

krävs ett ändrat förhållningssätt för att kunna nå längre och inkludera fler perspektiv. Att 

publicera i en tidskrift med fokus på det relativt nya fältet miljösociologi framhåller också 

ambitionen i projektet att bidra till ny samhällsvetenskaplig miljöforskning som adresserar hur 

människor förstår sin roll i miljö- och energifrågor, samt förhållningssätt till en hållbar 

omställning. 

Ytterligare tre vetenskapliga artiklar är under publicering vid tidpunkten för denna rapports 

sammanställning. 
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