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Växla upp
Skala upp
Omställning
Hållbarhet

“Accelerating and Rescaling
Transitions to Sustainability”
STOCKHOLM DRESDEN BUDAPEST BRIGHTON GENK

Städer är viktiga – många människor & utmaningar
här finns insikter för att navigera framtiden
Det finns en outnyttjad potential hos lokala initiativ.
En spännande tid där förändring tvingar oss
att tänka i nya banor och göra på andra sätt.

Bild från Ideafixa
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Vad vi pratade om
Hur det började?
Vad ni gör nu?
Framgång och
motgång
Vilka resurser?
Vem är med?

KAPACITET

Relationer
- andra initiativ
- medborgare
- andra aktörer
Vad har hjälpt
och stjälpt?
Vad behövs?

SAMMANHANG

HUR?

“ Det har fått växa fram organiskt –
detta är lite av vårt lab”
“Vi behövde ta ett större grepp än att anlägga en
fotbollsplan”
“Alla små saker har betydelse – får man med en man inte
trodde, får man med fler i samma beteende”
“Ska vi slåss för miljön eller ska vi ta hand om den och
inspirera?”
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HUR?

“ De som gör motstånd är inte dumma –
de måste känna trygghet i omställningen”
“ En framgång när en upplevelse på sikt kan ändra hur en
människa ser på sig själv och omvärlden”
“Ting ska få ta tid”
“Vad människor är intresserade av och vill”

RESURSER

“ Vi har sökt en massa pengar, men inte fått något. Och tröttnat
lite”
“Det är ett moment 22
– stöd behövs men tiden och kunskapen för att söka finns inte”
“ Lokalt engagemang är viktigt.
Det skulle inte gå utan det – oavsett pengar”
“ Man kan se det som en strategi att om man gav dem lite pengar
höll de sig lugna och bråkade inte om de stora sakerna.”
“Kommunen behöver kunna stötta hållbarhetsprojekt
utan att vara ansvarig”
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RESURSER

“ Kommunen måste blir mindre nervös över hur marken används”
“Man måste alltid se fram emot sitt omställningsarbete. Det är ingen annan
som belönar en.”
“ Nu är det tillbakagång för vi orkar inte vara på “
“ Initiativ stannar vid initiativ – vi borde arbeta regionalt”
“ Behöver växla ned för att utveckla verksamheten”
“Många initiativ har fått kämpa mycket. De hade kunnat drivas och utvecklats
mer med organisatoriskt stöd.”

RELATIONER

“ Spretig,otydlig organisation är en svårighet”

“Inkludering är viktigt för fortlevnad.
Är det några få så håller det inte”
“Om man skiljer sig åt för mycket blir det svårt att jobba och
ha kul ihop”
“ Samverkande har så olika förutsättningar – balansgång”
“Samma personer som är med i samverkan är sedan på
barrikaderna - det blir förvirrande”
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“Samverkan skulle ge potential att ta in fler värden
– då ser kommunen synergier mellan initiativen”
“ Det finns 400 intresseorganisationer som inte vill samarbeta
för att alla söker pengar hos kommunen”
“Föreningarna blev ingifta i den kommunala verksamheten
och fick svårt med sin friställda roll”

RELATIONER

“ Vi har sällan ägt en fråga utan hjälpt till med uppstart
– så de sedan kan leva vidare”

“ Av tradition diskuterat i olika rum, olika personer
– det krävs stor beteendeförändring”
“Vi vill vara en röst mot kommunen. Då är det bättre att vara
organiserad.”
“ Det är mer personer som inspirerat – snarare än initiativ”
“Vi har tappat, offrat, fokus och djup för att nå ut.
Och jag är inte alls säker på att det är produktivt på sikt.”
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”Finns det kommunalpolitiker som är intresserade
brukar det hända saker”
”Viktigt att ha politisk styrning som styrker och
sätter press på verksamheten.”
”Först när ett forum visar handlingskraft
blir det intressant att politiskt ta ställning”
”Det finns ingen som fångar upp bollen.
Ingen relation som det går att göra något av”

SAMVERKAN
Externt - Internt
Kärnaktivitet
Påverkan
Konflikt
Nätverk/Allians
Inkludering/Mångfald
Prioritera resurser
…

STRUKTUR
Tillgång till resurser
Påverkan
Delaktighet
Identitet
Kommunikation
Kreativitet
Mångfald
…

NAVIGERA OCH FÖRHÅLLA SIG TILL!
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