
INOM EXAMENSARBETE TEKNIK,
GRUNDNIVÅ, 15 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2017

Hur kan cirkulär ekonomi bidra till 
social hållbarhet på stadsdelsnivå?
How can circular economy contribute to social 
sustainability on a district level?

ELVIRA BRANDT

VINCENT HELLBERG

KTH
SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD



Innehållsförteckning 

Inledning och bakgrund ........................................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställning ........................................................................................................................... 2 

Metod ...................................................................................................................................................... 3 

Litteraturstudier ...................................................................................................................................... 4 

Hållbar utveckling .....................................................................................................................................4 

Ekologisk hållbarhet ........................................................................................................................ 5 

Ekonomisk hållbarhet ...................................................................................................................... 5 

Social hållbarhet .............................................................................................................................. 6 

Planetära gränser, Doughnut Economics, Regenerativa städer och Doughnut Districts (Norra 
Kymlinge) ..................................................................................................................................................7 

Planetära gränser ............................................................................................................................ 7 

Doughnut Economics ....................................................................................................................... 8 

Regenerativa städer ........................................................................................................................ 9 

Doughnut Districts (Norra Kymlinge) ............................................................................................ 10 

Cirkulär ekonomi ................................................................................................................................... 12 

Delningsekonomi ................................................................................................................................... 15 

Socialt kapital ........................................................................................................................................ 16 

Platsidentitet ......................................................................................................................................... 19 

Lagstiftning ............................................................................................................................................ 23 

Plan- och bygglagen ........................................................................................................................... 23 

Miljöbalken ........................................................................................................................................ 24 

Tillämpningar och exempel ................................................................................................................... 25 

HSB Living Lab .................................................................................................................................... 25 

Delningstjänster ................................................................................................................................ 25 

Gemensamhetsodlingar .................................................................................................................... 26 

Bilpooler ............................................................................................................................................ 26 

Reparationstjänster ........................................................................................................................... 27 

Analys och diskussion ............................................................................................................................ 28 

Socialt kapital .................................................................................................................................... 28 

Platsidentitet ..................................................................................................................................... 30 

Socialt kapital och platsidentitet ....................................................................................................... 31 

Slutsatser ............................................................................................................................................... 34 

Efterord ................................................................................................................................................. 35 



 
1 

Källförteckning ....................................................................................................................................... 36 

Litteraturkällor .................................................................................................................................. 36 

Intervjukälla ....................................................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
2 

Sammanfattning 
Social hållbarhet är den dimension inom hållbar utveckling vilken inbegriper människans basbehov. I 
studiens ambition att undersöka huruvida cirkulär ekonomi kan bidra till social hållbarhet på 
stadsdelsnivå, har begreppet delats upp i teorierna socialt kapital och platsidentitet, då de bedöms 
fånga in många av de viktiga aspekter som utgör social hållbarhet. Begreppen studeras genom en 
litteraturstudie, och kompletteras med en intervju, vilken främst bekräftar studerad litteratur. 
Studien berör begreppen: hållbar utveckling, planetära gränser, Doughnut Economics, regenerativa 
städer och Doughnut Districts som tillsammans utgör en bakgrund till begreppen cirkulär ekonomi, 
socialt kapital samt platsidentitet. Det är dessa tre begrepp som huvudsakligen studeras, och därför 
presenteras mer ingående.  

Hållbar utveckling definieras här som den utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Doughnut Districts, 
stadsdelar vilka bygger på teorin kring Doughnut Economics - en teori som visar på det 
handlingsutrymme inom vilket människan kan verka fritt, mellan de planetära gränserna och de 
sociala fundamenten. Regenerativa städer innebär städer som är i harmoni med sitt omland och 
jordens ekosystem. Cirkulär ekonomi innebär ett cirkulerande av resurser i syfte att uppnå 
ekonomisk tillväxt med minimal områdespåverkan. Socialt kapital kan beskrivas som tillitsgrundade 
egenskaper inom mänsklig samverkan, vilken utgörs av länkar mellan olika individer och 
grupperingar. I sin förlängning skapar det organisationer och gemenskaper som genom normbildning 
och sammanlänkning alstrar positiva värden på stadsdelsnivå. Den andra ingående aspekten, 
platsidentitet, kännetecknas av människans kulturella och känslomässiga förhållande till en specifik 
plats. Samhörigheten med, och stoltheten för, en stadsdel kan vara av betydelse för hur socialt 
hållbar vederbörande stadsdel är. I kombination med modellen för cirkulär ekonomi föreslås 
lösningar som syftar till att stärka cirkulära resursflöden. Detta genom att låta gemenskaper utgöra 
nätverk för delning, i syfte att maximera nyttjandet av produkter samt låta dessa bli en grogrund för 
innovation mot nya typer av lösningar. Vilket kan ske med hjälp av ett tillgängligt föreningsväsende 
och kommersiellt utövande, inom vilka lokal kompetens förvaltas. Något som leder till positiva 
normer av och genom tillit mellan människor och deras inflytande över närmiljön.  

Fastighetsbolaget Vasakronan ämnar, tillsammans med Urban Minds, utveckla området Norra 
Kymlinge till en stadsdel utarbetad efter principen Doughnut Districts. De rekommendationer, i fråga 
om cirkulär ekonomi i relation till social hållbarhet, som presenteras i uppsatsen syftar till att bistå 
den modellen som ska utgöra ramverket för stadsdelen.  
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Abstract 
Title: How can circular economy contribute to social sustainability on a district level? 

Social sustainability is an idea that is key in further developing sustainability programs which 
highlights the importance of the actions of individuals in society. In the process of determining 
whether circular economy can contribute to social sustainability on a district level, two important 
theories were identified; social capital and place-based identity. This was due to the fact that they 
embody the major aspects that make up social sustainability. The theories will be studied by 
analyzing literature and an interview to strengthen the facts taken from the studied literature. The 
thesis concerns the concepts sustainable development, planetary boundaries, Doughnut Economics, 
regenerative cities and Doughnut Districts that together create a context for the further analysis 
regarding circular economy, social capital and place-based identity. These theories are the main 
focus of the study, and will therefore be studied more thoroughly.  

In this thesis, sustainable development is defined as the kind of development that meets the needs of 
the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The 
theory of Doughnut Economics encompasses key limiting factors such as the limited natural 
resources available and the power of social behaviour, which constitutes the boundaries for human 
living space.  Neighbourhoods developed and shaped by the concept of Doughnut Economics are 
referred to as Doughnut Districts. Regenerative cities can be described as cities that are in harmony 
with their surroundings, as well as the ecosystem. Circular economy is an economic model which 
aims for a circulation of resources while achieving economic growth in combination with a minimal 
environmental impact. Meanwhile, social capital involves the intricate relationships between 
individuals in society, which allows the society to function more efficiently. This includes 
organizations and communities that through establishing norms and utilizing their influence 
produces positive changes. Place-based identity is characterized by an individual’s cultural and 
emotional connection to a specific place. The unity and pride of individuals within a certain city can 
be important indicators for how socially sustainable the aforementioned city is. This is a major root 
for good social relationships within a district, which in effect make individuals feel more welcome 
and provides a sense of belonging. Combined with the aspects of circular economy, solutions that 
strengthens circular resource flows, while allowing communities to be used as sharing networks in 
purpose of maximizing the use of products are suggested. This would create an environment in which 
a growing ground for innovation comes naturally. This will be achieved by utilizing an accessible 
compound system and commercial actors, which includes local creative competences. This provides a 
local anchoring that leads to positive norms and trust by thrust between habitants and their 
influence on their local environment.  

The real estate firm Vasakronan is joining forces with Urban Minds to develop a community, Norra 
Kymlinge, to become a district driven by the aforementioned sustainable principles. This concept can 
be combined with ideas about the circular economy model. As for the relation between circular 
economy and social sustainability, the recommendations aim to support the model which constitutes 
a framework for the district.   
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Inledning och bakgrund 
Världen står inför vad som kan betraktas som den största utmaningen i mänsklighetens historia; en 
transformation till en hållbar värld på en stabil planet. I Sverige är det genomsnittliga fotavtrycket 5,7 
globala hektar (gha) medan det globalt tillgängliga utrymmet per person är 1,8 gha. Om alla 
människor i världen skulle anamma en svensk livsstil skulle det således krävas tre planeter för att 
producera alla resurser samt absorbera de koldioxidutsläpp som uppstår därefter (WWF, 2012).  
Enligt Världsnaturfonden lever hälften av jordens invånare idag i städer, en siffra vilken beräknas 
stiga med 70 % inom de närmsta årtiondena. Urbaniseringen är ett faktum och världens städer står 
redan idag för över 70 % av de globala 
koldioxidutsläppen. Men, världens 
städer utgör inte endast 
koldioxidkällor. De besitter, med sina 
många invånare, stora möjligheter att 
införliva hållbar utveckling på jorden. 
Och uppgiften vilken samhället nu 
står inför är att genom smarta, 
innovativa, lösningar möta 
människans behov med små fotavtryck samtidigt som hennes livskvalitet globalt sett ska öka (WWF, 
2017). Världen behöver enligt World Future Council regenerativa och resilienta städer för att nå 
hållbar utveckling. Städerna ska alltså inte enbart vara resurseffektiva och släppa ut lite koldioxid, 
utan städerna ska i framtiden stärka de ekosystemtjänster de nyttjar och snarare fungera som 
koldioxidsänkor. En väg att gå ifråga om att skapa regenerativa städer är implementering av 
Doughnut Districts. Det vill säga stadsdelar vilka bygger på idén kring Doughnut Economics där 
människans handlingsutrymme vilar på tolv sociala fundament vilka måste uppfyllas för att hennes 
basbehov ska tillgodoses (fastställda av Raworth, Oxfam) samt ovanifrån begränsas av de nio 
biofysiska planetära gränserna vilka ej får överstigas (framtagna av Rockström, Stockholm Resilience 
Center)(Raworth, K et al.)(Rockström et al. 2009).  

Urbaniseringen, och hållbarhetsutmaningarna som kommer med den, är globala företeelser för vilka 
det krävs lokala och individuella förändringar. I samhällets omställning till hållbar utveckling är de 
lokala hållbarhetsinitiativen, såväl offentliga som privata och ideella, av stor vikt. Detta på grund av 
att de initiativen utgår från invånarna i stadsdelen och deras vardag (Stockholm Resilience Centre, 
2016). Att just de lokala initiativen är av stor betydelse är inte överraskande eftersom att det är 
människans livsstil och alla val hon gör ifråga om boende, konsumtion, mat och resor som i det stora 
hela påverkar jorden. Hur gemene man väljer att leva beror av många olika faktorer, däribland 
städers struktur avseende utbud av verksamheter (Enander et al. 2017).  

Den nya tidens stadsdelar kommer domineras av förnybara material och resurscykler, stärkas av 
cirkulär ekonomi samt präglas av goda och stärkande relationer mellan städer och deras omland 
(World Future Council, 2016). Doughnut Districts är en modell som inkluderar såväl de planetära 
biofysiska gränserna vilka är av vikt för jorden, som de för människan essentiella sociala 
fundamenten. Syftet med modellen är att uppnå hållbara, regenerativa, städer. Fastighetsbolaget 
Vasakronan ämnar, tillsammans med planerarkontoret Urban Minds, utveckla området Norra 
Kymlinge till en stadsdel utarbetad efter principen Doughnut Districts. Till detta kan idéer kring 
cirkulär ekonomi adderas, en modell vilken bygger på en cirkulation av resurser i syfte att minska 

”För att alla människor idag och i framtiden ska 
kunna leva väl krävs ett förändrat förhållningssätt 

till utveckling. Inte tillväxt utan gränser. Inte gränser 
för tillväxt – utan hållbar utveckling inom planetens 

gränser." – (Rockström och Klum 2015) 
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mänsklighetens miljö- och klimatpåverkan. Flertalet av de nya digitala plattformar som har kommit 
att förändra vårt vardagliga liv under de senaste åren kan sägas grunda sig i resonemang som kretsar 
kring tankesättet, med exempel som 
delningstjänsterna Airbnb och Uber. 
Det finns stora möjligheter att 
implementera cirkulär ekonomi i 
planeringen av den byggda miljön. 
Dels genom strikt tekniska metoder 
men även genom lösningar vilka 
svarar för att underhålla de sociala 
relationerna och stärka gemenskapen 
mellan människor, som medför en 
ökad resurseffektivitet genom bland 
annat delande. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur cirkulär ekonomi kan bidra till social hållbarhet på 
stadsdelsnivå. Studien kommer inte resultera i konkreta exempel på lösningar vilka ger direkt upphov 
till social hållbarhet, utan snarare i potentiella tillvägagångssätt vilka genom handfasta exempel 
frambringar social hållbarhet. Begreppet social hållbarhet klarläggs med hjälp av de två, av 
författarna fastställda, segmenten socialt kapital och platsidentitet som anses fånga in de aspekter av 
social hållbarhet vilka ska undersökas (se avgränsning).  

I studien undersöks om cirkulär ekonomi kan vara grunden på vilken social hållbarhet kan byggas. 
Den syftar även till att studera den eventuella synergin mellan socialt kapital och platsidentitet, för 
att se hur den eventuellt kan bidra till ökad social hållbarhet.  

Utifrån uppsatsens syfte ämnas alltså följande fråga besvaras: 

Hur kan cirkulär ekonomi bidra till social hållbarhet på stadsdelsnivå? 

  

”Den cirkulära ekonomin kommer att vara 
jätteviktig. Det innebär att allt mer kommer att vara 

skapat så att vi kan återanvända resurser. 
Hållbarhet kommer att vara den starkaste 
drivkraften i allt vi gör. Jag tror också att 

medborgarna kommer ha ännu större krav på 
medbestämmande och kräva större mångfald.”- 

Tobias Olsson, Förbundsdirektör Sveriges Arkitekter 
(Darab, 2017a)  
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Metod 
Uppsatsen utgörs huvudsakligen av en litteraturstudie, för att analysera och diskutera hur cirkulär 
ekonomi kan bidra till social hållbarhet. Resultatet presenteras slutligen som uppsatsens slutsatser, 
vilka utgör svaret på frågeställningen. Metoden har valts med hänsyn till dess syfte; att genomföra en 
kvalitativ studie av ingående ämnesområden. På grund av rapportens omfattning som kräver en 
avgränsning av begreppet social hållbarhet kommer teorierna socialt kapital och platsidentitet 
användas för studien. Då de bedöms fånga in många av de viktiga aspekter som utgör social 
hållbarhet och således skapar en teoretisk ram utifrån vilken frågeställningen kan prövas. Valet av 
litteratur har gjorts med hänsyn till dess relevans i förhållande till rapportens huvudämne, akademisk 
nivå och pålitlighet. Uppsatsen berör ej redan existerande exempel på områden som implementerat 
tankesätt som berörs (ifråga om cirkulär ekonomi och social hållbarhet). Detta med anledning av att 
erhålla en fri diskussion som baseras på grundläggande teori snarare än på praktiska exempel.  

För att finna svar på frågeställningen är det behövligt att redogöra för begreppen: hållbar utveckling, 
planetära gränser, Doughnut Economics, regenerativa städer och Doughnut Districts som utgör en 
bakgrund till begreppen cirkulär ekonomi, socialt kapital samt platsidentitet. De tre sistnämnda 
begreppen är de som huvudsakligen kommer studeras och presenteras mer ingående. Begreppen 
avhandlas separat i uppsatsen. Rapporten behandlar även lagrum som är relevanta för 
ämnesområdet samt exempel och tillämpningar av de teorier som presenteras, och tas med för att 
belysa inflytandet som uppsatsens ämnesområden har i praktiken.  

En semi-strukturerad intervju har gjorts med Hans Westlund, professor vid avdelningen för Urbana 
och regionala studier på Kungliga Tekniska högskolan (KTH), med anledning av hans erfarenheter 
inom ämnesområdet Socialt kapital. Intervjun har huvudsakligen använts för att stärka påståenden 
som hämtats ur litteraturen, och presenteras därför löpande i litteraturstudien.  

Uppsatsens ämnesområde uppkom i dialog med Urban Minds vilka efterfrågade en studie av cirkulär 
ekonomi, som en del i deras arbete med Norra Kymlinge. Efter vidare arbete specificerades 
frågeställningen till att studera relationen till social hållbarhet. Syftet med uppsatsen är att uppnå en 
fri diskussion. Norra Kymlinge kommer därför inte vara uppsatsen fokus, utan snarare utgöra en 
bakgrund till frågeställningen samt koppla denna till stadsdelsnivå. Detta med förhoppning om att 
uppsatsens resultat kommer bidra till Urban Minds modell Doughnut Districts och på så vis påverka 
utformningen av den potentiellt nya stadsdelen Norra Kymlinge.  

 

Figur 1 – Hur socialt kapital, platsidentitet och cirkulär ekonomi kopplar samman samtliga hållbarhetsaspekter.   
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Litteraturstudier  
Hållbar utveckling 
Definitionen av begreppet “hållbar utveckling” myntades av Lester Brown, grundare till Worldwatch 
Institute, men anammades av FN:s världskommision för miljö och utveckling år 1987 i rapporten Vår 
gemensamma framtid och blev i och med det allmänt känt (Commission on Environment and 
Development, 1987). Hållbar utveckling definieras således som den utveckling vilken tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  
I rapporten vilken även kallas 
Brundtlandrapporten anges två 
grundläggande koncept vilka inbegrips i 
hållbar utveckling. Dessa koncept är 
behov, främst de grundläggande 
behoven hos världens fattiga vilka måste 
tillgodoses, och begränsningar i fråga 
om ekosystemens möjligheter att 
tillgodose både nutidens och framtidens 
behov. Begränsningarna påverkas även  
av den sociala organisationen och den tekniska utvecklingen (Commission on Environment and 
Development, 1987).  

Brundtlandrapporten kom att utgöra det idémässiga ramverket för FN:s klimatkonferens i Rio år 1992 
efter vilket bland andra dokumenten Agenda 21, Klimatkonventionen och 
Biodiversitetskonventionen publicerades. Agenda 21 betonar vikten av att utvecklingen ska vara 
hållbar och inte bara miljövänlig, och så även hållbar ur ett ekonomiskt samt ett socialt perspektiv, ej 
bara ur ett ekologiskt (Elvingson u.å.). Det fastslogs även i och med Riokonferensen att hållbar 
utveckling bör vara det övergripande målet för all samhällsutveckling, både lokalt och globalt.  

Hållbar utveckling har alltså flera dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social. Samspelet mellan 
dessa tre dimensioner kan förklaras på ett flertal olika sätt, och begreppet hållbar utveckling 
inrymmer stor tolkningsfrihet. Därav bör hållbar utveckling betraktas som en process i vilken olika 
synsätt förenas. Ett vanligt förekommande sätt att illustrera hållbar utveckling är i form av ett 
venndiagram (Figur 2). 

 

Figur 2  – Venndiagram som illustrerar modellen hållbar utveckling med alla ingående aspekter 

“Sustainable development is development that 
meets the needs of the present without  

compromising the ability of future generations to 
meet their own needs.” – (Commission on 
Environment and Development 1987, 41) 
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Venndiagramet visar på hur de tre olika systemen (det ekologiska, ekonomiska och sociala) hänger 
samman och delvis överlappar varandra (Bratt, Larsson, och Sandahl 2011, 24). Det är i skärningsytan 
dessa dimensioner emellan lösningarna, eller snarare vägarna, mot en hållbar utveckling kan nås. I 
diagrammet ovan ges samtliga dimensioner lika stort utrymme samt värde, och hållbar utveckling 
erhålls först när samtliga system är balanserade (Elias 2009, 25).  

Innehållet i de olika dimensionerna är inte definierat, begreppet hållbar utveckling är öppet för 
tolkning. Det är således viktigt att poängtera att hållbar utveckling inte likställs med ekologisk 
hållbarhet, vilket i mångt och mycket kan tyckas vara den allmänna uppfattningen av begreppet 
(Tunström, Gunnarsson-Östling och Bradley 2015, 40). Utan begreppet inbegriper tre dimensioner, 
vilka kan vara av olika vikt i olika sammanhang. Och därav viktiga att definiera i varje enskilt fall.  

Ekologisk hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet inbegriper allt som har med jordens ekosystem att göra, däribland 
klimatsystemens stabilitet och funktionsdugligheten hos jordens bio-geo-kemiska system vilket 
innefattar allt som har med biodiversitet, ekosystemtjänster, land, luft och vatten att göra. Ofta 
inkluderas även människans hälsa i ekologisk hållbarhet, i den utsträckning denna påverkas av den 
yttre miljön (av t.ex. buller, kemikalieutsläpp och luftföroreningar).  

Brundtlandrapporten har ett antropocentriskt perspektiv i vilket människans välfärd står i centrum 
(Bratt, Larsson och Sandahl 2011, 20). Antropocen är den geologiska epok jorden, enligt vissa 
forskare, befinner sig i för tillfället, och som kännetecknas av att människans verksamhet globalt har 
påverkat jordens klimat och ekosystem (Tunström, Gunnarsson-Östling och Bradley 2015, 33). 
Antropocen föregås av holocen, den period vilken jorden har befunnit sig i de senaste 10 000 åren 
och som bistått med stabilitet inom ekosystemet vilken legat till grund för samhällets utveckling och 
bistått människan med resurser (Världsnaturfonden WWF 2015). I antropocen ses människan istället 
som en del av ekosystemet, i vilket hon har stort inflytande och ska hantera det på ett sådant sätt att 
systemet kan fortsätta leverera varor och tjänster till mänskligheten (Bratt, Larsson och Sandahl 
2011, 20). Miljöproblemen ska i sin tur lösas med hjälp av ekomodernisering, mer specifikt med 
teknikutveckling och ekonomiska styrmedel (Tunström, Gunnarsson-Östling och Bradley 2015, 30).   

Ekonomisk hållbarhet 
Den ekonomiska dimensionen vilken ingår i begreppet hållbar utveckling kan i sig delas upp i två vitt 
skilda definitioner. Å ena sidan kan ekonomisk hållbarhet ses som en ekonomisk utveckling vilken ej 
medför negativa konsekvenser för varken den ekologiska- eller sociala hållbarheten. Å andra sidan 
kan ekonomisk hållbarhet förklaras som ekonomisk tillväxt vilken är hållbar så länge den totala 
mängden kapital ökar, det vill säga det är accepterat att till exempel ekosystemtjänster och välfärd 
minskar så länge det ekonomiska kapitalet ökar (Kungliga Tekniska högskolan [KTH] 2015).  

Samtliga av jordens invånare är ekonomiska beslutsfattare och beroende av marknaden på ett eller 
annat sätt, vare sig det är som konsumenter, företagsplanerare, politiker eller investerare. (Brown 
2008, 20). I Plan B 3.0 Uppdrag: Rädda jorden! pekar Brown (2008) på marknadens missvisande i 
samband med de ekonomiska aktörernas beslutsfattande då den inte inbegriper varornas indirekta 
tillverkningskostnader i priserna. Det vill säga, marknaden varken värdesätter naturresurserna 
korrekt eller respekterar trösklarna för hållbar utveckling i de naturliga systemen. Den stundande 
synen på konsumtion är kortsiktig och visar inte hänsyn till kommande generationer (Brown, 2008). 



 
6 

Ekonomisk hållbarhet handlar alltså om att människan måste se till att det finns resurser för 
tillverkning av varor och tjänster samtidigt som det som produceras ska tillfredsställa det allmänna 
behovet (Bratt, Larsson och Sandahl 2011, 25).  

Social hållbarhet 
Social hållbarhet är den dimension vilken inbegriper vikten av att bygga ett samhälle där människans 
och planetens grundläggande behov, fysiska som psykiska, tillgodoses (Hållbar utveckling, 
Nationalencyklopedin)(KTH, 2016). Demokrati, hälsa, makt, rättvisa och tillit är några av många 
centrala begrepp i sammanhanget (KTH, 2016). Även detta begrepp saknar en entydig definition, det 
ges snarare en mening varefter det används (Tunström, Gunnarsson-Östling och Bradley 2015, 40). 
Det kan inbegripa aspekter som trivsel, gemenskap, tillgänglighet, sysselsättning men även socialt 
kapital, social blandning och social sammanhållning. Vissa av dessa aspekter är mätbara och vissa 
kännetecknas av de enskilda individernas upplevelser (Tunström, Gunnarsson-Östling och Bradley 
2015, 44). För att mäta social hållbarhet har ett flertal indikatorsystem utvecklats, vilka på olika sätt 
mäter välstånd och utveckling och på så vis närmar sig en definition av begreppet. 

Human Development Index (HDI) inkluderar förväntad livslängd, förväntad utbildningslängd och 
välfärd (köpkraft och bruttonationalinkomst) det vill säga BNP. Det sammanvägda resultatet ger en 
indikation på landets ifråga välstånd (United Nations Development Programme u.å.).  

Happy Planet Index (HPI) inkluderar förväntad livslängd, uppmätt välmående samt ekologiskt 
fotavtryck. Det är ett socioekologiskt index vilket mäter välbefinnandet och miljöpåverkan hos 
invånarna i ett land (Happy Planet Index u.å.).  

FN:s 17 Globala Mål för hållbar utveckling antogs år 2015 i Agenda 2030 och ersatte därmed 
Milleniemålen. Dessa 17 globala mål, och deras 169 delmål, verkar för att uppnå en ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbar utveckling senast år 2030. Indikatorer för varje mål gör det möjligt att 
mäta hur väl målen uppfylls, det vill säga ge en indikation på hur väl ett land svarar för hållbar 
utveckling. Samtliga av jordens länder, fattiga som rika, har ett gemensamt ansvar att arbeta för att 
uppnå dessa mål (FN-förbundet u.å.).  

De för detta arbete relevanta hållbarhetsmål är (Regeringskansliet, 2015): 

- Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi 
för alla 

- Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla 

- Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja innovation 

- Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder 
- Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara 
- Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 
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Planetära gränser, Doughnut Economics, Regenerativa städer och Doughnut 
Districts (Norra Kymlinge) 
Planetära gränser 
Begreppet Planetens hållbara gränser (en. Planetary Boundaries) presenterades år 2009 av 
Stockholms Rescilience Center under ledning av Johan Rockström (Rockström et al. 2009). 
Forskargruppen identifierade nio stycken globala miljöprocesser vilka påverkar jordens stabilitet 
samt dess förmåga att förbli i den holocena epoken. De nio biofysiska planetära processerna som 
drivs på av människan är: klimatförändring, förlust av biologisk mångfald, ozonskiktets uttunning i 
stratosfären, havsförsurning, biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler), förändrad 
markanvändning, färskvattenanvändning, aerosoler i atmosfären och nya kemiska substanser 
(Sjöstrand, 2015). 

 
Figur 3 - De planetära gränserna, fastställda av Stockholm Resilience Centre(Azote Images/Stockholm Resilience Centre 
2015) 

Vetskapen om dessa nio planetära gränser ska förhindra människan från att skapa oåterkalleliga 
miljöförändringar, vilka uppstår då trösklarna överskrids (Rockström et al. 2009). De nio gränserna 
reglerar tillsammans hela planetens stabilitet och resiliens. Människan bör värna de fastställda 
gränsvärdena för att bibehålla sitt säkra handlingsutrymme på jorden (Rockström et al. 2009). Ett 
överskridande av tröskelvärdena och de planetära gränserna får nämligen avgörande följder för 
mänsklighetens välfärd samt försörjning gällande energi, livsmedel och vatten (Sjöstrand, 2015). 

I figuren ovan från Stockholm Resilience Center visualiseras jordens system och dess nio planetära 
gränser. De grönmarkerade zonerna är utom risk att överstiga sina respektive gränsvärden, de 
gulmarkerade har ökad risk att överskrida gränserna (deras läge är osäkert) och de rödmarkerade 
zonerna har redan överskridit de fastställda gränsvärdena.  

Fyra av nio gränser anses redan ha överskridits; klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, 
förändrad markanvändning, förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor (Steffen, 2015). Av 
dessa fyra klassas klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald som kärnvärden i 
sammanhanget. 
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Doughnut Economics  
År 2012 arrangerade FN den internationella konferensen Rio + 20: Making it happen vilken 
behandlade temat hållbar utveckling genom två teman; “A green economy in the context of 
sustainable development poverty eradication” och “The institutional framework for sustainable 
development” (Svenska Unescorådet, 2012).  

De i samband med Rio+20 fastställda hållbarhetsmålen ska vägleda den globala hållbara utvecklingen 
framåt, men det är de nio planetära gränserna framtagna av Stockholm Resilience Center, 
tillsammans med Oxfams:s “Doughnut” som ska leda utvecklingen i mål (Raworth, 2012).  

Utifrån de planetära gränserna har Oxfam, under ledning av Kate Raworth, utvecklat modellen 
Doughnut Economy vilken inrymmer både de planetära gränserna och mänsklighetens 
grundläggande behov (sociala fundament)(Världsnaturfonden WWF, 2015). 

 
Figur 4 –  The Doughnut (Kate Raworth u.å.) 

De nio planetära gränserna utgör ett tak ifråga om samhällets miljöpåverkan, vilket inte får nås och 
absolut inte överskridas. En bit under detta tak finns den sociala grund vilken utgör en miniminivå 
ifråga om de resurser som krävs för att tillgodose människans basbehov och mänskliga rättigheter. 
Den sociala grunden delas in i tolv dimensioner enligt de hållbara utvecklingsmålen från 2012:  mat, 
inkomst och sysselsättning, vatten och sanitet, hälsovård, utbildning, energi, lika rättigheter oavsett 
kön, social jämställdhet, politiskt inflytande, fred och rättvisa, boende samt nätverk (Raworth, 2017). 
Mellan de planetära gränserna och den sociala grunden uppstår ett handlingsutrymme vilket är 
säkert och rättvist för mänskligheten att handla och leva i (Världsnaturfonden WWF, 2015). 
Utrymmet ifråga är säkert så länge tröskelvärdena inte överskrids samt rättvist genom att det där 
finns förutsättningar för att varje människa ska kunna nå en rimlig nivå gällande deltagande, hälsa, 
inflytande och välstånd (Världsnaturfonden WWF, 2015). 
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Raworth skriver i rapporten A Safe and Just Space for Humanity att en förflyttning av mänskligheten 
in i donuten, det vill säga in i det säkra och rättvisa handlingsutrymmet, innebär en utplåning av 
fattigdomen i världen då all jordens befolkning hamnar ovanför den sociala grunden samt ett minskat 
resursanvändande i och med att de planetära gränserna ej överskrids. Handlingsutrymmet tillgodoser 
således både de mänskliga rättigheterna och en hållbar utveckling. Det vill säga, det är i donuten som 
en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt sker (Raworth et al. 2012, 5).  

De tolv fundamenten vilka utgör den sociala grunden ska enligt FN vara huvudbeståndsdelar i var 
människas liv samt huvudfokus för strävan mot den hållbara utveckling vilken innefattar de 
mänskliga rättigheterna (Raworth et al. 2012, 9). Dimensionerna kan delas in i tre olika kluster, 
baserat på deras möjlighet att göra människan: välmående (genom tillgång till mat, boende, vatten, 
hälsovård och inkomst), produktiv (genom arbete, utbildning och god energitillgång) samt stark 
(genom jämlikhet, jämställdhet, en fredlig miljö och politiskt inflytande)(Raworth et al. 2012, 9). 
Samtliga dimensioner kräver naturresurser för att kunna realiseras i praktiken, men dessa är 
begränsade. 

Mänskligheten är beroende av världens naturresurser, och de planetära gränserna visar på det i 
donuten miljömässiga tak som måste beaktas för att en hållbar utveckling ska kunna uppnås. De nio 
planetära gränserna fastslagna av Rockström et al. (2009) utgör det miljömässiga ramverket inom 
vilket människan är fri att handla. Till detta ramverk har sedan Raworth tillfört den sociala grund i 
form av sociala fundament (mänskliga rättigheter) vilken bör understödja jordens hållbara utveckling. 
Den smala ringmunk som sedan återstår är the Doughnut, och det är inom denna ekonomisk tillväxt 
sker (Raworth et al. 2012). Det vill säga, inom det system vilket utifrån begränsas av ekologisk 
hållbarhet och inifrån av mänskliga rättigheter.  

Implementeringen av Doughnut Economics är enligt Raworth en möjlig väg till en lösning på dagens 
hållbarhetsutmaning. Donuten vilken inrymmer såväl planetära som sociala gränser kan fungera som 
en kompass för mänskligheten på vägen mot den hållbara utveckling som tillgodoser människans 
basbehov och rättigheter, samtidigt som den säkerställer att jordens resurser ej överutnyttjas 
(Raworth, 2017). 

Regenerativa städer 
Begreppet regenerativ stad (en. 
regenerative city) utvecklades 
av professorn Herbert Girardet i 
och med hans rapport 
Regenerative Cities och 
publicerades för World Future 
Council år 2011 (Girardet, 
2010). I en regenerativ stad är 
stadsutvecklingen i harmoni 
med ekosystemen, från vilka 
den erhåller de resurser som 
krävs för dess överlevnad. Den regenerativa staden är i symbios med sitt omland (ty. hinterland) dels 
genom dess i princip obefintliga miljöpåverkan, men främst genom att den både förbättrar och 
regenererar produktionskapacitet till ekosystemen. I den regenerativa staden fokuserar man enligt 

  
“Creating regenerative cities thus primarily means one 
thing: Initiating comprehensive political, financial and 

technological strategies for an environmentally enhancing, 
restorative relationship between cities and the ecosystems 

from which they draw resources for their sustenance.” 
(Girardet, 2010)     



 
10 

Girardet på länkarna mellan stadens invånare och naturen samt på länkarna mellan 
stadsutvecklingen och ekosystemen (Girardet 2014, 11). Att skapa inte bara hållbara, utan även 
regenerativa städer är enligt Girardet dagens stora utmaning i samband med stadsutveckling 
(Girardet 2014, 11). Det vill säga städer som inte bara är resurseffektiva och släpper ut lite koldioxid, 
utan städer som stärker de ekosystemtjänster de nyttjar.  

Städer och stadsdelar kan inte existera isolerade från naturen. Den traditionella staden, vilken 
Girardet kallar för Agropolis, beskrivs av von Thünen i boken The Isolated State som en stad som var 
beroende av det omgivande landskapet för att överleva och därför lokaliserades därefter. Detta då 
transportmöjligheterna var knappa. De näringsgrenar och produkter som var minst lämpade för 
transport placerades närmast staden och de med högt värde men vilka producerades i liten mängd 
placerades längst bort (Girardet, 2010). 

Den moderna staden vilken uppkom i och med den industriella revolutionen kallar Girardet för 
Petropolis. Städer och stadsdelar började länkas samman med sitt omland till följd av den tekniska 
utvecklingen och användningen av fossila bränslen. Produktionen och konsumtionen blev global i och 
med de ökade transportmöjligheterna. De moderna städerna är beroende av fossila bränslen, vilka 
snart är slut, och de åsamkar utsläpp och en negativ klimatförändring. De börjar således bli osäkra 
platser att leva på (Girardet 2010, 5). 

Människan kan inte ta ekonomisk tillväxt och positiv stadsutveckling för givet utan måste inse att 
jordens resurser är ändliga (Girardet, 2010). Globalisering och urbanisering måste således ske i 
samklang med de planetära gränserna. Och en övergång till städer vilka kan benämnas Ecopolis är av 
yttersta vikt (Girardet 2010, 14). Girardet anser att stadsutveckling bör handla om vad som  är 
nödvändigt snarare än om vad som är politiskt görbart. Jordens städer ska vara fria från utsläpp och 
avfall, och de ska utgöra goda platser för interaktion, mobilitet, rekreation och verksamhet. 
Stadsutveckling bör därför ske med målet att skapa livsmiljöer vilka tillgodoser människans behov 
samtidigt som de försäkrar ekologisk och ekonomisk resiliens (Girardet, 2010). 

Ecopolis ska vara stärkande såväl ekonomiskt som ekologiskt och ha för avsikt att integrera 
människans hemvist med hennes lokala närmiljö (Girardet 2010, 16). För att så ska ske måste de 
ekologiska, de ekonomiska och de sociala externaliteter vilka uppstår till följd av stadsutvecklingen 
adresseras annorlunda. På lokal nivå, inom stadsdelar, behövs kreativitet och initiativkraft. De idéer 
och initiativ som uppstår behöver möjlighet till förankring i ett nationellt regelverk för att gå att 
genomdriva. Förändringarna vilka behöver ske ifråga om människans förhållningssätt till 
resursanvändning och markanvändning måste således realiseras i planeringen såväl lokalt som 
nationellt och globalt (Girardet, 2010). 

Doughnut Districts (Norra Kymlinge) 
Begreppet Doughnut Districts har utvecklats ur Raworth och Oxfams Doughnut Economics, och 
beskriver det rättvisa och säkra handlingsutrymme inom vilket människan kan manövrera på lokal 
nivå. Det handlingsutrymme som ovanifrån begränsas av de nio planetära gränserna framtagna av 
Stockholm Resilience Center samt underifrån av de tolv sociala fundament vilka tagits fram av Oxfam 
och vägleder människan i sitt handlande mot hållbar utveckling. Det vill säga, ett Doughnut District-
område är en stadsdel inom planetära gränser (Enander et al. 2017). 
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Den hållbara stadsdelen ska vara regenerativ, och stärka jordens ekosystem, precis som Girardet 
skriver i Creating Regenerative Cities. Den ska, förutom att vara hållbar, erbjuda hög livskvalitet inom 
de planetära gränserna. 
Stadsdelen ska alltså ge mer 
än vad den tar, det vill säga 
skapa mer energi än vad den 
förbrukar, binda mer 
koldioxid än vad den släpper 
ut samt alstra socialt kapital 
(Enander et al. 2017). 

Vad en hållbar stad innebär är något planeringskontoret Urban Minds för tillfället utreder 
tillsammans med Vasakronan. De tar avstamp i “The Doughnut” med intentionen att utveckla ett 
ramverk vilket kan användas i arbetet mot att definiera och bygga hållbara städer (Enander et al. 
2017). Syftet med att försöka skapa detta ramverk bottnar i hur människans val av livsstil och 
förhållningssätt till hennes omgivning till hög grad påverkar jordens överlevnad, och detta genom 
stadens struktur. Det är således viktigt att, i samband med stadsplanering och stadsutveckling, ta 
hänsyn till sambanden mellan de kollektivt konstruerade stadsstrukturerna (den fysiska 
utformningen) och systemen, samt människans individuella val för att i sinom tid nå stark hållbarhet 
(Enander et al. 2017).  

I den hållbara stadsdelen, ”The Doughnut District”, ska alla livsstilar vara hållbara. Det ska inte bara 
erbjudas möjligheter att leva hållbart (som i dagens stadsutveckling) utan det ska vara omöjligt att 
leva ohållbart. Urban Minds och Vasakronan ser hållbarhet som en dynamisk rörelse mellan de 
planetära gränserna och sociala fundamenten. Och inom det handlingsutrymmet kan hållbar 
utveckling möjligtvis betraktas som rörelsen mellan de olika hållbara positioner som finns däri. Bättre 
livskvalitet för människan kan således nås genom att en stadsstruktur vilken gagnar hållbarhet 
kombineras med cirkulär ekonomi och modern teknologi (Enander et al. 2017).  

Ett exempel där möjligheten för att bygga ett Doughnut District undersöks är Norra Kymlinge. Norra 
Kymlinge ligger 15 minuter från T-centralen, mellan Hallonbergen och Kista. I området finns en 
påbörjad men ännu inte färdigställd tunnelbanestation vilken är en stor tillgång för en potentiell ny 
stadsdel (Vasakronan u.å.). Projektet ska innehålla 6000-7000 bostäder samt arbetsplatser, handel 
och service. Utifrån Vasakronans idé om att utveckla kunskap för att kunna bygga hållbara och 
resilienta stadsdelar kommer Norra Kymlinge användas som ett tillämpat exempel. Och visionen är 
att projektet ska mynna ut i ett ramverk vilket ska realisera att Vasakronan kan bygga den mest 
hållbara stadsdelen för världen, snarare än världens mest hållbara stadsdel (Enander et al. 2017).  
I dagsläget finns det inget politiskt 
stöd i Sundbybergs stad för projektet. 
Fram till att ett programarbete kan 
påbörjas fortsätter Vasakronan sitt 
arbete med att bygga kunskap kring, 
och utveckla en prototyp för ett 
hållbart stadsbyggande (Vasakronan 
u.å.). 

 “Framtidens starkt hållbara städer måste skapa värde. De 
måste fungera som organismer i ett ekosystem, där det inte 

finns något avfall, bara omvandling av resurser till något 
som är användbart för någon annan.” (Enander et al. 2017) 

”I Norra Kymlinge vill Vasakronan utveckla och pröva 
förutsättningarna för att bygga världens mest hållbara och 
resilienta stadsdel. Vårt arbete tar avstamp i tanken om att 

människan är i centrum, ekologin och planeten sätter 
gränserna och ekonomin är ett medel och en förutsättning 

för hållbar utveckling.” (Vasakronan u.å.) 
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Cirkulär ekonomi 
Cirkulär ekonomi innebär motsatsen till linjär ekonomi, där resurser förbrukas utan att återinföras i 
systemet. Enligt resonemanget ses resurser istället som icke ändliga – avfall ska återföras i 
produktcykeln. Utifrån det grundläggande synsättet skapas olika tillvägagångssätt vilka kan bidra till 
en ökad hållbarhet genom att använda sig av den cirkulära ekonomins grundläggande principer. 
Begreppet har inte en enskild vetenskaplig definition men baseras ofta på en modell som tagits fram 
av Ellen MacArthur foundation och McKinsey (SOU 2017:22, 75-76).  
De tre benen för cirkulär ekonomi enligt Ellen MacArthur foundation och McKinsey: 

 

 

 

 

 

 

1. Bevara och stärk naturkapitalet genom att förvalta ändliga resurser och 
balansera nyttjandet av förnybara resursflöden. 
2. Optimera resursutnyttjandet genom att cirkulera produkter, komponenter 
eller material med så högt nyttjande som möjligt. 
3. Främja verkningsfulla system genom att eliminera negativa sidoeffekter av 
resursanvändningen som miljögifter, buller, trängsel, eller negativa 
hälsoeffekter. 
 
(SOU 2017:22, 75-76) 
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Figur 5 – visar de tre ingående principerna för cirkulär ekonomi enl. Ellen MacArthur foundation och McKinsey. (Ellen 
MacArthur Foundation 2017b).  

Som det anges ovan är modellen även avhängd på en generell minimering av resurser, samt negativa 
sidoeffekter. Den kan ses som en förlängning av den ursprungliga teorin som blir nödvändig för att 
uppnå en fullständigt hållbar situation. Ellen MacArthur foundations utgångspunkter sträcker sig 
även till att beröra karaktären av åtgärder för att uppnå en mer cirkulär ekonomi. De ser bland annat 
hur designen av produkter behöver ske med dess kretslopp i åtanke, gifter utlämnas och 
produktionsprocessen sker med minsta möjliga energiåtgång. En viktig parameter är också systemets 
resiliens mot förändringar genom en mångfald av lösningar. I de system som en lösning utgör föreslås 
även att energi från förnyelsebara källor används så att det, även där, garanteras ett minimerande av 
resurser. Centralt för resonemanget är att tillämpa ett systemtänk där både produktion och 
avfallshantering ingår. Genom att ständigt förädla de resurser som ingår kan processen vara både 
tillväxtskapande och resurseffektiv. Ett system där det huvudsakliga fokuset inte ligger på att 
minimera resursflödet i linjärt hänseende, utan snarare generera resurscykler i cirkulärt hänseende 
(Ellen MacArthur foundation, 2017). En viktig aspekt av cirkulär ekonomi som sådan är dess inriktning 
på ekonomisk tillväxt som målsättning. Det handlar om att göra processen så miljövänlig som möjligt 
samtidigt som ekonomin tillåts växa (McKinsey, 2015).  
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Diskursivt har teorin om cirkulär ekonomi fått ett ökat utrymme på senare tid. År 2015 publicerade 
EU-kommissionen en handlingsplan för en ökad tillämpning av cirkulära ekonomier (Europeiska 
kommissionen, 2015). Våren 2017 släppte Sveriges regering en rapport vilken behandlar begreppet i 
syfte att fastställa lösningar på nationell nivå. Lösningarna grundar sig främst i förslag på ändringar i 
lagstiftning som kan öka graden av resursutnyttjande. Exempelvis ser de ett behov av att antalet 
reparationstjänster ökar, så att redan existerande resurser i form av kläder, skor etc. utnyttjas. 
Framförallt rör det sig alltså om förslag som syftar till att styra vanliga medborgare till att fatta val 
som minimerar resursanvändningen genom politiska instrument (SOU 2017:22, 15-27).  

I den ovan nämnda handlingsplanen från EU-kommissionen presenterades en mängd förslag som 
syftar till att stärka den cirkulära ekonomin. Främst rör det sig som minimering av avfall genom att 
öka graden av återvinning, men även mer generella åtgärder lyftas fram. Exempelvis vill de minska 
livsmedelsavfallet med 50 % till 2030, bland annat genom en förändrad datummärkning av livsmedel 
samt genom gemensamma mätmetoder inom unionen. De vill även se en strategi för plast där 
möjlighet för ökad återvinning och minskad maritim påverkan ses över. Det poängteras att cirkulär 
ekonomi kan hjälpa till att skapa arbeten inom unionen i kombination med att generera ett bättre 
läge avseende miljö och klimat. Arbetena ska tillkomma i sektorer som uppstår i takt med den ökade 
satsningen på cirkulär ekonomi (Europeiska kommissionen, 2015).  

Den svenska byggsektorn är oerhört resurskrävande, och kan därför potentiellt gagnas mycket av att 
ställa om till lösningar som grundar sig i cirkulär ekonomi. Lösningar som framförallt handlar om att 
få in återvunna resurser i konstruktionsskedet samt att minimera energiåtgången. Flertalet lösningar 
existerar redan idag där man bland annat fokuserar på plusenergihus och återvunna byggmaterial 
som ska minimera energiåtgången (Åfreds, 2016).  

En utveckling av cirkulär ekonomi som Alexandre Lemille, föreläsare inom ämnet, har lyft är teorin 
Human Sphere vilken bygger på att människan kan ses som kopplingen mellan de resurser som finns i 
biosfären och de i teknosfären. Biosfären avser ekosystemet och alla tjänster som de ger upphov till, 
medan teknosfären utgör den infrastruktur som människan skapar. Med modellen för han även in 
idén att människan går att se som resurs, till skillnad från att bara finnas i bio- och teknosfären. 
Människans sätt att anpassa sig är en viktig del av lösningen, allt ska inte förlitas på tekniska 
lösningar. Vi måste se den mänskliga resursen som föränderlig och något som kan ske med 
ekosystemet. Han identifierar även människan som viktig resurs. Det vill säga en typ av humankapital 
– en viktig aspekt då världens population växer. Exempelvis berömmer han den svenska satsningen 
på reparationstjänster, som 
ett lyckat exempel där 
mänskligt arbete används 
som en resurs.  Utöver att 
betrakta människan som en 
resurs poängteras vikten av 
att värna om mänskligt 
välmående genom alla led. 
Intill syns en illustration 
som redovisar tankesättet 
(Lemille 2016).  

Figur 6 – teorin Human Sphere. (Lemille 2016). 
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Delningsekonomi 
Delningsekonomin kan betraktas som en tillämpad form av cirkulär ekonomi, och definieras enligt 
Nationalencyklopedin (u.å.) som de aktiviteter vilka genom effektivare kapacitetsutnyttjande 
(delning av tillgång till varor och tjänster) leder till minskad resursåtgång (Bergh u.å.).  

Teknikutvecklingen, främst informations- och kommunikationsteknik, samt framväxten av sociala 
medier är av stor betydelse för delningsekonomins framgång. Ny teknik tillsammans med ökad 
miljömedvetenhet underlättar för tjänster vilka erbjuder byteshandel, gåvor, handel, samarbete och 
utlåning. Gemensamt för samtliga tillvägagångssätt är att fokus flyttas från enskild konsumtion och 
privat ägande till tillgång till en vara eller tjänst (Bradley, 2015). 

Även försämrad ekonomi skapar vilja hos individer att göra privatekonomiska vinster genom att dela 
det som redan är i deras ägo (PwC, 2015). Implementering av delningsekonomi i samhället ger 
möjlighet för privatpersoner att förvärva extrainkomster utifrån sina outnyttjade tillgångar samt 
frambringa gemensamma resurser (Bradley, 2015). Exempel på tjänster och varor är bilpooler, 
verktygspooler, delningstjänster för film och musik samt nätverk inom vilka individer kan hyra ut sina 
bostäder eller erbjuda skjuts med sina privata bilar (Bergh, u.å.). Mer specifikt rör det sig om tjänster 
som till exempel Airbnb, Hygglo, Qasa, Taskrunner, Uber, Urb-it och Yepstr (Leijonhufvud, 2017).  

I Regeringens utredning Delningsekonomi, på användarnas villkor skrivs att delningsekonomi inte är 
ett nytt fenomen, utan att människan i alla tider har bytt tjänster, hjälpts åt samt lånat maskiner och 
verktyg av varandra (SOU 2017:26.). Det är snarare sättet varorna och tjänsterna förmedlas på, 
genom appar och webbplattformar, som är nytt. Medel som möjliggör för ett mer systematiskt 
samutnyttjande där användarkretsen är betydligt större än innan (SOU 2017:26., 12). Att främlingar i 
större utsträckning ges möjlighet att dela varor och tjänster med varandra är den största skillnaden i 
dagens delningsekonomi, jämfört med tidigare (Bradley, 2015).  

Delningsekonomi definieras som den del av ekonomin där privatpersoner erbjuder varandra 
underutnyttjade resurser, i form av egendom eller tjänster. Detta mot eller utan betalning (SOU 
2017:26., 12). Förmedlingen och delningen kan antingen ske analogt eller digitalt, under premissen 
att resurserna kan delas med användare bortom den egna bekantskapskretsen. I den 
delningsekonomiska huvudmodellen ingår vanligtvis tre parter: de som tillhandahåller varor och 
tjänster, de som efterfrågar varor och tjänster samt de plattformar vilka bytet/köpet sker via. Det 
sker således även tre olika avtal: de båda parterna ingår varsitt avtal med plattformen samtidigt som 
de ingår ett avtal med varandra (SOU 2017:26., 13).  

I och med delningsekonomins frammarsch förändras relationen mellan privatperson och 
näringsidkare (Konsumentverket, 2015). Varor och tjänster förmedlas enbart mellan privatpersoner, 
med hjälp av olika plattformar. Delningsekonomi kan ses som ett socioekonomiskt system vilket 
präglas av decentralisering, hållbar utveckling, miljömedvetenhet, samarbete och tillit. Tvättstugor 
och uteplatser i flerbostadshus är exempel på tillgångar vilka de boende behöver samarbeta kring 
(Bergh u.å.).  

Delningsekonomi ger upphov till sociala effekter i och med att nya relationer, sociala kontakter, 
uppstår mellan de ingående parterna. Dessa sociala kontakter kan skapa gemenskap och 
sammanhållning, förutsatt att de ingående parterna känner tillit till varandra (SOU 2017:26., 71).  
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Det påstås till och med att det är tillit och rykte som är valutan i delningsekonomi, och inte 
kreditvärdighet (Bradley, 2015).  

Men samtidigt som delningsekonomi öppnar upp för nya marknader och smidigare affärer samt 
byten, kan digitaliseringen leda till en strukturomvandling vilken får negativa sociala följder (Schück, 
2015). I en intervju med Dagens Nyheter pekar Anna Felländer, chefsekonom vid Swedbank, på 
risken att arbetstillfällen försvinner från arbetsmarknaden samt svårigheten att driva in skatter i och 
med privatpersoners ökade nyttjande av delningstjänster (Schück, 2015). Brukande av 
delningsekonomiska plattformar kan även medföra negativa konsekvenser. Människor tenderar 
nämligen att handla och interagera med personer som liknar de själva, sett till social och etnisk 
bakgrund samt intressen och värderingar (SOU 2017:26., 71). Brukande av delningsekonomi kan 
således få positiva effekter i form av minskad miljöpåverkan, nya affärsmodeller och stärkta sociala 
relationer. Samtidigt som den kan ses som ett hot mot välfärdssamhället (Bradley, 2015).  

Rachel Botsman, expert inom kollaborativ ekonomi, menar att det person-till-person (en. peer-to-
peer) förhållande som uppstår i och med nyttjande av delningstjänster är delningsekonomins största 
behållning. Det förhållande vilket skapar meningsfulla bekantskaper genom att de ingående 
personerna känner tillit till varandra (Walsh, 2011). Delningsekonomi får människan, enligt Botsman 
(2015), att känna tillhörighet till samhället när hon får personlig kontakt med sina medmänniskor. 
Vilket i sin tur gagnar den sociala hållbarheten (Botsman, 2015). 

Socialt kapital 
En förklaringsmodell till den 
upplevda sociala kvaliteten som 
på senare år har blivit vanligt 
förekommande är socialt 
kapital. Begreppet beskrivs, 
utöver ovanstående definition, 
som: “Det är ett begrepp med 
vilket vanligtvis förstås normer 
som förtroende och 
ömsesidighet mellan medborgarna i ett samhälle” (Rothstein 1998, 164). Teorin kan ses som en 
förlängning av olika spelteoretiska resonemang, vari de inblandade väljer att samarbeta och ingå 
relationer för att maximera sin egennytta. Samarbetet uppstår alltså som ett resultat av det egna 
intresset, där även tillit ses som en förutsättning (Rothstein 1998, 164).  

Forskarnas resonemang skiljer sig angående vad för typ av organisatoriska element som gagnar 
socialt kapital. Robert Putnam, som i stor del dominerat forskningen på området, ser ett starkt 
föreningsväsende som den starkast bidragande faktorn. Medan mer sentida forskare hellre pekar på 
mer storskaliga samband, som nationella beslutsnivåer (Rothstein, 1998, 167). Även om Putnam har 
kommit att bli en representant för begreppet under senare år är det inte han som har skapat det. 
Den första benämning av socialt kapital med en betydelse som liknar den nuvarande är spårad till år 
1916. Senare tillämpningar är aningen komplexa i sin uppbyggnad och avviker dessutom från 
varandra. Ett exempel på skillnad i definitioner av begreppet är den mellan Coleman och Bourdieu, 
där Coleman anser att socialt kapital utgörs av länkar mellan individer och grupper, medan Bourdieu 
betraktar länkarna som ett sätt att förmedla socialt kapital. Colemans tolkning ses idag som den 

”Socialt kapital, samhällsvetenskapligt begrepp som 
förekommer i olika varianter men som vanligen betecknar 

de egenskaper vid sociala relationer som gör att 
människors samverkan grundas på tillit.” 

(Socialt kapital, Nationalencyklopedin) 



 
17 

vedertagna, och liknar mest den definition som presenterades i inledningen. Han ser grupper och 
individer som humankapital och länkarna mellan dem som socialt kapital, se figur nedan (Forsberg, 
Höckertin och Westlund 2002, 2-3). 

 
 
Figur 7 som visar teorin socialt kapital. Där A, B och C representerar individer/grupperingar och linjerna länkarna mellan 
dem (Forsberg, Höckertin och Westlund 2002, 3) 

 
Robert D. Putnam, professor vid Harvard University, gav år 1993 ut boken Den fungerade demokratin 
där han presenterade resultat av en omfattande forskning rörande relationen mellan socialt kapital 
och ekonomisk framgång i Italien. Det sammanfattade resultatet blev att ett starkt socialt kapital, i 
form av föreningsliv och andra relationer, genererar en högre nivå ekonomisk tillväxt. På grund av de 
fördelar som genereras i och med en ökad nivå av samarbete och positiv normbildning som ett 
sådant klimat ger upphov till (Putnam 2001, 202-203). Emellertid skiljer sig graden av korrelation 
beroende på det sociala kapitalets karaktär, exempelvis identifierades en skillnad i utfallet mellan 
grupper där starka band dominerade (t.ex. släktband) och grupper där svaga band (t.ex. 
medlemskap) var vanligast förekommande. Det skiljs också på horisontella och vertikala led där de 
horisontella leden syftar till att förena grupper vilka befinner sig i samma samhällsskikt, samt det 
omvända med vertikala led. Föreningsväsendet skänker, enligt Putnam, en möjlighet för människor 
att kopplas samman och stärka banden dem emellan. Band som i sig utgör socialt kapital. Han gör 
skillnad på starka och svaga band, där svaga band lättare kan verka gränsöverskridande. Grupper som 
är horisontellt ordnade har samma funktion, även om de främst för samman människor med likvärdig 
status, så visar de sig vara viktiga - då de gynnar samarbete och således medborgarengagemang 
(Putnam 2001, 194-197). 

Genom att studera relationen mellan graden av föreningsengagemang och demokrati kunde Robert 
Putnam dra slutsatsen att ett starkt deltagande i föreningar faktiskt gynnande ekonomin genom en 
stärkt medborgaranda (Putnam 2001, 198). Medborgarandan beskriver Putnam som nivån på den 
politiska samhörigheten, vilken ska kantas av samhällsengagemang och samhörighet (Putnam 2001, 
29). Det frivilliga samarbetet är ett resultat av socialt kapital i områden, ett fenomen som Putnam 
identifierar genom att se till en föreningstyp som kallas sparklubb. En sparklubb innebär att 
medlemmarna lägger pengar i en pott som sedan fördelas till den medlem vars tur det är. Intuitivt 
borde medlemmen lämna klubben då denna mottagit potten, men så är inte fallet. Istället väljer de 
att vara kvar i föreningen. Här blir det sociala kapitalet själva drivkraften det vill säga förtroendet till 
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de andra medlemmarna (Putnam 2001, 188). Förtroendet gror i miljöer med utpräglat socialt kapital, 
där medlemmarna kan lita på varandra och är ett resultat antingen av normer för ömsesidighet eller 
nätverk av medborgerligt engagemang. Normer är inte rättsligt reglerade, utan de uppstår genom 
kontakten mellan människor och bibehålls genom samförstånd (Putnam 2001, 192).  

Reciprocitet innebär ömsesidighet och kan antingen vara specifik eller generaliserad. Den specifika 
innebär ett strikt utbyte där transaktionen sker direkt och varorna är motsvarande i värde. 
Generaliserad reciprocitet sker istället fortlöpande, där återgäldas tjänsten längre fram. 
Transaktioner som begås i kortsiktigt egenintresse kan då jämnas ut genom upprepade transaktioner 
(Putnam 2001, 194). Täta nätverk underlättar vid generaliserad reciprocitet där återgäldandet av 
tjänster underlättas av det stora förtroendet. Hederligheten bland medborgarna är extra starkt i 
dessa typer av lokalt förankrade samhällen där pålitligheten skapar ett bra grund. Dessutom kan det 
ses som en typ av infrastruktur där kontakterna som existerar skänker transparens kring 
tillförlitligheten överlag. Det finns ett visst syfte med historiskt positiva exempel av starkt socialt 
kapital. I samhällen med övervägande positiva normer, blir det lättare att identifiera de som avviker 
vilket gör avhopp från en överenskommelse mindre attraktiv (Putnam 2001, 196). För att säkerställa 
positiva normers fortlevnad och inflytande samt minska avhopp, betonar Hans Westlund, i en 
intervju, att det är viktigt med någon typ av social kontroll - antingen av reglerad karaktär eller en 
normbaserad förväntan inom en gruppering. Exempelvis tillämpas det inom bostadsrättsföreningar 
där man förväntas delta i gemensamma aktiviteter, även om det inte är reglerat. Westlund ser 
bostadsrättsföreningar som positiva då de skänker möjlighet att rikta finansiella medel till kollektiva 

satsningar som kan bidra till 
positiva värden, exempelvis 
genom återvinning, 
gemensamhetslokaler etc. 
(Westlund 17).  

Putnam ser alltså att det finns en 
synergieffekt i de kvaliteter som uppstår i samhällen med starkt socialt kapital. De normer och det 
välstånd som uppstår skapar ett ekonomiskt välstånd som förstärks genom ett ökat välstånd. 

Den kreativa klassens framväxt heter boken av Richard Florida som omprövar bilden av det 
vedertagna klassystemet och istället identifierar ett system där den kreativa klassen står som 
vinnare. Hans forskning tyder på en ökning av kreativa yrken som skapar förändrade 
samhällsförhållanden inom en mängd sektorer, från bostadsbyggandet till utformningen av 
arbetsplatser. Det verkliga kapitalet, anser han, är kreativa människor, som med både höga 
utbildningar och stor entreprenörsanda utgör det viktigaste bränslet i jobbsektorn (Florida 2006, 
102). Både i form av anställda, men även som kreatörer av nya företag. Utifrån den tesen bygger han 
upp teorier kring hur våra städer ska organiseras och hur arbetsstrukturen på framtidens 
arbetsmarknad bör utformas. Florida ser hur den klassiska bilden av en homo economicus som 
presenteras i den ekonomiska teorin bör omprövas till förmån för homo creativus - den kreativa 
människan (Florida 2006, 59). Vår kreativitet är det som skiljer oss från djuren, människans förmåga 
att skapa och ifrågasätta är själva grunden för vår utveckling enl. (Florida 2006, 63). Mänsklighetens 
utveckling spåras till kreativitetens grogrund, med städer och handel som resultat och bevis på denna 
framgång (Florida 2006, 91). I samband med den kreativa klassens framväxt ändras också formen på 
den nya ekonomins utveckling. På grund av ändringar i befolkningens livsföring, identifieras den så 

 “Socialt förtroende, reciprocitetsnormer, nätverk av 
medborgarengagemang och fungerande samarbete är 

ömsesidigt förstärkande.” (Putnam 2001, 203). 
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kallade upplevelsekonomin, få ett ökat utrymme. Där aktiviteter blir en del av den nya ekonomin, och 
konsumenten ges möjlighet att deltaga. Även om det rör sig om konsumtion som till ytan liknar de 
konventionella typerna ställs det nu mer krav på autenticitet och delaktighet (Florida 2006, 209).  

I sin bok Den ensamme bowlaren utvecklar Putnam sina tidigare beskrivna idéer till att omfatta det 
amerikanska samhällets karaktär. Hans tes bygger på att den minskade andelen bowlingklubbar 
tillsammans med ensambowlingens omvända utveckling, vilket ska säga något om landets generella 
förändring då den påstås korrelera med den övriga utveckling, med minskat gruppengagemang och 
en övergång från att skapa till att istället konsumera (Florida 2006, 317). Floridas kritik grundar sig på 
etablerade teorier kring Putnams påstådda icke-hänsynstagande till vilka drivkrafter som ligger 
bakom samhällsomdaningen. Den kreativa klassen har varken tid eller lust att engagera sig i 
föreningsliv. Det är en annan typ av engagemang som driver medlemmarna av den kreativa klassen 
(Florida 2006, 319). Begreppet halvanonymitet presenteras och beskriver det nya behovet av svaga 
band som utgörs av mer ytliga bekantskaper. Det innebär en typ av gemenskap som inte sker på 
bekostnad av deras egen livsföring. Starka band som utgör gamla sociala strukturer beskrivs som 
kontraproduktiva då de förhindrar  det fria liv som efterfrågas av den nya klassen. Istället förespråkas 
teorier om humankapital och kreativt kapital ifråga om vilka teorier som bäst korrelerar med 
ekonomisk utveckling. Hans Westlund identifierar samma barriäreffekter där bristen på tid förhindrar 
möjligheten att engagera sig i föreningar, men samtidigt ser han att ett för stort engagemang kan 
förhindra ekonomisk framgång genom att människor ägnar mindre tid åt arbete. En sådan negativ 
korrelation finns bevisad i vissa fall, där ett starkt föreningsliv genererar en negativ inverkan på 
ekonomin (Westlund 17).  

Humankapital innebär de färdigheter som människan besitter (Humankapital, Nationalencyklopedin) 
och anses enligt vissa förespråkare vara drivkraften i ekonomin. Historiskt har exempelvis satsningar 
på utbildningsväsendet visat sig vara de mest effektiva satsningarna på samhällsnivå, och de företag 
som söker sig till områden med högt humankapital har visat sig mest framgångsrika (Florida 2006, 
267).  

Kritiken mot Putnam delas av andra i forskningsvärlden. Hans Westlund beskriver hur negativt socialt 
kapital används för att förklara de negativa aspekterna av begreppet. Exempelvis ser han hur det i 
etniskt betingade grupper finns inslag i det sociala kapitalet som kan verka instängande. Även om 
han betonar att det kan existera goda värden även inom dessa grupperingar. Westlund beskriver 
specifikt ungdomsföreningar som en positiv institution, vilka erbjuder ett sammanhang för ungdomar 
och på så vis förebygger brott. En annan positiv effekt med just ungdomsorganisationer för med sig 
är spridningen av värderingar och normer mellan föräldrarna, genom föreningen (Westlund, 2017). 

Platsidentitet 
Identitet inbegriper två betydelsefulla tolkningar; miljöns karaktär, en stadsdels specifika karaktär 
vilken skiljer den från omgivningen och människors identitet, det vill säga invånarnas koppling till 
stadsdelen (Larberg, Olsson och Svensson u.å.).  

Platsidentitet (även regional identitet) är den geografiska identitet vilken representeras av 
människors känslomässiga förhållande samt kulturella förankring till en specifik plats (Olsson och 
Vilhelmson 1997).  
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Termen platsidentitet förutsätter på så vis att en stadsdels invånare identifierar sig med denna. Detta 
vare sig det handlar om ideologisk, kulturell, känslomässig, politisk eller psykologisk identifikation 
(Regional identitet, Nationalencyklopedin). Platsidentitet, samhörigheten med och stoltheten för en 
stadsdel, kan vara av betydelse för hur socialt hållbar vederbörande stadsdel är. Detta med anledning 
av vilka förutsättningar för ett gott socialt liv, samt känsla av samhörighet stadsdelen erbjuder dess 
invånare (Gunnarsson-Östling, 2014).  

Utveckling av platsidentitet kan endera förstärkas eller begränsas av den fysiska miljön. Människan 
strävar efter att skapa en god platsidentitet och utseendet hos den fysiska miljön kommer avspegla 
denna strävan (Cassidy 1997, 237).  

Kalandides (2011) uppger i sin artikel The problem with spatial identity: revisiting the “sense of place” 
att platsidentitet kan tolkas på sex olika sätt. Platsidentitet kan beskrivas som en del av den enskilda 
individens självidentitet, utgöra kraften vilken formar en grupps identitet, utgöra bilden av den 
enskilda individens mentala representation av platsen, beskriva gruppens gemensamma uppfattning 
om platsen, beskriva hur väl en grupp kan identifieras med ett specifikt territorium samt redogöra för 
den känsla som finns på platsen, det vill säga dess karaktär (Kalandides 2011, 30).  

I Boverkets rapport Socialt hållbar stadsutveckling från år 2010 utgör identitet ett av fem teman 
vilket anses vara av yttersta vikt för diskussionen om socialt hållbar stadsutvecklingen. Förekomsten 
av identitet är av betydelse både ifråga om invånarnas identifiering med sitt bostadsområde samt 
bostadsområdets rykte utåt sett (Gunnarsson-Östling, 2014). Identitet handlar således enligt 
Boverket om att stärka den kollektiva självkänslan i ett område samt höja dess status i andras ögon 
(Boverket 2010, 59). Att skapa en stark identitet utåt handlar enligt Boverket (2010) i många fall om 
att med hjälp av målpunkter i form av intresseväckande arkitektur eller landmärken skapa ett 
intresse för, och en dragningskraft till, stadsdelen (Boverket 2010, 60). Att ett område inom vilket allt 
fungerar bra ur en social aspekt erhåller ett starkt varumärke är något även Westlund konstaterar 
(Westlund, 2017). Men, han poängterar parallellt att ett begränsat utbud av bostäder inom en 
stadsdel kan leda till höga priser vilka exkluderar människor. Och att varumärkesbyggandet på så vis 
riskerar att påverkas negativt. Det är således, enligt Westlund, viktigt att vara medveten om att allt 
annat inte är lika, utan att många parametrar neutraliserar det endast positiva varumärkesbyggandet 
för en stadsdel. Och det är främst ekonomiska incitament vilka äventyrar en stadsdels starka status 
(Westlund, 2017). 

Identitet inom en stadsdel går, enligt Boverket, att skapa på många olika sätt Bland annat genom att: 

- Tillvarata lokala förmågor och områdets potential. Att ta tillvara på de, i stadsdelen, boendes 
kompetens genererar arbetstillfällen vilka ökar graden av sysselsättning och på så vis skapar 
en högre status hos området. En högre status till följd av ökad ekonomisk tillväxt skapar i 
bästa fall en starkare identitet både inom området och utåt (Boverket 2010, 59).  

- Satsa på kreativa verksamheter. Är ett enligt Boverket (2010) effektivt sätt för att nischa 
området och på så vis särskilja det från staden i stort. En stadsdel kan erhålla en egen profil 
genom att det inom denna planeras för aktiviteter vilka uppfattas som kreativa och 
nytänkande, av både de boende och av omvärlden (Boverket 2010, 59).  
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En stadsdel vilken genom planering ges en säregen profil erhåller en stark identitet, och därmed ett 
starkt varumärke. Ifråga om ifall en ny stadsdel bör marknadsföras för att locka en diversifierad 
grupp människor ställer sig Westlund skeptisk. I dagens Stockholm där bostadsbristen är ett faktum 
anser han att marknadsföring för en stadsdel antagligen inte tjänar något i syfte att bredda 
utformningen av befolkningen. Det vill säga att marknadsföring av en profil-stadsdel främst lär locka 
de som redan är intresserade och engagerade. Detta till trots anser Westlund att marknadsföring inte 
kan missgynna en stadsdel (Westlund, 2017). 

Platsidentitet innefattar två sorters 
relationer; den mellan invånare i en 
stadsdel vilken präglas av likhet, samt 
den mellan invånarna i stadsdelen 
och andra grupper av människor eller 
platser som baseras på olikheten till 
dessa (Hague och Jenkins 2005, 6).  

Platsidentitet handlar följaktligen om 
“vi” och “de andra”. “Vi” innehar en gemenskap vilken baseras på likheter i kultur, levnadsvanor och 
sammanhang. Identitet skapas i länkarna mellan individer, grupper samt andra aktörer i en stadsdel 
och ger upphov till en för stadsdelen utmärkande singularitet och autenticitet. Det är en dynamisk 
kraft som påverkar både stadsdelens ifråga allmänna förhållningssätt samt dess faktiska agerande i 
samband med utveckling.   

En viktig del av planeringen av en ny stadsdel är att bedöma den fysiska miljön och dess karaktär, 
samt hur den bäst kan tas tillvara på, och på så vis optimeras. Den fysiska miljön utgör därmed ett 
ramverk för det mänskliga livet och påverkar platsens identitet. Det är planerarens roll att lägga 
grunden för, och forma, den inifrånbild som invånarna i stadsdelen skapar utefter sina erfarenheter. 
Att invånarna tillsammans skapar en kollektiv bild av stadsdelen är stärkande för dess sociala 
hållbarhet. Då de verksamma människorna inom en stadsdel möts uppstår olika uppfattningar om 
dess karaktär. Karaktären återges som en subjektiv känsla hos varje individ och tolkas utifrån dennes 
erfarenheter. Vilket sedan leder till att stadsdelens inifrånbild tar sig uttryck genom att stärka 
människornas självbild (Larberg, Olsson och Svensson u.å.). Existensen av den kollektiva bilden kan ge 
sig två uttryck; uppmuntra till ett aktivt förändringsdeltagande eller förhindra all typ av förnyelse och 
förändring.  

Planeraren har även en viktig uppgift i att leda stadsdelens utveckling mot en positiv utifrånbild. Den 
bild som formas av uppfattningar från media och människor vilka inte besökt platsen. Två vanliga sätt 
genom vilka en stadsdel kan bli satt på kartan är dels genom uppseendeväckande byggnader och dels 
genom förekomst av ett brett kulturutbud (festivaler, arrangemang, loppis etc.). Det åligger även 
planeraren att skapa förutsättningar för enskilda individer och grupper av människor att erhålla en 
god självbild. Detta då en persons självbild ofta står i relation med dennes livsmiljö. Livsmiljö ifråga 
om trivsel, delaktighet och tillhörighet (Larberg, Olsson och Svensson u.å.).  

”Though latitude and longitude identify a location, 
they do not give identity to a place. It is  
interpretation and narrative that give identity and it is 

identity that transforms space into place” 
(Hague och Jenkins 2005) 
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Förekomsten av en stark lokal identitet inom en stadsdel, en platsidentitet, utgör i många fall 
grunden för ett högt medborgardeltagande och en känsla av samhörighet. En samhörighet vilken ger 
sig uttryck genom existensen av föreningsliv och lokala projekt i form av exempelvis marknader och 
odlingar (Larberg, Olsson och Svensson u.å.).  

I fråga om betydelsen av en gemensam identitet inom en stadsdel är begreppet social kohesion 
centralt. Begreppet innefattar dels styrkan hos de sociala länkarna och dels omfattningen av de 
latenta sociala konflikterna i ett samhälle. Starka sociala länkar innebär högt socialt kapital i form av 
god tillit samt sociala nätverk vilka bilateralt upprätthåller stöd sinsemellan de olika parterna, 
förekomst av medlemsorganisationer vilka minskar de sociala skillnaderna i ett samhälle och 
institutioner vilka verkar för demokrati samt ett fungerande rättsväsende (Social kohesion, 
Nationalencyklopedin).  

Latenta sociala konflikter är de underliggande konflikter vilka beror av till exempel konflikter, 
ojämlikheter, spänningar eller brist på förståelse och demokrati i ett samhälle, mellan individer eller 
mellan grupper. Dessa potentiella konflikter kan senare utvecklas till manifesta, öppna, konflikter 
(Nordmark, Montgomery och Wallensteen u.å.). 

Cassidy (1997) menar att graden av upplevd social kohesion och känslan av gemenskap är extremt 
viktig ifråga om belåtenheten hos ett grannskaps invånare och avgörande ifråga om “deras” både 
fysiska och psykiska hälsa (Cassidy 1997, 237).  

De boende och de verksamma i en stadsdel behöver inte nödvändigtvis umgås med varandra, men 
det behöver finnas en säker grund för förtroendefulla relationer vilken de olika parterna kan stödja 
sig mot. Dessa förtroendefulla relationer skapar en samhörighet vilken kan gagnas av till exempel 
gemensamma aktiviteter och mötesplatser (Boverket 2010, 68). Den identitet som ligger till grund för 
gemenskapen i en stadsdel är den faktor som gör stadsdelen specifik i jämförelse med andra 
stadsdelar. Platsidentitet och identitetsskapande är således viktigt för en stadsdels utveckling. Det vill 
säga, för det tidigare tomma utrymmets omvandling till en betydelsefull plats. Westlund är av åsikten 
att en planerare inte kan styra befolkningens diversitet i en redan befintlig stadsdel, i alla fall inte 
enkelt. Önskas styra befolkningens sammansättning är det enligt Westlund positivt att börja om från 
början, i ett nytt område. Han poängterar även politikens inflytande i fastställande av vad som byggs, 
vad som inte byggs samt att det byggs överhuvudtaget (Westlund, 2017). Med andra ord, att 
befolkningens sammansättning påverkas av det politiska klimatet.  

  

”Cities are not simply material or lived spaces – they are 
also spaces of imagination and spaces of representation. 
How cities are envisioned has effects.” 
(Bridge och Watson 2003, 7) 
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Lagstiftning  
Dagens regelverk och försäkringssystem är utformade efter privat ägande, och inte efter delat. Det är 
således en potentiell källa till konflikt. Konsumentköplagen är ett exempel på en lag vilken är 
utarbetad för att passa näringsidkare vilka säljer varor och tjänster till enskilda konsumenter, och inte 
för människor vilka byter varor sinsemellan (Bradley, 2015). Dagens konsumentlagstiftning baseras 
på att konsumtion är en ekonomisk transaktion mellan näringsidkare och konsument. Den gör det 
inte möjligt för en individ att titulera sig som både producent och konsument i ett och samma 
tillfälle, vid delning (Eidarström, 2015).  

Eva Eiderström, Naturvårdsverket, anger i boken Ägodela att den potential för samhällsnytta vilken 
delningsekonomi kan innebära behöver säkras genom politiska styrmedel, stödsystem och en aktiv 
samhällsdialog (Eidarström, 2015). Det är enligt Eiderström av vikt att inom samhällsplanering ha 
strategier för hur systemet av ägodelande ska utvecklas liksom det krävs politiska ställningstaganden 
kring hur ett effektivt delande av resurser kan ge upphov till ett ökat ekonomiskt utrymme 
(Eidarström, 2015).  

Enligt 2§ Regeringsformen (SFS 1974:152) står det angivet att den offentliga verksamheten ska 
“verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa”. Det står även att “Det 
allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande 
generationer”. Lagens formulering och innehåll visar vikten av dessa frågor samt behovet att finna 
verktyg som förenar dem. I samma paragraf förtydligas även det allmännas ansvar att betrygga vår 
bostadsförsörjning, vilket alltså också omfattas av det offentligas ansvar (SFS 1974:152 
Regeringsformen).  

Plan- och bygglagen 
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggning av mark och vatten samt bestämmelser kring 
byggande (SFS 2010:900. Plan- och bygglag, 1§).  

Det är kommunerna som ansvarar för planläggningen och samtliga måste inneha en aktuell 
översiktsplan vilken inkluderar hela kommunen ifråga, men är ej rättsligt bindande. Syftet med 
översiktsplanen inom särskilda, begränsade, områden kan säkerställas med hjälp av 
områdesbestämmelser. Områdesbestämmelserna är rättsligt bindande och används i de fall 
detaljplan saknas. Detaljplanen är även den rättsligt bindande, och antas av kommunen. Den reglerar 
mer ingående bebyggelse och markanvändning, samt kan användas för att pröva ifall att område 
lämpar sig för till exempel bebyggelse. I detaljplanen ska det gå att utläsa vad som är allmänna 
platser, kvartersmark och vattenområden. Samt hur dessa skiljs åt av fastlagda gränser (PBL 
Kunskapsbanken u.å.). Detaljplanen redovisas i form av ett bestämt område på en plankarta vilken 
kompletteras med en planbeskrivning vilken förklarar planens syfte och innehåll. Till 
detaljplanekartan kan även illustrationskarta och miljökonsekvensbeskrivning bifogas (Boverket, 
2016).  
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Miljöbalken 
Bestämmelserna i Miljöbalken (MB), syftar till att: 

“främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och 
att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta 
naturen väl.” (SFS 1998:808. Miljöbalk,1§)  

Miljöbalken används således för att skydda människors hälsa och miljö mot skador samt olägenheter. 
Det vare sig de har orsakats av föroreningar eller uppkommit på annat vis. Vidare tillämpas balken för 
att skydda och vårda värdefulla kultur- och naturmiljöer, bevara den biologiska mångfalden samt 
ombesörja att den fysiska miljön, mark och vatten används så att en ur ekologisk, kulturell, 
samhällsekonomisk och social synpunkt långsiktig och god hushållning säkras. Likaså ska graden av 
återanvändning och återvinning (av material, råvaror och energi) vara så pass hög att ett kretslopp 
erhålls (Arvidsson u.å.).  

I regeringsrapporten Från värdekedja till värdecykel (2017) presenteras ett flertal förslag på 
ändringar i Miljöbalken, däribland att kommunens roll ifråga om att verka avfallsförebyggande bör 
förtydligas. Detta då ett mer utpräglat ansvar väntas skapa en ökad ambitionsnivå och så även ett 
mer strategiskt arbete. Det föreslås även att kommunerna ska vara skyldiga att delge sina invånare 
information kring hur de kan handla avfallsförebyggande (SOU 2017:22 2017, 25).  

  

“Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda 
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika 
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 
samhälle och för kommande generationer.” (SFS 2010:900. 
Plan- och bygglag, 1§) 
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Tillämpningar och exempel 
Att ägodela är ett sätt för den pryltrötta och medvetna individen att genom modern teknik (internet 
och appar) konsumera mer miljömedvetet. Innovativa affärsidéer och tjänster ger stadens invånare 
möjlighet att byta, hyra, hyra ut, låna och sälja saker till varandra (Axelsson och Sandahl 2015). Att 
människor nyttjar dessa möjligheter till samverkan är av betydelse för förverkligandet av cirkulär 
ekonomi i samhället. Likaså banar det kollaborativa handlandet väg för att nya sociala relationer 
skapas inom en stadsdel.  

Konkreta exempel på tjänster som kan bidra till cirkulär ekonomi i en stadsdel är: boende(ut)hyrning, 
bilpooler, verktygspooler (Hygglo, grannsaker.se, delbar.se, toolpool), arbetskraft (taskrunner, 
instawork, yepstr), umgänge (happytail, airdine, invitationsdepartementet, bookcrossing), 
gemensamhetsodlingar, klädbibliotek, reparationsverkstäder och Tage-skåp (ta-och-ge-skåp). 
Förmedlingen av varan/tjänsten kan ske både på en fysisk mötesplats (i stor skala i en butik på 
offentlig plats eller i liten skala mer privat mellan två individer) eller på nätet (Grönblad, 2015). 

HSB Living Lab 
HSB:s projekt Living Lab i Göteborg ambitionen att prova olika typer av boendelösningar i praktiken 
genom att testa dem på de boende i huset och bokföra resultaten. Bland annat har man använt sig av 
cirkulärekonomiska lösningar som avfallskvarnar och ett eget hönshus, i vilken hönsen får ta del av 
matrester samt leverera ägg till de boende. Hönshuset är designat av en boende i huset, som 
dessutom är ansvarig för hönsen tillsammans med tio andra personer. En förhoppning är att 
hönshuset ska kunna bli en knutpunkt i huset. De sociala kopplingarna bland de boende kommer 
studeras både före och efter, för att kunna dra en slutsats kring projektets potentiella inverkan på 
den sociala sammanhållningen. Här finns även ett sällskapsrum med en ”prylbytarhörna” där kläder 
och böcker kan hitta nya ägare och förhoppningsvis bidra till sammanhållningen ytterligare. Hela 
projektet har som syfte att vara gränsöverskridande mellan näringslivet, akademin och användarna 
av huset (Darab, 2017b). 

Delningstjänster  
Att hyra eller låna ut sina outnyttjade saker för några timmar eller dagar är delningsekonomi i sin 
fullaste prakt. Det kan likväl röra sig om festkläder och skidor som om borrmaskiner och 
cykelpumpar.  

Ett exempel på en delningstjänst av denna sort är Malmö Järnhandels Toolpool vilken erbjuder sina 
kunder att gratis låna verktyg. Verktyg är typiska produkter vilka används sällan och som i många fall 
kostar mycket att köpa nya. En toolpool (sv. verktygspool) tillhandahåller verktyg och maskiner gratis 
eller mot en avgift. Enligt Matti Jokela som äger Malmö Järnhandel är inrättandet av en verktygspool 
den bästa investeringen han har gjort. Samtidigt som han erbjuder kunderna att låna verktyg och på 
så vis minska onödig konsumtion erbjuder han sin kunskap inom området samt säljer de material 
(skruvar, tapetklister etc.) som behövs till ombyggnationen eller reparationen. Han tror att 
kunskaper, som järnhandlare i detta fall, kommer bli viktigare i samhället framöver (Klotet, 
2013)(Grönblad, 2015).  

Ytterligare ett exempel på en delningstjänst är Swing Bazaar som drivs av makarna Henric Backman 
och Anna Sundell. Tjänsten möjliggör för grannar inom ett område att hyra eller låna saker av 
varandra, mer specifikt förses användarna med ett kontaktnät samt medel att bestämma tid och 
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plats för lämning samt återlämning av sakerna. Deras vision är att det ska vara enklare att 
tillhandahålla produkten via Swing Bazaar än att köpa nytt. De är även av åsikten att just utlåning och 
uthyrning kan skapa värdefulla möten då grannar inom ett område ges en anledning att träffas 
(Grönblad, 2015). Detta, att invånarna delar föremål med varandra, skapar även enligt Westlund 
fördelar för sammanhållningen i ett område (Westlund, 2017). 

Gemensamhetsodlingar  
Gemensamma odlingslotter kan fungera som det sociala kitt vilket knyter samman en stadsdel. De 
kan bidra till ökad integration, bättre folkhälsa samt öka den biologiska mångfalden (Schütt, 2015). Så 
kallade stadsjordbruk anses även vara nödvändiga för matförsörjningen inom en stadsdel. Enligt FN 
är stadsodling avgörande för att jordens invånare ska klara av världens livsmedelsförsörjning (Schütt, 
2015). Livsmedelsproduktionen är en av de mest miljöbelastande aktiviteter människan utför. Detta 
på grund av att cirka hälften av den mat som produceras slängs (Schütt, 2015).  

Ett exempel på en fungerande stadsodling är stadsutvecklingsprojektet Bagarmossen Smartup vilket 
drivs av Stockholmshem. Odlingarna består dels av dekorativa trädgårdar vilka ska skänka invånarna 
vila och meditation, men även av ätliga trädgårdar vilka förser invånarna med grödor av olika slag. 
Syftet med odlingsverksamheten, vilken inrymmer både små gårdsodlingar och stora 
gemensamhetsodlingar, är förutom att öka trivseln och den lokala matproduktionen i området att 
stärka den sociala hållbarheten. Stockholmshem vill att alla deras hyresgäster ska ha möjlighet att 
odla. För att verksamheten ska fungera skriver de brukaravtal med de boende som nyttjar tjänsten 
för att reglera deras rättigheter och skyldigheter. Stockholmshem erbjöd de boende en odlingskurs 
efter vilken en samling personer startade en odlingsgrupp. Den gruppen har senare drivit igenom 
olika trädgårdsprojekt och anordnat event som till exempel Bagis gröna gatufest där besökarna 
kunde delta i visningar av trädgårdarna, besöka en loppis samt ta del av den internationella 
kakbuffén (Elfors, 2016). Det är just den här typen av många små olika initiativ och föreningar som 
tillsammans skapar en verkningsfull helhet enligt Westlund (Westlund, 2017). Han menar även att 
försäljningen av närproducerade grödor på en lokalt organiserad marknad kan, förutom att stärka de 
ekonomiska banden inom regionen, stärka känslan för själva platsen (Westlund, 2017).  

Bilpooler 
Bilipoolen är en delningstjänst som fångar upp vårt behov av biltransport genom att utnyttja bilar på 
ett mer effektivt sätt, än vad som görs konventionellt. Ett exempel är Göteborgs bilkollektiv som 
grundades år 1989, en tid då flertalet bilkollektiv grundades i Göteborg. Bilpoolen är Sveriges största 
med sina 150 medlemmar. Medlemmen Morgan Kallin beskriver anledningen som i grunden 
ekonomisk. De miljömässiga fördelarna uppskattas främst av hans fru. I takt med engagemanget, har 
han dock kommit att uppskatta de kooperativa elementen. Morgan är inte ensam om att ha upptäckt 
fördelarna med bilkooperativ. En annan medlem betonar flexibiliteten som en klar fördel framförallt 
för barnfamiljer. Sen är det självklart den ekonomiska aspekten som tilltalar människor. Att äga en bil 
är förenat med en hel del kostnader som allt fler inser inte är motiverade av de fördelar som enskilt 
bilägande för med sig (Fall, 2015).  

Sveriges regering hoppas se fler bilpooler i framtiden. Ett förslag som presenteras i utredningen Från 
värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi, är att avsätta en specifik kategori 
för bilpoolsfordon i trafikregistret. Utredarna ser även att kommuner ska kunna skapa specifika 
bilpools-parkeringsplatser (SOU 2017:22, 23).  



 
27 

Reparationstjänster 
I dagsläget finns det avdrag inom rot- och rutavdragen och en sänkning av momsen av vissa typer av 
reparationer. För ytterligare stimulera liknande lösningar föreslår regeringen i en utredning att 
tjänster med reparationer, hyra och försäljning av begagnade produkter ska skattelättas. I 
Hyberavdraget, som förslaget kallas, föreslås 50 % av arbetskostnad upp till 25 000 kr per person och 
år ingå. Det liknar rådande system med rut- och rotavdrag, med skillnaden att det är 
konsumtionsproduktioner som ska styras in på ett mer resurseffektiv bana, med bakgrund i 
resonemang som rör cirkulär ekonomi.  Ändringen bedöms leda till ca 10 000 nya jobb och stor 
minskning av statliga utgifter, som följd av det ökade antalet arbetsplatser. Avdraget ska också bidra 
till minskade utsläpp till följd av ett ökat resursutnyttjande. I dagsläget finns det flertalet aktörer som 
ägnar sig åt dessa tjänster, några att nämna är webbauktioner, reparationsverkstäder, antikvariat och 
möbeltapetserare. Utredare ser dock att hyberavdraget kommer främja innovationer på området 
och leda till nya typer av aktörer (SOU 2017:22, 243-245). Uppkomsten av lokala aktörer är generellt 
bra för ett område, då det bidrar till dess känsla och välstånd (Westlund 2017).  

 

  

Tjänster som föreslås ingå i hyberavdraget:  
 
1. hyra och leasing av konsumentprodukter under maximalt ett år,   
2. kommissionstjänster för vidareförsäljning av begagnade konsumentprodukter,   
3. reparation, underhåll, service, uppgradering, och rekonditionering av 
konsumentprodukter,  
4. hämtning eller lämning av en konsumentprodukt i anslutning till att denna produkt 
ska hyras, repareras eller säljas/köpas begagnat.  
 
(SOU 2017:22, 246) 
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Analys och diskussion 
Hållbarhetsarbetet är avhängt på modeller, referensramar, som kan få människor och aktörer att 
greppa vad det är som förväntas av dem. Modellen hållbar utveckling är en konstruktion som inte 
existerar av nödvändighet, utan på grund av effektiviteten som modellen medför i syfte att uppnå en 
bättre värld. Emellertid brister modellen i det avseende att den inte är vägledande i utförandet av 
hållbarhetsarbetet utan enbart i dess målsättning. Således är den i behov av kompletterande 
modeller som kan vara stödjande i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Här kommer cirkulär 
ekonomi in i bilden. Resonemanget kring cirkulär ekonomi bygger på tanken att resurser ständigt ska 
återinföras in i kretsloppet. På så vis uppstår även krav på en generell resursminimering och en hög 
kvalitet på de material som ingår. Således blir det stödjande i hållbarhetsarbetet då ekologiska 
värden begränsar det ekonomiska arbetet i syfte att uppnå långsiktighet i båda hänseenden. Det 
sociala perspektivets inkludering är mindre uppenbart och behöver därför behandlas ytterligare. För 
att kunna säkerställa social hållbarhet blir det nödvändigt att se till enskilda lösningar och den sociala 
hållbarhetskvaliteten i varje enskilt utförande. Undersökningens inriktning på cirkulär ekonomi på 
stadsdelsnivå sätter ramar för vilka lösningar som fokus bör läggas på och vilka kvaliteter de bör 
kantas av.  Nedan följer resonemang utifrån tidigare presenterade teorier kring socialt kapital och 
platsidentitet.  

 

Figur 8 – Socialt kapital och platsidentitet leder till social hållbarhet. 

Socialt kapital 
De lösningar som i dagsläget används för att exemplifiera den cirkulära ekonomins potential är ofta 
baserade på sammanhang som för människor samman. Bilpooler, gemensamhetsodlingar och 
delningstjänster. Alla är de förhållandevis etablerade företeelser som liknar de klassiska 
gemenskaper som Putnam använder för att exemplifiera kraften i socialt kapital, det vill säga starka 
grupperingar där mest likasinnade möts. Man kan säga att fundamentet utgörs av det sociala 
kapitalet. Utan kopplingarna mellan människor, i form av föreningar etc., finns ingen infrastruktur 
som möjliggör delning av resurser i form av bilar med mera. Utifrån Putnams idéer borde alltså 
delandet i sig medföra positiva sidoeffekter, med en förhöjd medborgaranda och en mer 
demokratiskt sinnad befolkning. Med utgångpunkt från redan existerande lösningar och den klassiska 
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uppfattningen kan man också se en potentiell utveckling där lösningarna styrs mot att ta mindre 
avstamp i föreningar och istället utgöras av en större transparens och tillgänglighet. Florida 
presenterar begreppet halvanonymitet - ett synsätt som bottnar i idén om att delaktighet ska kantas 
av lätthet men också av en möjlighet att delta. Något som är tillämpbart för lösningar med grund i 
cirkulär ekonomi där det är viktigt med ett storskaligt engagemang. Emellertid är det viktigt att se 
potentialen i föreningslivet och dess effekter, i de fall där föreningsbaserade lösningar tillämpas ska 
istället gynnas med tanke på de positiva effekter som medförs. Beroende på typ av lösning är det 
olika delar av modellen cirkulär ekonomi som blir relevanta. De studerade lösningar har främst 
grundat sig i modellens andra steg, se sida 12. Däribland delningstjänster och gemensamhetsodlingar 
då syftar till att cirkulera resurser. Steg tre blir på sätt och vis relevant för alla typer av lösningar, då 
alla bör ha inriktningen att uppnå system som minimera negativa effekter. Detsamma kan också 
sägas om steg tre, då en generell minimering av ändliga resurser i viss mån är det mål mot vilket alla 
lösningar bör sträva mot. 

Socialt kapital bygger som sagt på att individuella fördelar gagnar ett kollektivt handlande. 
Framgångsrika organisationer och gemenskaper bör därför kantas av incitament på det enskilda 
planet som främjar kollektiva lösningar. En bra analogi för det övergripande miljöarbetet som trots 
allt handlar om att hushålla med resurser så mänskligheten klarar av att hålla sig inom de planetära 
gränserna. Därigenom blir det starka föreningslivet en externalitet av de nödvändiga lösningar som 
krävs för att uppnå en mer hållbar värld. Det handlingsutrymme som inryms mellan planetens 
gränser och nödvändigheterna i vår egen livsföring blir till en språngbräda för sammanhang och 
möten mellan människor, snarare än en begränsning. För att utvecklingen ska kunna gå i rätt riktning 
mot ett samhälle kantat av hållbara lösningar, kommer det bli viktigt att tillvarata allt det kreativa 
kapital som existerar i människor – i enlighet med Richard Floridas idéer. Att samla kompetenser och 
vägleda människor till att själva vara med och påverka sin närmiljö kommer bli avgörande för 
hållbarhetsarbetet – bland annat som modellen Human Sphere redovisar där människors möjlighet 
att påverka sätts i fokus till skillnad från att vara en belastning. Detta då det inte finns någon absolut 
form på världen vi lever i, utan den är en produkt av det mänskliga skapandet. Vilken riktning världen 
tar blir alltså en fråga om mänskligt engagemang – förvaltningen av det kreativa kapitalet som finns 
hos alla och envar. Den lokala nivån är bara ett plan på vilket mänsklig kreativitet kan fångas upp i 
skapandet av nya lösningar, men likväl är det en viktig instans.  

Normbildning är något som i högsta grad verkar på den lokala nivån i en stadsdel, något som skapar 
och kapslar in beteenden inom ett område. Beteenden har som bekant en stor inverkan på graden av 
hållbarhet då val på lång sikt styr både utsläppsnivåer och miljöföroreningar. Graden av tilltro och 
forum för skapandet av de normer vi förvaltar och för vidare, blir då baserat på den tilltro vi känner 
för våra grannar och medmänniskor och viljan att delta i föreningar. Putnam redogör för begreppet 
reciprocitet genom sitt exempel med sparklubbar. Begreppet kan anknytas till graden av tilltro som 
uppstår och produceras genom normer. I ett föreningsliv är en hög grad av reciprocitet och 
förtroende viktigt så att kontakten mellan människor underlättas. Framförallt när det kommer till 
delningstjänster etc. som i vissa fall, i brist på infrastruktur, är i direkt behov av att människor litar på 
att de ska återfå utlånade föremål och vice versa. 

  



 
30 

Platsidentitet 
De två aspekterna av identitet; miljöns karaktär och människans identitet förenas i begreppet 
platsidentitet som karaktäriseras av människans både kulturella och känslomässiga förhållande till en 
specifik plats (stadsdel). För att frambringa en stark och kreativ identitet vilken är inkluderande inom 
en stadsdel krävs olika angreppssätt samt olika typer av lösningar. Detta för att skapa diversitet ifråga 
om aktivitets- och verksamhetsutbud som tillgodoser samtliga, inom stadsdelen, verksammas behov.  

Enligt Kalandides (2011) kan platsidentitet bland annat tolkas som en del av den enskilda individens 
självidentitet, det vill säga en del av hennes självbild. Den självbild som står i nära relation med 
personens ifråga livsmiljö. En livsmiljö som kan påverkas och styras av de verksamheter, men även av 
den mentalitet som finns i området. Identiteten inom en stadsdel formar således gruppens identitet 
(dess kollektiva självkänsla) och dess inifrånbild, vilken bygger på den kollektiva uppfattningen om 
platsen. Samtidigt som människornas självbild skapar en positiv inifrånbild stärker inifrånbilden 
människornas självbild. Denna typ av platsidentitet innefattar relationen mellan de verksamma inom 
stadsdelen och kännetecknas av likheten mellan dessa personer, deras såväl vanor som åsikter.  

Till vilken grad de verksamma inom en stadsdel identifierar sig med stadsdelen påverkar alltså deras 
mående och deras inifrånbild. Det är utifrån genomförda litteraturstudier påtagligt att “lika barn leka 
bäst”. Det vill säga, att homogenitet inom ett område hjälper människorna där mer än vad det 
stjälper. Det är viktigt att påpeka att det kan röra sig om homogenitet i form av känslor och normer, 
och inte enbart i ekonomiska tillgångar och boendeform. Förekomsten av en stark platsidentitet 
utvecklar och ger styrka åt varje individ och utvecklar hennes självbild, samtidigt som den stärks till 
följd av den kollektiva rörelsen. Innovativa och kreativa lösningar, på hur människorna i stadsdelen 
kan leva hållbart, är ur denna aspekt av stor betydelse. Hållbart innefattande hela spektrumet av 
såväl ekologi som ekonomi och sociala aspekter. Det är alltså de lösningar som kan placeras i 
utrymmet i mitten av venndiagrammet (visualiseras på sida 4 under avsnittet Hållbar utveckling) som 
efterfrågas i samband med att en stadsdel ges en identitet. Lösningar i form av verksamheter som till 
exempel bilpooler, verktygspooler, odlingslotter och reparationstjänster. De aktiviteter och 
verksamheter som kommer erbjudas i framtiden, i stadsdelar, kommer förhoppningsvis präglas av 
miljömedvetenhet. Det kommer, i den bästa av världar, vara en självklarhet och ett krav från 
medborgarna att samtliga aktiviteter inom stadsdelen har ett miljötänk. Den ekologiska 
hållbarhetsdimensionen förväntas således ske per automatik. Men den förenas med den ekonomiska 
dimensionen i samband med att lokal kompetens inom stadsdelen tas tillvara. Lokalt förankrade, 
innovativa, verksamheter som Malmö Järnhandels Toolpool erbjuder såväl expertis, tjänster och 
varor. Kunnandet och utlåningen är vad som kommer ge upphov till social hållbarhet, och på sikt 
inbringa fler kunder som efterfrågar experthjälp och samtidigt köper material och varor från butiken. 
Ekonomisk tillväxt ger i sin tur vidare möjlighet till utveckling av verksamheten och så även 
stadsdelen i stort. På sikt förväntas den sociala hållbarheten öka i takt med ett starkare välmående 
hos medborgarna.  

För platsidentitetens räkning spelar just existensen av de kreativa verksamheterna stor roll, liksom de 
gör för uppkomsten av det sociala kapitalet. Enligt Boverket genererar ett tillvaratagande av den 
lokala kompetensen arbetstillfällen i området, vilka i sin tur ökar sysselsättningen och så även höjer 
statusen i stadsdelen. En högre status vilken skapats till följd av ekonomisk tillväxt anses således 
stärka områdets identitet, både dess inifrånbild och dess utifrånbild. Implementering av lösningar 
vilka inbegrips av cirkulär ekonomi och kreativitet ger följaktligen upphov till en stark identitet i en 
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stadsdel, vilken särskiljer den från den övriga staden. Platsidentiteten och gemenskapen är i synergi 
med varandra och ger stadsdelen dess utmärkande profil.  

Socialt kapital och platsidentitet 
En stadsdel vilken utformas som ett Doughnut District och som befinner sig i det säkra 
handlingsutrymmet mellan de planetära gränserna och de sociala fundamenten ska erbjuda 
regenerativa flöden av naturresurser och frambringa socialt kapital. Att så även införa idén kring 
cirkulär ekonomi i sammanhanget faller sig naturligt. Likväl som stadsdelen är regenerativ ifråga om 
till exempel naturresurscykler och energi (och till och med frambringar mer), ska stadsdelens 
ekonomi alltså formas likt ett kretslopp där varken varor eller tjänster försummas. Produktion och 
avfallshantering ska hela tiden följas åt, och antalet arbetsmöjligheter ökar möjligtvis därmed. Ett 
Doughnut District kommer således med en stark profil vilken kan ena de verksamma inom området 
och ge det en positiv utifrånbild. Profilen ger alltså upphov till en platsidentitet, vilken lägger grunden 
för ett högt medborgardeltagande och samhörighet inom stadsdelen - begrepp som även ingår i 
socialt kapital. Normbildning är ett annat begrepp som ingår, vilket hjälper till att förklara det utbyte 
som sker mellan platsidentitet och socialt kapital. Som tidigare beskrivits är normer ett sätt att 
förvalta och bevara värderingar. 
Platsidentitet kan då ses som en 
norm som utgörs av identitetens 
ingående delar. Skapandet och 
spridningen av platsens identitet 
sker genom de band som utgör det 
sociala kapitalet. Platsidentiteten 
skapar förutsättningar för de 
institutioner inom vilka det sociala 
kapitalet förvaltas. Härigenom blir 
processen självförstärkande genom 
synergin mellan platsens identitet 
och sociala kapital. Teorin runt 
social kohesion säger dessutom att 
känslan av gemenskap i 
kombination med starka band är 
avgörande för välbefinnandet. Den 
ackumulerade kvaliteten kan alltså 
påstås vara summan av kvaliteten 
på de ingående parametrarna.  

Vikten av social kohesion blir tydlig i 
samband med att de lösningar vilka 
inom stadsdelen ska skapa 
platsidentitet och socialt kapital presenteras. Detta då de ska verka för att minska de latenta sociala 
konflikter som finns (eller kan finnas) i en stadsdel. Latenta konflikter ifråga om ojämlikhet gällande 
aktivitets- och verksamhetsutbud på grund av till exempel etnicitet och inkomst. Lösningar i form av 
delningstjänster samt olika typer av “pooler” ska vara lokalt förankrade av anledningen att 
underliggande konflikter med de bör minska. Förekomsten av starka sociala band mellan de 
verksamma inom en stadsdel vilka uppstår genom känslan av gemenskap då de deltar (aktivt eller 

Figur 9 – relationen mellan social kapital och platsidentitet avseende 
relaterade begrepp. 
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passivt) i verksamheter skapar platsidentitet, vilkens existens reducerar antalet konflikter. Ett 
tillvaratagande av kompetens som finns hos de verksamma inom en stadsdel ger således upphov till 
delaktighet, vilket alstrar positiva sociala värden.  

Naturligtvis skiljer sig graden av sociala kvaliteter beroende av platsen och den byggda miljöns 
förutsättningar. Många alternativ är beroende av klientelets storlek och sammansättning vilket styr 
lösningar mot att tillämpas i vissa områden, förutsatt att lösningen är marknadsbaserad. De stöd i 
form av lagstiftning och planering som finns kan bara ta arbetet en bit på vägen. Det krävs en vilja 
hos människor att ta del av de verksamheter som existerar, samt själva framdriva uppkomsten av nya 
idéer som uppmuntras av beslutsfattare. Det inflytande som erbjuds Sveriges kommuner genom det 
kommunala planmonopolet skänker möjlighet att attrahera människor genom att skapa utrymme för 
innovatörer, föreningsliv och lokala affärsidkare. Exempelvis genom att planera för utrymmen som 
kan inrymma önskvärda verksamheter, som affärslokaler och gemensamma platser – något som 
dessvärre inte garanterar ett önskat resultat. De politiska verktygen är emellertid inte att 
underskatta, som Hans Westlund betonar är det i politiken som planeringen grundar sig, vilken 
skapar möjlighet att styra både karaktär och omfattning på bebyggelsen. Samma sak gäller stiftandet 
av lagar mot en mer hållbar livsföring som endast hjälper till att uppmuntra ett önskvärt beteende 
hos befolkningen. Även om det uppmuntras genom exempelvis skattelättnader på 
reparationstjänster krävs fortfarande en vilja hos befolkningen – något som inte går att lagstifta 
fram.  

Vi frågar oss varför teorier som cirkulär ekonomi, Doughnut Economics och Doughnut Districts är på 
tapeten just “nu”... Är det måhända för att världen i skrivande stund blir mer och mer urbaniserad 
och att jordens invånare till följd av det efterfrågar mindre gemenskaper i vilka de kan känna 
trygghet? Enligt oss är svaret på frågan ja. I ett samhälle där människan ständigt har möjlighet att 
vara uppkopplad på internet och alltid förväntas vara tillgänglig ökar antagligen behovet av att ingå i 
en mindre grupp inom vilken hennes intressen tillgodoses. Detta till följd av känslan av anonymitet 
och att i det stora hela vara obetydlig. Att då leva i en stadsdel där länkarna till ens medmänniskor, 
det vill säga det sociala kapitalet, är starka ökar känslan av tillhörighet. Med tillhörighet kommer tillit 
och tillit genererar gemenskap. En stadsdel som är accepterande och trygg sänder ut en positiv 
utifrånbild samt ger upphov till en stark platsidentitet. Om inifrånbilden är stark, blir även 
utifrånbilden stark och stadsdelen ifråga blir således populär. Samtliga positiva sociala aspekter 
skapar tillsammans en allomfattande social grund i form av social hållbarhet.  

Norra Kymlinge erbjuder ovanligt stora möjligheter att forma en ny stadsdel precis som önskas. I 
detta fall ur ett cirkulärt hållbarhetstänk där stadsdelen inte bara kommer vara hållbar utan 
regenerativ och där cirkulär ekonomi och dess många externaliteter kommer stärka både den 
ekonomiska tillväxten och den sociala hållbarheten. Genom att i ett tidigt stadie implementera 
tankar kring cirkulär ekonomi och ge plats för delningstjänster vilka skapar ett ekonomiskt flöde och 
ger upphov till personliga möten, skapas socialt kapital och platsidentitet. Ifråga om förhållandet 
mellan socialt kapital och platsidentitet är det svårt att avgöra vad som är hönan och vad som är 
ägget. Därav har det, i denna uppsats, fastlagts att socialt kapital är i synergi med platsidentitet och 
att de två begreppen ger upphov till varandra.  

Planeringen av stadsdelen Norra Kymlinge kommer till viss del ske på en tom tavla (lat. tabula rasa), 
vilket gör det möjligt att forma sammansättningen av de verksamma (kommersiella aktörer och 
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invånare) i området. Det kan vara enklare att forma stadsdelens befolkning och så även dess utbud 
av kunskap, tjänster och varor om planeringen kan starta från noll, precis som Westlund delgav i 
intervjun. Ett helt nytt område har som fördel att det där inte existerar några normer att förhålla sig 
till, utan dessa går att skapa och styra mot önskvärd karaktär. Detta till skillnad från redan 
existerande områden där det existerar normer som i många fall kan hindra en positiv utveckling. Ett 
områdes profil utgörs av värderingar och normer. Följaktligen inverkar en styrning av profilen på 
normernas karaktär. Emellertid kan ursprunglig avsaknad av normer försvåra uppkomsten av önskad 
kultur då det inte finns några relationer som ger upphov till socialt kapital att grunda arbetet i. 
Avsaknad av socialt kapital kan i sammanhanget omöjliggöra uppkomsten av platsidentitet. Även om 
ett områdes utformning spelar en viktig roll för dess karaktär och sociala värden, så kan det inte 
ensamt styra utvecklingen. Det handlar om att skapa förutsättningar avseende utformning av 
utrymmen och verksamheter för boende och affärsidkare snarare än att styra i detalj. Dels då 
planeringen är begränsad av lagar och bestämmelser, och dels då ett områdes identitet är ett 
resultat av utveckling och personerna som verkar där. Planeringen av Norra Kymlinge har således 
dels möjlighet att skapa något helt nytt. Detta genom att i planeringen ge upphov till nya normer 
samt förvalta de, i omkringliggande områden, redan existerande.  

Avsaknaden av politiskt stöd i Sundbybergs stad sätter för tillfället käppar i hjulet för att fysiskt 
påbörja arbetet med att börja bygga stadsdelen och det är därmed tydligt, precis som Westlund sa, 
att politiken har stort inflytande i att byggnationer uteblir. Genom politikernas icke-val formas 
följaktligen sammansättningen av befolkningen i området i stort. Detta till trots fortsätter 
Vasakronan sitt kunskapsbyggande och “prototypande” för att vara redo när en vändning i politiken 
sker.  

Det är förnuftigt att ha en verklighetsförankrad planeringsprocess, och se till alla möjliga parametrar 
vilka kan komma att påverka dess förlopp. Men, för att planeringen ska resultera i den regenerativa 
stadsdel vilken inryms mellan de planetära gränserna och de sociala fundamenten är det, tror vi, 
fördelaktigt att anamma uttrycket allt annat lika (lat. ceteris paribus) vilket innebär att allt annat 
hålls konstant. Det vill säga, på detaljnivå hålls faktorer vilka inte är direkt berör socialt kapital och 
platsidentitet oförändrade. Självklart ska regenerativa stadsdelar likt Norra Kymlinge ingå i ett globalt 
perspektiv och skapa förutsättningar för all världens befolkning att leva fulländade liv utan att göra 
intrång på varken sina medmänniskor eller ekosystem. Men för att så ska ske måste stadsdelens 
ingående verksamheter, tjänster och utseende statueras på detaljnivå. Om människan fortsätter 
konsumera och bidra med avfall i den grad hon gör idag, det vill säga om de faktorerna hålls 
konstanta, behöver planeringen ta till åtgärder utifrån dessa.  
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Slutsatser 
Hur kan cirkulär ekonomi förenas med social hållbarhet på stadsdelsnivå? 

Litteraturstudien, i kombination med intervjun, har visat att de två begreppen socialt kapital och 
platsidentitet kan förankras och på så vis implementerats i planeringen av en ny stadsdel, för att 
uppnå social hållbarhet. Att kunna basera beslut och val i och med planeringsprocessen i vedertagen 
litteratur samt för ämnet lämpliga modeller ger besluten extra tyngd. 

Studien har resulterat i insikter om vilka kvaliteter som bör främjas i framtagandet av lösningar mot 
en cirkulär ekonomi i kombination med social hållbarhet. Från teorin kring socialt kapital lyfts vikten 
av att skapa lokal förankring genom en sammankoppling av individer, vilket skapas och närs av tillit 
och inflytande. Något som stärks av studien kring platsidentitetens betydelse där delaktighet och 
engagemang inom ett område bör vara positivt för ett områdes identitet och vice versa. Dessutom 
skapar det, i bästa fall, ett engagemang som kan resultera i framgång och således stärka 
platsidentiteten ytterligare, bland annat genom att skapa en känsla av stolthet som motiverar till att 
bli mer mån om platsen.  

Normbildning kan ses som ett verktyg mot att skapa positiva beteenden samt förvalta positiva 
värden som miljömässigt beteende och de aspekter som lyfts fram i föregående stycke. Där socialt 
kapital och platsidentitet fungerar som sätt att förvalta och ge upphov till normer, genom nätverk 
respektive skapande av självbild. Samtidigt är det viktigt att arbeta mot en inlåsning av negativa 
normer och den begränsade möjligheten att komma in i ett sammanhang som är alltför starkt. Kravet 
på öppenhet fordrar även en viss anpassning till det nya samhällsklimatet där tid är en bristvara och 
ett traditionellt betonat föreningsliv kan vara svårt att hinna med.  

I kombination med modellen cirkulär ekonomi föreslås därför lösningar som dels besitter 
ovanstående kvaliteter samt syftar till att stärka cirkulära resursflöden, genom att låta gemenskaper 
utgöra nätverk för delning, i syfte att maximera nyttjandet av produkter samt låta dessa bli en 
grogrund för innovation mot nya typer av lösningar. Alltså både genom föreningsväsende och 
kommersiellt utövande, inom vilka människan kan bistå med kreativitet och arbetskraft - det vill säga, 
ett förvaltande av den lokala kompetensen.  

Stadsdelen Norra Kymlinge har unika förutsättningar att skapa lösningar vilka ger upphov till de 
värden som presenterats, då planeringen i princip sker från grunden. Även om den byggda miljöns 
utformning måste anpassas till rådande förutsättningar med närheten till befintliga områden och det 
naturnära läget, samt delvis formas av de verksamma väl på plats.  
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Efterord  
I och med arbetet med denna uppsats har en gnista av kämpaglöd ifråga om att utforma regenerativa 
stadsdelar tänts hos oss. Trots att uppsatsen inte mynnade ut i handfasta lösningar vilka kopplar 
cirkulär ekonomi direkt till social hållbarhet, vill vi tro att resultatet av litteraturstudien förankrar och 
belyser vikten av socialt kapital och platsidentitet i skapandet av social hållbarhet, med hjälp av 
cirkulär ekonomi. Att ha dessa två begrepp i åtanke redan i ett projekts inledande fas, och forma 
stadsdelen efter de kan således underlätta implementeringen av verksamheter som är positiva ifråga 
om cirkulär ekonomi.  

Att utforma regenerativa stadsdelar, så kallade Doughnut Districts, där människan fritt kan handla är 
enligt oss ingen utopi. Det är fullt möjligt. Men för att det ska vara möjligt måste varje litet begrepp 
ses till och benas ut.  

Ett citat som har följt med oss genom hela uppsatsskrivandet är “Framtiden såg bättre ut förr”, vilket 
står nedklottrat på en vägg inne på konditori Ritorno. Det är märkbart att många lever i svunna tider 
och anser att jorden är förlorad. Men för oss är det, genom att berikas med vetskapen kring projekt 
likt Norra Kymlinge och begrepp som cirkulär ekonomi samt social hållbarhet, tydligt att framtiden 
(ifråga om stadsutveckling) är ljus och att vi i sinom tid kommer lyckas transformera världen till en 
hållbar värld på en stabil planet.  

Elvira Brandt och Vincent Hellberg 
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