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Living labs  
Living labs, levande laboratorier, kan vara ett förhållningssätt och en arena 
för samproduktion av kunskap och utforskning i realtid och i direkt koppling  

med omgivningen. Med exempel från olika platser lyfts i detta Gröna Fakta vad living labs  
kan erbjuda, vilka som engagerar sig och vilka roller som involveras. 

Nina Vogel, Frederik Aagaard Hagemann och Geovana Mercado

Gröna Fakta produceras av Tidningen Utemiljö i samarbete med branschens experter
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URBANISERING OCH TRENDER har konsekven-
ser för governance (styrning), socio-rumsliga 
mönster, demokrati i praktiken med mera. 
Förändringsprocesser kan behöva tid, inte 
minst  för att integreras i befintliga infra-
strukturer och etablerade processer. Men 
det finns nya arenor och angreppssätt, som 
utmärks av till exempel en mångfald av ar-

betsmetoder för att initiera och driva olika 
utvecklingsprocesser i form av laboratorier 
eller experiment. Dessutom växer diskus-
sionen om effekterna av dessa och om olika 
former av ”experiment” blir ett mer normalt 
sätt att styra utvecklingsprocesser, skapas ett 
intresse för nya modeller för lärande (Vogel 
et al., 2020).

Att samskapa för hållbara livsmiljöer

FÖRÄNDRING HAR ALLTID skett kontinu-
erligt. Men idag står vi inför snabba och 
oönskade förändringar: klimatförändringar, 
ekonomisk kris, ökande sociala ojämlik- 
heter sker alla på global skala med olika lo-
kala effekter och konsekvenser. Dessa kom-
plexa och sammanflätade systemutmaningar, 
som också beskrivs som ”wicked problems”, 
kräver samarbete mellan kunskapsfält och ak-
törer över discipliner och sektorer som invol-
verar icke-akademisk, praktiknära kunskap. 

För att möta dagens utmaningar och 
rikta forskningskraven, finns det ett behov 
av: a) öppna, utforskande arenor för sam-
skapande av flera aktörer, b) grogrund för 
nya tillvägagångssätt och lärande, och c) att 
bygga transformativ kapacitet. 
I allmänhet anses Living Labs 
(LL) uppfylla dessa behov.

”Living labs kan generellt 
beskrivas som en användar-
centrerad innovationsprocess 
eller innovationsmiljö där 
experimenterande, samver-
kan och medskapande är ut-
gångspunkt” (Andersson et 
al., 2018). 

LIVING LABS ERBJUDER ett 
välkommet tillvägagångssätt 
för förändringsledning och 
kunskapssamskapande för 
att påverka hållbara framti-
der. Även om det inte finns 

någon entydig definition av ett Living 
Lab, speglar de olika uppfattningarna och 
tillvägagångssätten ett intresse av öppna 
forskningsmiljöer som utforskar gränssnitt 
mellan samhälle och vetenskap i realtid och 
representerar olika arenor för lärande.

Urban Living Labs (ULL) för hållbar om- 
ställning: 

”We suggest that Urban Living Labs are 
not a stand-alone set of interventions, but 
part of a wider ‘politics of experimentation’ 
through which the governing of urban 
sustainability is increasingly taking place” 
(Evans et al., 2016).

Det finns ingen enskild väg för hållbar 

omställning. ULL handlar mindre om en 
väg till hållbar omställning, utan istället mer 
om skärningspunkten mellan olika vägar 
och system och den resulterande innova-
tionsförmågan. Vidare finns en ökad insikt 
som talar för att gå bortom sociotekniska 
systemutmaningar behöver det byggas ny 
kapacitet att experimentera. Detta innebär 
för ULL en övergång från företagslaborato-
rier till platsbaserade laboratorier inbäddade 
i en verklig stadsmiljö, som inkluderar nya 
aktörer i den urbana innovationsprocessen. 
På så sätt blir ULL en arena där företag, 
offentliga och akademiska aktörer kan sam- 
arbeta för att experimentera med urbana 
hållbarhetslösningar (Marvin et al., 2018).

Vad erbjuder ett living lab?

Vi behöver integrera våra gemensamma livsmiljöer som ett enormt 
verktyg för att uppnå en hållbar stadsutveckling. Här kan olika  

former av samverkan och samproduktion, som till exempel inom 
living labs (levande laboratorier), vara ett förhållningssätt och en 
arena för kunskapssamproduktion och utforskning i realtid och  

i direkt sammankoppling med sin omgivning.

Argument och potentiella värden för att välja ett ”living lab”-tillvägagångssätt.

 Living Labs för att: Living Labs kan inte:
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Urban Living Labs (ULL) som  
operativ styrning för samskapande 
processer
ULL kan förstås som ett governance arrange- 
ment (styrningsarrangemang), där stadsut-
vecklingsprocesser kan omskapas genom 
ett nytt sätt att agera inom denna öppna 
arena för samskapande eller som experi-
ment som förändrar maktbalansen mellan 
aktörer och stärker dem i samverkan att 
påverka nya former av kunskap. 

Governance (styrning) kan förstås som 
ett medel genom vilket makt och handling 
organiseras och träder i kraft (Bulkeley et 
al., 2016). Relevanta frågor kan fokusera på 
hur samskapandeprocessen är organiserad 
(till exempel aktörer, resurser, regler, tid), 
vilka de bakomliggande idéerna om fram-
gång är, hur ser de politiska sammanhang-
en ut och så vidare.

 
ULL som rumsligt medium för 
explorativa studier i realtid
ULL kan också förstås som ett 
fysiskt medium med tids- 

mässig utsträckning, det vill säga en inverkan  
på faktisk praxis och socio-rumsliga arrange- 
mang – till exempel genom att identifiera för-
ändringar av relationerna mellan sociala och 
materiella nätverk i existerande ekonomiska, 
sociala och politiska sammanhang (Evans et 
al, 2016). Relevanta frågor kan vara vad den 
faktiska gränsdragningen för ULL är (rum, 
tid, aktör, tematisk inriktning/experimentellt 
intresse, interventioner), vilka är effekterna 
eller förändringarna baserade på den befint-
liga ULL och så vidare. 

Dessa två dimensioner eller perspektiv 
är självklart relaterade om inte beroende 
av varandra. (Ny) förvaltningspraxis kan 
producera, stödja eller hindra särskilda  
socio-rumsliga resultat och relationer och de 
kan säkert också påverka hur styrning sker.

Aktörer inom öppna  
innovationsmiljöer 
Olika innovationsmodeller använder sig av 
samarbetspartnerskap som kan använda en 
trippel-helix (offentliga aktörer + kunskaps- 
institut + privata aktörer) som en klassisk 
innovationskärna, eller basera sitt arbete 
i en kvadrupel-helix (offentliga aktörer + 
kunskapsinstitut + privata aktörer  + civil-
samhälle) som inkorporerar civilsamhället 
som beslutande aktör eller till och med 
arbeta med ett tillvägagångssätt baserat på 
den kvintupel-helixen (offentliga aktörer + 
kunskapsinstitut + privata aktörer  + civil- 
samhälle + (natur)miljö), som även  
inbegriper (den naturliga) miljön som en 
viktig aktör/plats som påverkar utveck-
lingen (Carayannis et al., 2012). Det sena-

re perspektivet skulle kunna vara 
särskilt intressant för rumslig 

vetenskap och praktiker, så-
som området landskapsarki-
tektur som har en särskilt 

platsbaserad expertis.

Living labs – G
röna Fakta 6/2022

Vad betyder det för samverkan och styrning?

Typiska Living Lab (LL)-intressenter 
(baserat på Steen & van Bueren, 
2017). Dock kan särskilda roller och 
intressenter skilja sig från LL till LL.
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Gemensamma intressen  
och utmaningar
Det finns både gemensamma intressen och 
utmaningar för en hållbar omställning och 
de samarbetsformer som den kräver, så-
som att initiera meningsfulla deltagande- 
processer, uppnå (långsiktigt) engagemang 
från aktörer och till och med egenmakt 
för dessa. Tidigare nämnda kvadrupel-  
eller kvintupel-helixmodell erbjuder en po-
tentiell ram för vem som ska engagera sig, 
men det behövs också en tydlig fördelning 
av roller och mandat. Att initiera, vägleda, 
reglera nya metoder och samarbeten kom-
mer sannolikt att behöva något slags (nytt) 
mandat för att förverkliga dessa processer 
(Vogel et al., 2020).

En annan viktig praxis är den iterativa 
arbetsprocessen för att integrera kunskap. 
Living Lab-metoden går ut på att bädda 

in utforskande i verkliga sammanhang och 
testa i realtid, vilket ger en mycket mer 
direkt feedback. Dessutom är kapacitets-
uppbyggnad och lärande i olika skalor och 
i olika konstellationer ofta lättare sagt än 
gjort. Dessa nya styrformer genom LL gör 
det möjligt att testa nya roller och experi-
mentera med policys för att behålla eller 
utveckla dem på lång sikt.

Nya roller framkallar nya kapaciteter
Processer för systematiskt, institutionalise-
rat lärande kan vara en annan utmaning, 
även om det finns en tydlig efterfrågan. 
Goda skäl för att stödja dessa kapaciteter 
är högre acceptans och effektiva resultat 
samt frågor om rättvisa och jämlikhet, för 
att bara nämna några. Övergripande fram- 
kallar nya roller nya kapaciteter, till ex-
empel för samskapande. Kronsell och 

Mukhtar-Landgren (2018) har undersökt 
kommunernas roll och potentiella kapacitet i 
utvecklingen och presenterat en typologi som 
ger insikter i hur kommuner kan agera för att 
underlätta ULL inom experimentell praxis: 

• promotorn – att styra genom en top- 
down-strategi, där kommunala aktörer ini- 
tierar, finansierar och implementerar ULL 
på egen hand. 

• möjliggöraren – att underlätta, sam-
ordna och uppmuntra åtgärder genom 
partnerskap med organisationer inom den 
privata och frivilliga sektorn, och genom 
olika former av samhällsengagemang.

• partnern – att engagera sig eller delta i  
partnerskap på ganska lika villkor och som 
sådan representerar en konceptuell för-
skjutning från auktoritetscentrerade till 
nätverkscentrerade styrprocesser.   

#Pixlapiren i Helsingborg, Sverige, star-
tade i maj 2016 när detta initiativ lanse-
rades vid en stor öppning på Oslopiren. 
#Pixlapiren är ett kommunalt tillfälligt ini- 
tiativ som utforskar nya former av sam-
utveckling av plats och tar den fyra hektar 
stora Oslopiren i anspråk som en grund för 
experimentet. Alla som är intresserade kan 
initiera idéer och skapa användning som ut-
vecklar piren som en kollektivt skapad och 
förvaltad plats – en stadsallmänning (för 
mer bakgrundsinformation se Vogel, 2017).

Så här fungerar det i korthet: Avsikten 
är att den som vill ”pixla” piren kontaktar 
kommunen med sin idé, identifierar en 
plats på piren och formar, använder och 
hanterar en eller flera pixlar därefter. En 
pixel är 10 x 10 meter och antalet pixlar kan 
man välja själv. En container, en vägg, en 
workshop eller annan aktivitet kan också 
vara en pixel. Detaljerna kring utförandet 
förtydligas tillsammans med personalen 
och idén granskas mot de övergripande 
etiska koderna och den praktiska använd-
ningen  på piren.

Sedan starten har piren ut-
vecklats en hel del, och på de 
öppna, gråa och asfalterade 
utrymmena har det skapats 
olika och individuella plat-
ser som kännetecknas av ett 
starkt konstnärlig uttryck i 
färger och former, återanvänd-
ning av material, och mer 
gröna strukturer. Piren inbju-
der också till utomhusaktivi-
teter eftersom det är ett öppet 
stadsrum. Större evenemang 
eller festivaler har kunnat dra 
stor nytta av dessa omständigheter. De 
resurser och aktiviteter som finns perma-
nent i dagsläget innefattar  workshop- 
lokaler, wifi, toalett, växtverkstad, graffiti- 
väggar, grillar och sittplats såväl som en 
beachvolleyplan, en skatepark och Banana 
Bay, som är en sandstrand med badplats. 
Kärnidén bygger dock på en tillfällig ka-
raktär av aktiviteter som är egeninitie-
rade, -styrda och -använda av Helsing- 
borgsborna och ska ”tjäna” invånarna med 

en meningsfull plats och ett värde.
Mångfalden av aktiviteter och enga-

gerade personer kan relatera till kultur, 
sport, biologisk mångfald, mat, natur och 
konst, bara för att nämna några. Alla har 
ett urbant sammanhang gemensamt och 
här utforskas och utvecklas möjligheter för 
urbana framtider. Detta urbana experiment 
kan erbjuda värdefulla lärdomar för sam- 
skapandeprocesser och bygger kapacitet i 
de lokala gemenskaperna.

Nya roller och kapaciteter

Några exempel  
på experiment och living labs
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Tanken bakom #Pixlapiren som tillfälligt projekt är att piren 
ska förstås som en stadsallmänning, och på så sätt stärka 
den lokala demokratin och utmana segregationsproblemen i 
Helsingborg.  FOTO: NINA VOGEL
 

#PIXLAPIREN – En mötesplats av och för invånarna1.
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Experimentet
I två av Malmös socioekono-
misk utsatta områden (Södra 
Sofielund och Hermodsdal) 
har en multidisciplinär forskar- 
grupp inom landskapsplane-
ring vid SLU Alnarp bjudit in 
en grupp unga för att ta fram 
en analys av de utmaningar 
som de möter i stadsmiljön 
och vilka handlingsmöjlig- 
heter som finns för dem för 
att ta del av en utvecklings- 
process. Projektet utgår från 
ungdomarna själva för att försöka 
förstå hur en deltagandeprocess kan gö-
ras från deras premisser där ibland ock-
så svåra sociala förutsättningar behöver 
beaktas, och hur en hållbar utveckling 
av stadsmiljön kan se ut för dem.

Projektet vänder upp och ner på mer 
konventionella deltagandemetoder där 
medborgare inviteras som deltagare i 
till exempel planerings- eller andra pro-
cesser som drivs av institutionella eller 
kommersiella aktörer. I stället centreras 
deltagandet kring en rad framtidsverk-
städer, där det skapas en enkel arbetstitel 
och några få demokratiska procedur- 
regler för att skapa en kollektiv analys,  
utopi, samt genomförandeförslag för nå-
got gruppen tycker att den har gemen- 
samt. Medborgarna är på detta sätt delak-
tiga i allt från initiativ och planering till 
skapandet, och allt dokumenteras via kol-
lektiva anteckningar. Utgångspunkten är 
att en grupp medborgare har en egen, ”var-
dagsexpertis” i den givna frågan, och denna 
kan vara lika riktningsgivande som forska-
res, myndigheters och andra intressenters 

deltagande (Nielsen & Nielsen 2016).

Att hitta språket: Hållbarhet, stads- 
landskap, stads-... miljö?
Projektet började med ett namnförtydli-
gande och en inspirationsutflykt. Detta 
visade sig vara nödvändigt sedan flera 
av de termer som forskarna använde in-
te riktig kändes igen bland de unga, det 
skapades en osäkerhet kring om man fak-
tisk pratade om samma sak. Efter mer 
konkreta samtal om miljöer som de unga 
färdades i, blev det tydligt att de unga 
själva sammanfattade det som forskar-
na förstod som till exempel den fysisk- 
rumsliga, ekologiska, sociala och kulturella 
omgivningen, som stadsmiljö.  

För att understryka att detta var deras 
analys bjöds de unga in till att peka ut vik-
tiga prioriteter för framtidens goda, hållbara 

stadsmiljö. Under en inledande brainstorm 
och påföljande tematisering blev det klart 
att de unga uppfattade stadsmiljön i väldigt 
bred mening, och att sociala, kulturella och 
ekonomiska dimensioner var mer närvarande 
för dem än till exempel rumsliga och ekolo-
giska dimensioner. På inspirationsutflykten 
besöktes Pixlapiren i Helsingborg, där lokala 
medborgare har fått större inflytande på en 
offentlig plats än man vanligtvis ser. Medan 
ungdomarna såg mycket positivt med denna 
plats, fastnade analysen dock på att de unga 
enstämmigt yttrade att de aldrig skulle ha hit-
tat en sån plats, om inte någon kom och tog 
dem dit. Detta stämmer överens med forsk-
ningen i urbana miljöer i stort, där det fram-
går tydligt att unga i mer marginaliserade livs- 
situationer saknar en mobilitet som ofta tas 
för given när städer utvecklas (Wacquant 
2008). Detta underströks också i de ung-
as diskussion av viktiga teman för ett ung-
domsperspektiv på hållbara stadsmiljöer, där 
det bland annat noterades att ”allt ska vara 
nära”.

Potentialer kan vara
• Att skapa utrymmen för social inter-
aktion och lokala identiteter, till exem-
pel genom socialt lärande eller hållbart 
stewardship (förvaltarskap).
• Att initiera nya möjligheter och for-
mer av möjliggörande genom en aktiv 
offentlig sektor, det vill säga att prakti-
sera nya former av samskapande.
• Att identifiera ny användning eller 
funktion som tillför nya värden. 
• Att erkänna att kollektiva metoder 
och fokus på användargrupper kan 
stärka demokratisk praxis. 

Utmanande kan vara
• Att utnyttja kollektiva åtgärder och 
kapacitet på grund av åtstramningar 
inom den offentliga sektorn. 
• Att flytta ansvaret för platsens kvalitet 
och förvaltningen av ytor till enskilda 
individer.
• Att hantera kollektiva ledningsutma-
ningar och ansvarsfördelning (till exem- 
pel problem med vandalism).
• Att koppla samman komplext använ-
darinflytande och -medverkan med ste-
la offentliga förvaltningar.

Living labs – G
röna Fakta 6/2022Stadsodling på #Pixlapiren; engagemang av lokala 

barn och övergripande pedagogiskt förhållningssätt till 
exempelvis biologisk mångfald och urbant jordbruk. 
 FOTO: NINA VOGEL

Omvänt deltagande i Malmö: Experiment med ungdomsperspektiv på stadens landskap                                                                                   2.

Modell för ”Omvänt deltagande” (Bladt et al. 2017, 
efter Nielsen and Nielsen 2016). Centrum för pro-
cessen handlar om utökad handlingsförmåga för 
medborgare kring samhällsfrågor som berör deras 
egna liv.

Unga på utflykt till #Pixlapiren, Helsingborg. 
 FOTO: FREDERIK AAGAARD HAGEMANN
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2020 etablerade CONEXUS, ett EU-
finansierat projekt, sju living labs (LL) i 
fyra sydamerikanska städer och i tre euro-
peiska (se tabell på nästa sida). LL är ut-
rymmen för att samskapa, implementera 
och testa naturbaserade lösningar (NBS) 
genom en deltagandeprocess som inklu-
derar multidisciplinära aktörer och aktörer 
på flera nivåer. Att arbeta kollektivt gör det 
möjligt för aktörer från olika sektorer och 
nivåer (till exempel offentliga organisatio-
ner, privata företag, akademi och medborg-
are) att samarbeta och tänka tillsammans 
när de letar efter alternativ eller lösningar 
på specifika frågor. Detta främjar utveck-
lingen av plattformar med flera intressenter 
för att vägleda och underlätta utvecklingen 
av ett långsiktigt, visionärt perspektiv, som 
styr planering, utformning och genomför-
ande av NBS inom de deltagande städer-
na. CONEXUS LL syftar till att ansluta 
mellan städer för att främja kapacitetsupp-
byggnad och lärande mellan dem, och glo-
balt för att få tillgång till bredare expertis, 
resurser och inflytande. Tillsammans re-
flekterar, analyserar, föreslår och testar LL 

lösningar på aktuella urbana problem (se 
tabell på nästa sida). Två av de sju presen-
teras härnäst: Barcelona och Bogotá.

Barcelona
Flera initiativ från medborgare, samhällen 
och allmänheten till urbana koloniträdgår-
dar finns i Barcelona. En relation mellan 
samhällena och deras koppling till de na-
turliga platserna finns redan, och använ-
darna får många fördelar av trädgårdarna, 
särskilt när det gäller tillgången till färsk 
mat och motion, vilket gör dem mycket 
uppskattade. Barcelona Living Lab arbetar 
för att stärka samarbetet mellan offentliga 
institutioner, medborgare och icke-statliga 
organisationer som är en del av plattfor-
men. Några av målen med LL är att öka 
kontakten mellan trädgårdsanvändare, 
underlätta utbyte av kunskap samt utbyte  
av insatsvaror som frön, vilket kan öka den 
biologiska mångfalden, och andra lokalt 
producerade insatser som skulle kunna 
återanvändas i trädgårdarna, till exempel 
kompost. För detta främjar den regiona-
la regeringen ett gemensamt arbete med 

olika koloniträdgårdsanvändarföreningar 
och gemenskaper, akademin samt de fri- 
villigorganisationer som stödjer dessa initia- 
tiv och allmänheten. En webbplatsbaserad 
plattform designas som kommer att under-
lätta kommunikation och informations- 
delning mellan koloniträdgårdsanvändare  
och den bredare befolkningen. Barcelonas 
urbana koloniträdgårdsinitiativ är ett exem-
pel på en regeringsledd multiaktörsplatt-
form, som visar hur LL-konfigurationen 
ger utrymme inte bara för att implemen-
tera utan också för att testa och utveckla 
NBS tillsammans med de inblandade sam-
hällena.

Kritik och utopi
I det följande arbetet fick de unga utveck-
la både en kritisk analys av ungdomslivet 
i stadsmiljön, samt generella och för- 
djupade utopier för framtiden. Under arbe-
tet hade de unga valt ut huvudteman som 
de gemensamt fann viktigast att adressera. 
Två centrala kritikteman valdes ut genom 
omröstningar, och blev sen fördjupade 
med mer diskussioner, ritningar och små 
skådespel. Temana var: (1) mötet med en 
fördomsfull verklighet på offentliga platser 
där man bedöms för en bakgrund och hur 
man ser ut, inte vem man är, och (2) en 
generell ojämn standard på hur fin, rolig, 
och aktiverande stadsmiljön känns i olika 
stadsdelar. De unga fick sen själva namnge 
det sistnämnda som nöjessegregation i sta-
den. I diskussionen uppmärksammade de 
unga tydligt de många möjligheter som 
finns i (delar av) stadsmiljön att ha roligt 
och uppleva glädje, men också den begrän-
sade tillgången till dessa nöjen för unga som 
dem själva.

Utifrån den kritiska analysen utvecklade 
ungdomarna utopier för hur en stadsmiljö 
skulle kunna se ut, där man är fri att vara 
ung och vara sig själv och alla har samma 
möjlighet för att uppleva nöje. Både krea- 
tiva inslag, små skådespel, ritningar, och 

flertalet diskussioner och initiativ följde. 
Ännu en tematisering användes för att pe-
ka ut de ungas huvudprioriteringar på den 
utopiska horisonten. Som avslutning på 
denna analytiska process fick de unga ta 
fram genomförandeförslag för hur de till-
sammans skulle kunna börja ta steg mot att 
konkretisera sina utopier.

Fortsättningen med egen aktivitet
Ungefär 40 mötes-/verkstadstimmar och 
massor av gemensamma anteckningar se-
nare har projektet tagit sina första, viktiga 
steg. Nästa steg innebär försök till realise-
ring av (några av) de idéer som de unga 
själva har tagit fram, däribland: 

• en öppen fritidsgård i utemiljön, 
• ett ungatriathlon för utsatta områden, 
• ett utomhuscafé som drivs av unga, 
• ett förslag på en integrerad insats för ung-
domsjobb och friskvård. 

I projektets nästa steg testar ungdomar-
na sina idéer, innan förslag för mer bestå-
ende insatser kan utvecklas i dialog med 
ytterligare expertis från kommun, akademi, 
och civilsamhället. Dessa bjuds in till en 
rad forskningsverkstäder där hållbarhets-
dimensioner kan utforskas i samband med 
ungas förändringsförslag. Frågorna som nu 
återstår är hur de ungas initiativ kan gå i 
samspel (eller inte) med ett större samman-
hang av aktörer kring stadsmiljön i Malmö, 
och vilka kopplingar (och motsättnings- 
förhållanden) som dyker upp i diskussio-
nen mellan unga invånare, myndigheter 
och forskning kring den skärpta planerings- 
lagen för täthet, mångfunktionalitet, och 
grönstruktur. Med rötter i en nordeuropeisk  
bildningstradition samt nya kritiska me-
toder för delaktighet kan det omvända  
deltagandet beskrivas som en ömsesidig 
lärandeprocess där nya, demokratiska per-
spektiv och roller för både medborgare, 
forskare och praktiker utforskas inom en 
hållbar omställning av stadsmiljön.

Exempel på en vägg för gemensamma anteck-
ningar under den kritiska delen av analysen. 
 FOTO: FREDERIK AAGAARD HAGEMANN

CONEXUS Living Labs3.

Urban trädgård under en motorvägskorsning i 
Barcelona.  FOTO: GEOVANA MERCADO 
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Bogotá
Bogotá Living Lab använder ett socio- 
ekologiskt tillvägagångssätt under kon-
ceptet multifunktionalitet. Det syftar till 
att utveckla åtgärder som förbättrar styr-
ning, främjar nya modeller för hållbar 
urbanisering och förbättrar tillhanda- 
hållandet av ekosystemtjänster för invå-
narna på gränserna mellan stad och lands-
bygd. Tre institutioner leder för närvaran-
de detta labb: Bogotás botaniska trädgård, 
Alexander von Humboldt-institutet och 

Pontificia Universidad Javeriana. Lokala 
gemenskaper och andra offentliga, priva-
ta och medborgerliga institutioner relate-
rade till territorierna ingår också. Bogotá 
Living Lab implementerar för närvaran-
de NBS-interventioner i två prioriterade 
gränsområden i Bogotá, i norra och södra 
delen av staden, som uppvisar olika socio- 
miljömässiga egenskaper. Åtgärderna 
på den södra gränsen kommer att fo-
kusera på skydd och förbättring av eko-
system som gör det möjligt att förse 

samhällen på landsbygden med tillräck-
ligt med dricksvatten av god kvalitet. I 
den norra område strävar Bogotá Living 
Lab efter att återställa de fysiska, eko-
logiska och landskapsmässiga förhål-
landena i det skyddade området och 
att förbättra tillhandahållandet av eko- 
systemtjänster samtidigt som man skyd-
dar nuvarande biologisk mångfald, vilket 
kommer att resultera i att dess värde som 
en allmännytta och sociokulturellt arv får 
en ny betydelse. 

Living labs – G
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Otilia Cuervo, chef för Aguas Doradas E.S.P- 
akvedukt och samhällsledare i Usme. 
Akvedukten tillhandahåller dricksvatten till 
Usmeregionens landsbygdsgräns och admi-
nistreras lokalt av samhällena (Bogotá, södra 
delen).   FOTO: GEOVANA MERCADO

En vy över området i Bogotá där 
akveduktens infrastruktur i USME 
planeras att förbättras och få en 
social komponent lagd till sig. Här 
beslutade samhällena att göra en 
friluftsskola, där elever och andra 
aktörer kan lära sig mer om för- 
delarna med biologisk mångfald, 
fytoremediering (att rena med hjälp 
av växter) och integrerad vatten- 
delare.      FOTO: GEOVANA MERCADO

En översikt över alla sju CONEXUS Living Labs och deras övergripande syfte.
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ALLA TRE EXEMPLEN representerar av- 
görande fall för lärandeprocesser som (po-
tentiellt) kan påverka nya yrkesroller och 
samarbetsprocesser. Den experimentella 
praktiken som sådan påverkar redan ka-
pacitetsuppbyggnaden för de engagerade, 
men det relevanta kommer att vara frågor 
för kunskapsöverföringen för att påverka 
en bredare utveckling, som till exempel 
stad-till-stad-lärande inom CONEXUS-
projektet. I stort finns det en efterfrågan 
på att stärka kopplingen mellan forskning 

och praktik för att påverka omställnings-
processer för hållbar och rättvis utveckling. 
Vidare finns det ett tydligt skifte från tek-
nisk innovation till social innovation för att 
möta dagens utmaningar och att etablera 
relevanta lösningar (Marvin et al., 2018). 

Baserat på dessa tre exempel och er-
farenheter från rapporten Hållbar områdes- 
utveckling i Malmö: från experiment till ny 
praktik? (Vogel et al., 2020) kunde några 
konkreta behov identifieras som omfattar 
övergripande faktorer relevanta för läran-

deprocesser. De identifierade behoven är:
• Etablering av lärande som en naturlig 

och systematisk del i arbetet.
• Gränsytor för samarbete mellan olika 

förvaltningar och personer.
• Tid för utvärdering och reflektion, så 

att lärandet inte enbart sker på individnivå 
men också hos organisationen som helhet.

• Tydligare mandat för de som faktisk 
genomför förändringar och att det finns re-
surser avsatta för att genomföra olika (nya) 
åtgärder och insatser.

En lärandeprocess


