
Q&A  
Här får du veta mer om WWFs stadsturné 2016 
 
 
Vad är Earth Hour City Challenge? 
Svar: Earth Hour City Challenge (EHCC) är Världsnaturfonden WWFs internationella 
stadsutmaning som ger städer och kommuner en möjlighet att agera förebilder för 
hållbar utveckling. I årets omgång deltar 16 svenska kommuner tillsammans med 
totalt 126 städer från 21 länder världen över. 
 
Vilka svenska städer deltar i EHCC? 
Svar: I Sverige deltar 16 kommuner i årets omgång av EHCC: Eskilstuna, Göteborg, 
Helsingborg (ny), Karlstad, Kristianstad, Lund (ny), Piteå (ny), Sollentuna, Stockholm, 
Täby (ny), Trollhättan (ny), Umeå, Upplands Väsby, Vårgårda (ny), Växjö och Örebro 
(ny). 
 
På vilket sätt är EHCC kopplat till Earth Hour? 
Svar: Earth Hour City Challenge startade som en utmaning för städer som ville göra mer 
än att släcka ljuset under Earth Hour. WWF såg att det finns många kommuner och 
städer som går före för att minska klimatutsläppen och som därför kan agera förebilder 
för andra städer men också länder. Samtidigt så bor över hälften av Jordens befolkning i 
städer och de närmaste 30 åren kommer det att investeras enorma summor i städers 
infrastruktur. Mycket av både problemen och lösningarna finns således i städer. Många 
svenska kommuner som deltar i Earth Hour vill också delta i Earth Hour City Challenge. 
Medan Earth Hour är en klimatmanifestation med högt symbolvärde så handlar EHCC 
om ett långsiktigt arbete för en hållbar och klimatresilient framtid. 
 

Vad är WWFs stadsturné? 
Svar: WWFs stadsturné besöker varje år ett antal av de svenska EHCC-deltagarna med 
rådslag ute i landet.  Syftet är att skapa möten och dialog mellan unga människor, 
politiker, kommunala tjänstepersoner och näringsliv kring klimat och hållbar 
stadsutveckling med koppling till både ett lokalt och globalt perspektiv. 
 
WWF anser att lärande och delaktighet är en förutsättning för att nå klimatmålen och 
bygga en hållbar samhällsutveckling. Genom Stadsturnén vill vi skapa en unik arena för 
unga att engagera sig i klimatfrågan och hållbar stadsutveckling – och visa politikerna 
att frågan är viktig för dem – så att politikerna känner tryck och agerar kraftfullt. Målet 
är att unga blir delaktiga och hjälper politiker och näringsliv att omsätta globala beslut 
på hemmaplan.  
 
Anordnar WWF stadsturnéer i andra länder också? 
Svar: Nej, ännu så länge anordnas WWFs stadsturné bara i Sverige, men WWF jobbar 
med många typer av projekt inom klimat, lärande och delaktighet på olika håll ute i 
världen. Vad Världsnaturfonden WWF gör i Sverige inom ramen för EHCC kan mycket 
väl komma att inspirera arbetet i några av de 100 länder som WWF jobbar i just nu. 
 



Varför inte? 
Svar: Varje land som är med och driver Earth Hour City Challenge – 21 länder i årets 
omgång – lägger själv upp sina kampanjer nationellt och vad man gör ute i världen ser 
olika ut. Vissa satsar på event liknande WWFs stadsturné, andra tar fram rapporter och 
några satsar t.ex. på WWFs sociala mediakampanj We Love Cities. 
 
Varför anordnar WWF en stadsturné? 
Svar: Vi arrangerar Stadsturnén för att skapa en arena för unga att engagera sig i 
klimatfrågan & hållbar stadsutveckling - och visa politikerna att frågan är viktig för dem 
- så att politikerna känner tryck och agerar kraftfullt. Lärande och delaktighet är en 
förutsättning för att vi ska kunna nå uppsatta klimatmål.  
 
Syftet är att skapa en ökad medvetenhet och stimulera en kunskapsutveckling om att 
hållbara klimatfotavtryck är oerhört viktiga för en globalt hållbar utveckling, inte minst 
för att ge fattigare länder rättvisa och hållbara utvecklingsmöjligheter. WWF vill med 
stadsturnén visa på kraften i att arbeta med lärande för hållbar utveckling och vilken 
potential som finns i att inkludera ungdomar i kommunens klimatarbete. Dessutom vill 
vi sätta fokus på sambandet mellan det globala nord och det globala syd när det gäller 
klimat och hållbara städer. Genom stadsturnén kan kommunen sprida och tydliggöra sitt 
klimatarbete och WWF sprider sitt arbete med klimat och hållbara städer. 
 
Är detta det första år som WWF anordnar en stadsturné? 
Svar: Nej, detta är det tredje året, vi började med stadsturnéerna 2014, allt inom ramen 
för Earth Hour City Challenge som nu är inne på sin femte omgång i Sverige. 
 
Vad händer på rådslagen? 
Svar: Det är halvdagsevent med fokus på utställning och dialog. Temat är ”Vår stad 
2030”, namnet på det pedagogiska material som skolungdomar jobbat med och som 
utvecklar kunskap och delaktighet inom hållbar stadsutveckling och klimat med 
både lokalt och globalt perspektiv. Elever ställer ut och presenterar sitt arbete med ”Vår 
stad 2030” och utmanar politiker, tjänstepersoner och andra samhällsaktörer genom 
utställning, presentationer och dialog. WWF deltar i samtalet och bidrar med kunskap 
om städer och globalt hållbar utveckling. 
 
Vad hoppas ni ska bli resultatet av WWF stadsturné? 
Svar: De möten och de samtal som sker under rådslagen är ett viktigt resultat i sig och 
våra erfarenheter från turnén hittills är att rådslagen uppfattas som något mycket 
positivt. Elever får erfarenhet av utåtriktat arbete i samhället och stadens olika aktörer 
får intryck, synpunkter och idéer från ungdomarna.  
 Genom stadsturnén kan kommunen också sprida och tydliggöra sitt klimatarbete och 
WWF sprider sitt arbete med klimat och hållbara städer. WWF vill också inspirera fler 
att tänka innovativt och globalt kring hållbar utveckling, inte minst genom att lyfta 
livsstils- och konsumtionsfrågor.   
 
Det långsiktiga målet med WWFs stadsturné och Vår stad 2030-modellen är att skapa en 
ökad medvetenhet och att stimulera en kunskapsutveckling om att hållbara 
klimatfotavtryck är avgörande för en global hållbar utveckling, inte minst för att 
möjliggöra fattigare länders hållbara utveckling. Städer, och deras framtida utveckling, 
kommer att ha enorm påverkan på vårt klimat. Utmaningarna är stora, men det finns 

http://www.welovecities.org/city/eskilstuna/


samtidigt en stor positiv potential till lösningar för minskade klimatfotavtryck och 
bevarad biologisk mångfald i städer – vilka också kan leda till ökad livskvalitet och hälsa 
 
I vilka städer och när håller ni rådslagen? 
Svar: Rådslagen hålls i Helsingborg (11 mars), Karlstad (16 mars), Sollentuna (18 mars) 
och Lund (12 april). Earth Hour City Challenge 2016 avslutas sedan i Göteborg med en 
finalkonferens (31 maj), där finalisterna och den svenska vinnare av Earth Hour City 
Challenge 2016 uppmärksammas. 
 
Vem blev vinnare av EHCC förra året? 
Svar: I Sverige utsågs Göteborg till Årets Klimatstad 2015. Internationell vinnare till 
titeln Global Earth Hour Capital 2015 blev Seoul i Sydkorea. 
 
Vilka bjuds in till rådslagen? 
Svar: Det varierar från ort till ort, men huvudsyftet är att få till dialog och möten mellan 
skolungdomar och olika typer av nyckelpersoner knutna till stadens utveckling. På plats 
finns ofta politiker, tjänstemän, representanter från näringsliv och organisationer och 
ibland även en intresserad allmänhet, liksom press och media, som bjudits in 
tillsammans med skolungdomar på gymnasie- och högstadienivå vilka jobbat med Vår 
stad 2030. Målet är att eventet ska ha lika många vuxna som ungdomar på plats och 
deltagarantalet ligger ofta på max 200 personer. 
 
En viktig aspekt av rådslagen är också den spridningseffekt som förväntas. Elever, lärare 
och inbjudna nyckelaktörer tar på olika sätt med sig frågorna hem till sina egna 
sammanhang och verksamheter – till kompisar, familjen, till kollegor osv – och på det 
sättet når vi betydligt längre än till enbart dem som befinner sig på rådslaget.  
 
Är det kostnadsfritt att delta i rådslagen? 
Svar: Ja, för de som är inbjudna är det gratis att delta. 
 
Vad är det som är så speciellt med just städer? 
Svar: Städer spelar en avgörande roll för att vi ska uppnå de globala klimatmålen. Över 
50 % av världens befolkning bor idag i städer. Befolkningen i världens städer står för 
mer än 70 % av världens koldioxidutsläpp. 70 % av världens befolkning kommer att bo i 
städer år 2050. I städer finns en stor potential till lösningar för minskade 
klimatfotavtryck. Det kan handla om exempelvis omställning av energisystemet till 
hållbar och förnybar energi, om klimatsmart upphandling gällande mat, byggnader och 
transporter samt en stadsplanering som gynnar hållbara livsstilar såsomprioritering av 
gång-, cykel- och kollektivtrafik, på bekostnad av privatbilism. 
 
Kan man ta del av innehållet i rådslagen på något annat sätt än att delta? 
Svar: Ja, på WWFs hemsida kommer det att finnas referat och bild-dokumentation från 
rådslagen.   WWF skriver även en Earth Hour City Challenge-blogg på Hållbar stad där 
stadsturnén kommer att lyftas: http://hallbarstad.se/bridging-the-gap/. Kommunerna 
och även skolorna kan också förväntas stå för olika former av dokumentation, där ett 
exempel är att de utställningar som eleverna tar fram kan visas upp i fler sammanhang. 
 
 
 

http://hallbarstad.se/bridging-the-gap/


Har du mer bakgrundsinformation att ge mig? 
Svar: Ja, i en färsk undersökning utförd av Cint, på uppdrag av Världsnaturfonden WWF, 
uppger 80 procent av svenska befolkningen att de tycker det är viktigt att politiker på 
nationell nivå och i kommunerna satsar hårdare på hållbar stadsutveckling för att lösa 
klimatfrågan.  
 
Det handlar till stor del om att möjliggöra för stadsinvånarna att minska sina 
klimatfotavtryck. Det som invånarna, enligt WWFs undersökning, tycker är viktigast att 
städerna satsar på är bättre möjligheter att resa kollektivt och att matsvinnet i skolor, 
sjukhus och äldreboenden minskas. Det är två exempel på åtgärder för stadens 
beslutsfattare att satsa på ur klimatsynpunkt. Det ska vara enkelt för medborgare att 
leva mer miljövänligt.  
 
Vi behöver överbrygga utsläppsgapet till 2020 för att säkra klimatet och därmed 
förutsättningarna för hållbar utveckling mera generellt. Klimatet blir alltså en 
nyckelfråga vars lösningar bär möjligheter för människa och natur. När städer minskar 
sina klimatfotavtryck påverkar det resten av världen, inte minst i syd.  
 
 


