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• Ökad individualism 

• Ökad konsumtionsnivå & resursintensitet

• Normer kring boendeyta & komfortnivå

• Segregering & ojämlikhet 

FÖRÄNDRADE VILLKOR





VAD ASSOCIERAR DU MED HÅLLBART 
BOENDE?



VAD ASSOCIERAR DU MED HÅLLBART 
BOENDE?

HUR FÖRHÅLLER DET SIG TILL HUR NI 
ARBETAR MED HÅLLBART BOENDE INOM 
FÖRETAGET/ORGANISATIONEN?
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VAD KLIMATMÅLET KRÄVER



Vad & för vem bygger vi?

Hur ser människors vardag ut?

Hur skapas utrymme för mindre resursintensiva 
& mer socialt rättvisa sätt att leva?

EN HÅLLBAR BOSTADSUTVECKLING?



ETT HEM?



VAD ASSOCIERAR DU MED BEGREPPET HEM?



IRWIN ALTMAN (1981)

“Hem är fysiska reflektioner av kulturella 
tillämpningar, praktiker & övertygelser” 
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Hur tolkas hållbarhet & vilken syn på 
det hållbara hemmet finns i dagens 
bostadsutveckling?

Vilket roll ser olika bostadsaktörer att de har i 
omställningen?

Vilka är vägarna framåt?

FORSKNINGSINSIKTER





• Ett fokus på konsumtion, komfort & bekvämlighet

• Socio-ekonomiska aspekter saknas eller 
begränsas till ‘mångfald’ i storlek & social mix

• Innovationen är låg när det kommer till utformning 
för nya sätt att bo

• Byggaktörer agerar som ett ‘fiskstim’ inom 
nuvarande marknad

‘GRÖNA BOSTADSAKTÖRER’





• Misstro mot att etablerade bygg- & 
bostadsaktörer ska ställa om ‘på riktigt’

• Rådande boendetrender påverkar synen på 
hemmet & resursanvändning 

• Sociala & ekonomiska normer - ‘boendekarriär’

• Villkorligt förhållningssätt till att bo mindre, 
‘enklare’, eller att dela saker & ytor

BOENDE I DET BEFINLIGA BESTÅNDET





• Kritik mot ett modernt konsumtionssamhälle - 
strävan efter ett enklare liv

• Självhushållning & ‘frivillig enkelhet’

• Boende bortom en marknadstolkning

• Hemmet möjliggör självständighet & 
experimenterande

’OMSTÄLLNING PÅ HEMMAFRONTEN’
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• Skifte i ansvar - är alla samhällsbyggare?

• Antagande att kommuner & allmännyttan ska gå 
före - möter direktiven upp?

• Olika aktörer följer olika logiker, även internt

• Bristande kompetens & ledarskap ett hinder

• Behövs en pluralism i perspektiv & aktörer - där 
civilsamhället driver på diskussion & normer

VEM SKA DRIVA OMSTÄLLNINGEN?





• Bortom byggnadsprestanda för att även 
möjliggöra hållbara sätt att bo i byggnaderna

• Behov av att förstå hur hemmet kan vara en 
utgångspunkt för omställning

 
• Potential för nya aktörsroller & arbetsformer

• Krävs diskussion kring vilket samhälle vi vill ha, 
med tydliga visioner & konkreta mål

VÄGAR FRAMÅT
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EKO-EFFEKTIVA 
DISTRIKT

‘OFF GRID’

‘SOCIAL MIX’

EKO-
BYAR

FINNS DET HÅLLBARA BOENDET?
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