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Sammanfattning 
 

Kollaborativ konsumtion är en slags ekonomi som handlar om att människor konsumerar genom 

att hyra, dela, byta eller låna saker av varandra. Den här rapporten handlar om hur en sådan typ av 

konsumtion skulle kunna implementeras och utvecklas i stadsbebyggelse. För att undersöka detta 

gjordes en fallstudie över stadsdelen Norra Djurgårdsstaden som är ett stadsutvecklingsprojekt i 

Stockholm med fokus på miljö och hållbarhet. Där studerades i vilken utsträckning Stockholms 

stad har tagit med kollaborativ konsumtion i sitt hållbarhetsarbete samt vad som planeras göras i 

framtiden. Dessutom tog författarna till den här rapporten fram förslag på hur kollaborativ 

konsumtion skulle kunna utvecklas ännu mer i stadsdelen. Syftet med det här arbetet var således 

att genom fallstudien redogöra för hur kollaborativ konsumtion skulle kunna bidra till mer 

ekologisk och social hållbar stadsutveckling. Dessutom undersöktes vilka aktörer som skulle 

kunna tillhandahålla kollaborativ konsumtion och vilka som skulle använda sig av den i Norra 

Djurgårdsstaden. 

  

Resultatet i rapporten visar att Stockholms stad, och särskilt Östermalms stadsdelsförvaltning, 

redan idag arbetar med vissa typer av kollaborativ konsumtion i Norra Djurgårdsstaden. 

Exempelvis finns stads- och biodlingar och bilpooler. Stockholms stad satsar även mycket på 

utbildning och information till de boende för att inspirera till hållbarare livsstilar och därmed 

förändrade konsumtionsmönster. Det finns många utvecklingsmöjligheter för den delande 

ekonomin i Norra Djurgårdsstaden. Exempelvis skulle fler lokaler för olika typer av byteshandel 

kunna finnas, mer delande av transportmedel och även byten av tjänster mellan de boende i 

området (exempelvis barnpassning, rasta hunden, matlagning, och så vidare). Dessutom skulle fler 

samarbeten mellan Stockholms stad och andra aktörer, såsom företag och organisationer, kunna 

uppstå.  

  

Fallstudien visade att det finns en viss problematik när lokala beslutsfattare planerar för att skapa 

förändrade konsumtionsmönster hos de boende i en stadsdel eftersom sådan planering kan 

inskränka på människors egna val och personliga integritet. Planeringsarbete som handlar om att 

styra människors vardagsvanor är kontroversiellt. Samtidigt krävs det att människor förändrar sina 

livsstilar till att bli mer hållbara. Förvisso är det inte givet att en mer delande ekonomi i en stadsdel 

ger mer hållbarhet, men den här studien visar att det finns positiva effekter av kollaborativ 

konsumtion, både miljömässiga och sociala, och att den delande ekonomin har potential att 

utvecklas i stadsbebyggelse. 

 

Nyckelord: Kollaborativ konsumtion, hållbara livsstilar, stadsplanering, Norra Djurgårdsstaden.  
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Abstract 
 

Collaborative consumption is a kind of economy where people consume through sharing, hiring, 

swopping and borrowing. This report investigates how the sharing economy can be implemented 

and developed in urban areas by doing a case study over the Stockholm Royal Seaport (Norra 

Djurgårdsstaden).  This district in Stockholm was chosen because it is an ongoing urban 

development project that focuses on sustainability. In the case study researches were made on how 

the City of Stockholm (the Stockholm municipality) uses collaborative consumption in the 

sustainability program of the Stockholm Royal Seaport, and also their plans for the future. 

Furthermore suggestions on how collaborative consumption could be developed in the district 

were presented. The purpose with this project was thus, with the use of the case study, to outline 

how collaborative consumption can contribute to ecological and social urban development. 

 

The result of this report shows that the City of Stockholm, and especially the district administration 

of Östermalm, already today works with different types of collaborative consumption in the 

Stockholm Royal Seaport. For example they have planned for urban framing, beekeeping, and car-

sharing. The City of Stockholm also focuses on education and information to the inhabitants to 

inspire to more sustainable lifestyles and thereby changed consumption patterns. There are many 

opportunities to develop the sharing economy in the Stockholm Royal Seaport. For example they 

are planning for facilities for different kinds of trading, more sharing of transport and also 

swopping services between the inhabitants, such as babysitting, walk the dog, cooking, etc. 

 

The case study showed that planning for changed consumption patterns can be difficult for the 

local stakeholders. The reason is that such kind of planning can reduce people’s own choices and 

personal integrity. It can be controversial with planning that approaches controlling of people’s 

living habits, but at the same time people must change their lifestyles to be more sustainable. 

However, the sharing economy does not definitely bring more sustainability, but this study shows 

that there are positive effects by collaborative consumption, both ecological and social, and the 

sharing economy has potential to develop in urban areas. 

 

Keywords: Collaborative consumption, sustainable lifestyles, urban planning, Stockholm Royal 

Seaport.  

 

Title: Collaborative consumption in the Stockholm Royal Seaport - How the sharing economy can 

contribute to sustainable urban development.  
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Förord 
 

Först skulle vi vilja tacka vår handledare Örjan Svane som väglett oss genom hela arbetet. Hans 

konstruktiva kritik och vägledning har verkligen varit till stor hjälp genom hela processen. 

Dessutom vill vi tacka våra respondenter till intervjuerna i den här rapporten - tack till Nils 

Göransson som givit oss användbar information om Östermalms stadsdelsförvaltnings arbete med 

hållbara livsstilar i Norra Djurgårdsstaden, tack till Chrisitna Salmhofer, miljösamordnare i Norra 

Djurgårdsstaden som givit oss en bred helhetsbild om Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete 

och tack till Camilla Edvinsson på Norra Djurgårdsstaden Innovation som gav oss en spännande 

inblick i vad som händer i Norra Djurgårdsstaden just nu både inom exploaterings- och 

hållbarhetsområdet. Till sist vill vi tacka Mira Gartz, redaktör och skribent på bloggen delaeko.se, 

som i början av processen gav oss en första inblick i konceptet kollaborativ konsumtion som 

inspirerade hela arbetet. 
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Figur- och tabellförteckning 
 

Figur 1: Karta över de aktörer som organiserar hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. 

 

Tabell 1: Fyra livsstilsområden. 

Tabell 2: Åtta områden som kan öka möjligheterna till hållbara livsstilar. 

Tabell 3: Exempel på projekt inom kollaborativ konsumtion. 
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Inledning 
 

Det finns en ekonomi som de senaste åren börjat expandera ordentligt – den delande ekonomin, 

eller kollaborativ konsumtion som fenomenet även kallas. Den här ekonomin handlar om att 

människor konsumerar genom att hyra, dela, byta eller låna saker av varandra.  Kollaborativ 

konsumtion omnämns i Time som en av de 10 nya idéer som kommer att förändra världen (Walsh, 

2011). 

 

På sätt och vis har kollaborativ konsumtion existerat länge, exempelvis genom bibliotek och 

tvättstugor, men idag finns fenomenet inom flera områden. Mycket tack vare Internet har 

kollaborativ konsumtion kunnat växa. Internet har gjort det möjligt att dela tjänster såsom 

filmtjänster, musiktjänster och auktionssajter (exempelvis Netflix, Spotify och eBay), vilka har 

vuxit enormt världen över och är här för att stanna. Den här rapporten handlar inte om 

Internettjänster, utan om hur kollaborativ konsumtion skulle kunna implementeras och utvecklas i 

stadsbebyggelse. Med andra ord studeras hur stadsplanering skulle kunna förenkla för boende att 

konsumera mer gemensamt.  För att undersöka detta gjordes en fallstudie på Norra 

Djurgårdsstaden, som är ett av Stockholms stadsutvecklingsprojekt med fokus på hållbarhet. I 

Norra Djurgårdsstaden har Stockholms stad gjort flera satsningar som gynnar kollaborativ 

konsumtion, exempelvis utveckling av bilpooler, cykeluthyrning och stadsodling. Det finns dock 

möjligheter att utveckla kollaborativ konsumtion i Norra Djurgårdsstaden ännu mer, och i den här 

rapporten beskrivs idéer på hur detta skulle kunna göras. 

 

Idag sker en kraftig expansion av Stockholm, och flera nya stadsdelar och bostadsområden håller 

på att byggas. Enligt Stadsledningskontorets (2013) befolkningsprognos förväntas Stockholms 

befolkning att öka med ungefär 129 000 personer mellan 2012 och 2022, och över 100 000 

invånare kommer troligtvis att bo i nyproducerade bostäder. Detta medför ett högt tryck på nya 

bostäder under en kort tid. Samtidigt finns en framtidsbild om att Stockholm ska vara en hållbar 

storstad, med exempelvis klimatmålet om att bli fossilbränslefritt år 2040 (Stockholms stad, 

2015c). För att staden ska klara av de högt uppsatta målen krävs innovativa lösningar, och en idé 

är att implementera kollaborativ konsumtion i staden. Anledningen till att det här arbetet gjorts är 

alltså att kollaborativ konsumtion skulle kunna bidra till hållbar stadsutveckling. På så sätt kan 

resursanvändning och även annan miljöpåverkan minskas och dessutom den sociala hållbarheten 

kunna stärkas i staden genom att nya mötesplatser skapas. 

Syfte och mål 

Syftet med det här projektet är dels att undersöka i vilken utsträckning Stockholms stad tagit med 

kollaborativ konsumtion i sitt arbete med hållbara livsstilar i Norra Djurgårdsstaden. Syftet är även 

att beskriva på vilket sätt kollaborativ konsumtion skulle kunna utvecklas i Norra Djurgårdsstaden 

bortom dagens visioner. För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 
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● Hur skulle kollaborativ konsumtion kunna bidra till hållbar stadsutveckling i Norra 

Djurgårdsstaden? 

 

● Vilka typer av kollaborativ konsumtion finns i Norra Djurgårdsstaden idag, vilka planeras 

för framtiden samt hur skulle kollaborativ konsumtion kunna utvecklas i Norra 

Djurgårdsstaden? 

 

● Vilka aktörer tillhandahåller kollaborativ konsumtion i Norra Djurgårdsstaden? 

 

● Vilka tar del av eller kommer att ta del av kollaborativ konsumtion i Norra 

Djurgårdsstaden? 

 

Disposition 

Rapporten innehåller en inledande del, en teoretisk del, en fallstudie och slutligen en del för 

diskussion och slutsats. I den inledande delen presenteras rapportens innehåll, syftet med arbetet, 

vilket tillvägagångssätt som använts för att genomföra arbetet samt vilka avgränsningar som gjorts. 

I den teoretiska delen framförs vetenskapliga fakta om hållbara livsstilar och kollaborativ 

konsumtion. Fallstudieavsnittet handlar om hur kollaborativ konsumtion appliceras i den nya 

stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Med hjälp av den teoretiska delen framförs även i 

det här avsnittet idéer och förslag på hur kollaborativ konsumtion skulle kunna tillämpas och 

utvecklas i Norra Djurgårdsstaden. Tills sist förs en diskussion som baseras på den teoretiska delen 

och fallstudien, vilken mynnar ut i en slutsats. 

Metod 

Projektet är en fallstudie som bygger på litteratur och intervjuer. En fallstudie är lämplig eftersom 

projektet kommer att fokusera på en specifik plats, alltså Norra Djurgårdsstaden. Genom 

fallstudien uppnås en fördjupad kunskap om begreppet kollaborativ konsumtion och hållbara 

livsstilar. Enligt Flybjerg (2006) är fallstudien en nödvändig och tillräcklig metod inom 

samhällsvetenskaplig forskning som fungerar väl i jämförelse med annan samhällsvetenskaplig 

forskningsmetodik. Däremot kan det finnas svårigheter med att summera en fallstudie eftersom 

slutsatserna är allmängiltiga. Det behöver däremot inte vara ett problem att fallstudien är svår att 

sammanfatta, utan detta kan snarare vara ett tecken på att studien avslöjat en mer komplex 

samhällsutmaning. För en fallstudie är det snarare helheten av studien som är väsentlig, snarare än 

de generaliserade och summerade slutsatserna (Flybjerg, 2006). 

 

Litteraturen hämtades från dokument från Stockholms stad angående Norra Djurgårdsstaden, 

vetenskapliga skrifter och rapporter om kollaborativ konsumtion och hållbarhet inom 

samhällsplanering samt hemsidor relaterade till ämnet. Intervjuer har gjorts med relevanta aktörer 
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för planeringsarbetet av Norra Djurgårdsstaden. Dessutom har information och inspiration hämtats 

från engagerade personer i ämnet och från olika projekt som drivs runtom i Sverige och i världen. 

Det är utifrån dessa källor som vi bedömt hur kollaborativ konsumtion kan bidra till hållbar 

stadsutveckling och hållbarare livsstilar. Utifrån nämnda metoder har dessutom författarna av den 

här rapporten kommit med egna idéer på hur kollaborativ konsumtion kan implementeras i Norra 

Djurgårdsstaden. 

 

Intervjuerna som gjorts har haft fördefinierade frågor som följt en viss ordning. Respondenterna 

har inte fått samma frågor då intervjuerna har varit anpassade efter deras kunskapsområden. Vissa 

frågor har dock återkommit i samtliga intervjuer (se Bilaga 1 för intervjufrågor).  Inför intervjuerna 

har respondenterna haft möjlighet att läsa igenom frågorna innan. 

 

I det här projektarbetet genomfördes fyra intervjuer och respondenterna var följande: 

 

● Christina Salmhofer: Miljösamordnare i Norra Djurgårdsstaden. Hon är ansvarig för att 

Norra Djurgårdsstaden blir ett miljöprofilområde genom att arbeta med miljö- och 

hållbarhetsfrågor tillsammans med exploateringskontoret, miljöförvaltningen, 

trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och Östermalms stadsdelsförvaltning. 

● Nils Göransson: Arbetar som samordnare av miljö- och hållbarhetsfrågor på Östermalms 

stadsdelsförvaltning. I Norra Djurgårdsstaden är det stadsdelsförvaltningen som till stor 

del står för utvecklingen av hållbara livsstilar genom exempelvis olika projekt och 

informationsmöten. 

● Camilla Edvinsson: Konsult från företaget Esam som arbetar på Norra Djurgårdsstaden 

Innovation, vilket är en arena som anordnar workshops och seminarier inom projekt i 

Norra Djurgårdsstaden. Där möts stadens förvaltningar, akademi och företag för att 

forska på och utveckla innovativa miljö- och hållbarhetslösningar. 

● Mira Gartz: Redaktör och skribent på hemsidan delaeko.se och är engagerad och insatt i 

frågor som handlar om delande ekonomi. 

 

Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till att studera hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdsstaden och hur 

hållbara livsstilar behandlas där. Utifrån litteratur och intervjuer studeras förutsättningarna för 

hållbara livsstilar och kollaborativ konsumtion i Norra Djurgårdsstaden och hur den skulle kunna 

tillämpas idag och i framtiden. 

  

De aktörer som införlivats i projektet är personer som arbetar med Norra Djurgårdsstaden inom 

Stockholms stad samt personer som är insatta i ämnet kollaborativ konsumtion och hållbara 

livsstilar. 
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Det finns flera olika typer av kollaborativ konsumtion, men alla dessa bidrar inte till hållbar 

stadsutveckling. I det här arbetet studeras endast de typer som kan bidra till en mer hållbar 

stadsutveckling. Det vill säga sådan kollaborativ konsumtion som kan integreras i den fysiska 

miljön, och inte exempelvis internettjänster, såsom Netflix och Tradera.  
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Teoretisk bakgrund 

Hållbar utveckling genom stadsplanering 

I det stora hela handlar den här rapporten om hur samhällsplanering kan göra städer mer hållbara. 

Utifrån artikeln Initiativ för hållbar utveckling i staden av Falkheden ur boken Bor vi i samma 

stad? ges därför i det här avsnittet en kort redogörelse för hur man med hjälp av stadsplanering 

kan uppnå mer hållbar utveckling. 

  

Enligt Falkheden (2005) kan mer hållbarhet inom stadsplanering uppnås dels genom processer 

”ovanifrån och ner”, det vill säga att man på global, nationell, regional och kommunal nivå skapar 

mål och begränsningar för exempelvis energi-, material- och vattenanvändning. Utöver det behövs 

processer ”underifrån och upp”, alltså processer som är lokala och på vardagslivets arenor. En 

samordning mellan dessa processer kan enligt Falkheden (2005) skapa potential för att forma 

lösningar till mer hållbar utveckling inom stadsplanering. För att kunna åstadkomma en sådan 

samordning behövs initiativ som konkret kan visa på hur möjliga hållbara relationer kan uppstå 

mellan människor och natur i en stadsmiljö. Det vill säga initiativ som kan ge konkreta påminnelser 

i vardagen om relationen mellan våra sätt att leva och ekosystemens bärkraft. Genom att skapa 

länkar mellan det lokala och det globala kan sådana samband bli synliga (Falkheden, 2005). 

  

Med hjälp av samhällsplanering kan en stadsmiljö byggas som i större utsträckning kan utformas 

till att understödja och underlätta för förändringar mot mer hållbarhet i staden. Detta genom att 

åskådliggöra resursanvändning, kretslopp och natur i vardagsmiljöer. Stadsplanering kan också 

skapa dialoger mellan medborgare, vilket i sin tur förändrar attityder, värderingar och 

handlingsmönster. Essensen är alltså att skapa en frivillig förändring i medborgares sätt att leva, 

och detta kan underlättas med hjälp av stadsplanering (Falkheden, 2005). Något som 

stadsutvecklingsprojekt också kan bidra till är sätta igång processer som kan ge ökad kunskap, 

insikt och motivation för medborgare och aktörer att delta i nödvändiga förändringar mot en mer 

hållbar utveckling. Dessutom skulle processer som exempelvis handlar om hur livskvalitet och en 

god livsmiljö kunna utvecklas inom ramen för ett hållbart miljöutrymme (Falkheden, 2005). 

  

Något som krävs för att uppnå en ökad hållbarhet i staden är att det finns en vilja hos invånarna att 

ändra sina sätt att leva. För att det ska vara möjligt måste det finnas förutsättningar för att kunna 

få förändring, vilket samhällsplanering kan bidra till. Människor vill leva med en så hög 

livskvalitet som möjligt, men en sådan livsstil måste hålla sig inom ramarna för jordens resurser. 

Detta för oss in på ett begrepp som följande avsnitt kommer att handla om - hållbara livsstilar. 

Hållbara livsstilar 

Begreppet livsstil är ett samhällsvetenskapligt begrepp som behandlar mera allmängiltiga mönster 

i hur individer beter sig. En livsstil innefattar olika sätt att socialisera med andra människor och 
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olika konsumtionsmönster som inrymmer allt från mat, boende och kläder till olika 

fritidsaktiviteter. Dessutom speglar en livsstil en individs olika värderingar och attityder, vilket 

också avspeglas i konsumtionen. En hållbar livsstil kan definieras som en individs olika handlingar 

och attityder som är relaterade till hållbar utveckling, eller helt enkelt olika sätt att leva som leder 

till hållbara mål (Gram-Hanssen, 2012). 

  

Ordet hållbar i begreppet hållbar livsstil grundar sig på konceptet om hållbar utveckling. Idén om 

hållbar utveckling tog form i slutet av 1980-talet i samband med publiceringen av 

Brundtlandsrapporten Our Common Future. Brundtlandsrapporten har sedan dess publicering 

följts av en rad globala deklarationer, processer och rapporter om hållbar utveckling, och det är på 

det sättet som idéer om hållbara livsstilar vuxit fram. 

SPREAD Sustatinable Lifestyles 2050 

Ett projekt som skapats ur denna utveckling är SPREAD Sustatinable Lifestyles 2050, ett 

europeiskt socialt plattformsprojekt som höll på från januari 2011 till december 2012. Projektet 

innefattade flera olika samhällsintressenter – näringsliv, forskare, politiker och det civila 

samhället. Tillsammans utvecklade de en vision för hållbara livsstilar 2050, där innovativa idéer 

togs fram för att möjliggöra hållbara livsstilar i det europeiska samhället. Syftet med projektet var 

att visa hur det är möjligt att ändra beteenden och livsstilar för att uppnå ett långsiktigt ekonomiskt 

välstånd inom ramen för jordens biologiska kapacitet. Genom att föra samman nutida kunskap och 

erfarenheter från de relevanta intressenterna formulerades de viktigaste samhälleliga utmaningarna 

som vi står inför för att uppnå hållbara livsstilar (Backhaus et.al., 2012). 

  

Vad de kom fram till i SPREAD var för det första att det i Europa finns ohållbara livsstilstrender 

som måste förändras. Detta eftersom det är våra livsstilar som är centrala för att kunna uppnå en 

hållbar framtid. Exempelvis är konsumtion av mat och dryck, privattransporter och bostaden källan 

till 70-80 procent av Europas miljöpåverkan, bilägandet inom EU har ökat med mer än en tredjedel 

mellan 1990 och 2007 och över hälften av alla vuxna inom EU är överviktiga (Uyterlinde et al., 

2012). Utifrån sådana fakta kom de fram till fyra livsstilsområden som innefattade de största 

utmaningarna för att uppnå hållbara livsstilar. Dessa presenteras i Tabell 1 som är hämtad från 

SPREAD:s grundrapport, som var en av de publikationer som projektet resulterade i (Uyterlinde 

et al., 2012).  

 

 

 

Tabell 1. Fyra livsstilsområden 

Konsumtion Mat, hushåll och fritidskonsumtion 

Boende Den byggda miljön och hem 

Transportering Individuell rörlighet och transport 
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Hälsa och samhälle Individuell och samhällelig hälsa 

  

Livsstilsområdet Konsumtion handlar om att människor måste ändra sina sätt att konsumera för att 

minska utnyttjandet av jordens resurser. Detta kan exempelvis ske genom mer kollaborativ 

konsumtion, urban odling och en minskad köttkonsumtion. Boendet skulle kunna ändras genom 

exempelvis energieffektiviserade hus och innovativ stadsplanering, såsom planering av gator och 

offentliga miljöer. Livsstilsområdet som handlar om transport innebär att människor måste 

förändra sina resvanor, exempelvis genom minskad bilanvändning och mer cykling, gående och 

kollektivtrafik. Det sista livsstilsområdet, Hälsa och samhälle, handlar om att öka människors vilja 

och medvetenhet om hälsosamma livsstilar, exempelvis genom hälsosam mat, motion och 

luftkvalitet. Alla människor ska ha möjlighet att ha denna typ av livsstil, oavsett ekonomisk 

inkomst (Uyterlinde et al., 2012). 

Förändring mot en hållbar livsstil 

Hur skulle människor kunna förändra sina livsstilar till att bli mer hållbara? De flesta människor 

är idag redan medvetna om att allvarliga miljöproblem existerar. Ändå är det få som anpassar sig 

till dessa problem och förändrar sin livsstil. Det kan finnas många orsaker som hindrar människor 

från att ändra på sina liv. En anledning är att människor är så fast införlivade i de vanemönster 

som de lever i. Det är med andra ord svårt att bryta de levnadsmönster som människan vant sig vid 

att leva (Wärneryd, 2002). 

 

En annan anledning är att dagens samhälle i stor utsträckning förlorat kontakten och delaktigheten 

med naturen och naturliga resurser. Den miljö som många människor lever i idag är alltså mer 

avskild från naturen. Eftersom människor idag konsumerar resurser från hela jordklotet är det 

nästan omöjligt att se vilken miljöpåverkan den slutgiltiga användningen har. Tidigare var det 

lättare att upptäcka konsekvenserna av att överutnyttja naturen eftersom självhushållning var mer 

vanligt (Wärneryd, 2002). Idag har användningen av naturen gått från att nyttjas i 

hushållningssyften till att snarare bli en konsumtionsvara som ska bidra till människors 

självförverkligande. Naturen och dess ”naturlighet” konsumeras idag genom upplevelser i form av 

exempelvis badvatten, fiskevatten, strövområden och motionsbanor. I och med denna fysiska 

friställning av naturen har det blivit svårare att upptäcka vilka fysiska konsekvenser av det egna 

handlandet som drabbar miljön. Eftersom konsekvenserna inte direkt går att uppleva, har därmed 

även ansvaret för individuella miljöhandlingar upphört (Wärneryd, 2002). Det finns en uppfattning 

att miljöhoten är ett av de allvarligaste problemen som mänskligheten står inför. Samtidigt har 

stadskulturen förlorat kontakten med utvinningen av jordens resurser, vilket gjort att människor 

inte kan upptäcka vilka effekter resursutnyttjandet leder till (Wärneryd, 2002). Detta förhållande 

är både paradoxalt och lite skrämmande. 

Utmaningen är alltså att förändra invanda livsstilar till att bli mer hållbara. De flesta är väl 

medvetna om varför detta måste ske, men svårigheten är på vilket sätt en sådan förändring ska ske. 
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Återigen refereras projektet SPREAD 2050. Projektet mynnade ut i flera förslag till hur samhällets 

olika aktörer kan gå tillväga för att uppnå mer hållbara livsstilar. Sammanfattningsvis beskrev 

projektet att det finns åtta olika områden som kan öka möjligheterna till hållbara livsstilar, vilka 

presenteras i Tabell 2. Denna tabell är hämtad från en rapport om SPREAD:s framtida 

forskningsagenda, det vill säga en sammanställning av hur ett fortsatt arbete med utvecklingen av 

hållbara livsstilar skulle kunna se ut (Uyterlinde et al., 2012). 

 

Tabell 2. Åtta områden som kan öka möjligheterna till hållbara livsstilar. 

Områden som kan öka möjligheterna till 

hållbara livsstilar 

Kunskapsluckor och centrala 

forskningsutmaningar 

1.    Det ekonomiska systemet ● Utveckling av alternativa 

makroekonomiska modeller 

● Förändrat arbetsliv och inkomst 

● Näringslivets roll i övergången mot 

hållbara livsstilar 

● Förändring från ägande till tillgång av 

varor 

2.    Politiska ramar ● Utmana konsumenten att forma 

konsumtion i en mer hållbar riktning 

● Gränsöverskridande politik som bidrar 

till att minska miljömässig och social 

påverkan 

● Analys av rebound-effekter och 

kulturella skillnader 

3.    Infrastruktur och fysisk planering ● En helhetssyn på fysisk planering och 

flexibla planeringskoncept 

● Vardagstransportsmönster hos 

individer och hushåll 

● Energieffektivitet i bostäder 

4.    Informationsteknik och sociala medier ● Att överbrygga klyftan mellan 

teknikdriven innovation och mänskligt 

beteende 

● Effekterna från sociala medier och IKT 

på relationer- och beteenderutiner, 

konsumenters val och preferenser 
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● Potentialen i spelifiering (dvs 

användning av spelmekanik för sådant 

som inte är spel, exempelvis 

mobilappar) 

5.    Sociala institutioner ● Undersöka hur sociala institutioner 

bidrar till hållbara livsstilar 

● Effektiva egenmäktiga incitament för 

gräsrotsinitiativ 

● Paket av interventioner för 

yrkesverksamma inom sociala 

institutioner 

6.    Kollektivt agerande ● Segmenterad forskning för att anpassa 

politiska verktyg och paket 

● Insatser för att stimulera förändring i 

det kollektiva tänkandet 

● Undersöka hur socialt kapital kan 

skapas inom samhällen 

7.    Individuellt beteende ● Djupare förståelse för människors 
grunder och värderingar 

● Kunskap om utformningen av hållbara 
åtgärder 

● Reboundeffekter och oavsiktliga 
konsekvenser från beteendeförändring 

8.    Styrningsprocesser ● Lärande från intressenters initiativ 

● Potentialen med öppna (sociala) 

innovationsprocesser 

● Analys av varför politik för hållbara 

livsstilar har saknats 

  

Tabellen visar att det krävs strukturella förändringar i samhället för att uppnå mer hållbara 

livsstilar. Även om det är den enskilda individen som förändrar sin egen livsstil så visar tabellen 

att det finns många samhälleliga aktörer som kan och måste påverka förändringen, både politiska, 

näringsliv, yrkesverksamma och forskare. 

 

Den här rapporten kommer att belysa på vilket sätt samhällsplanering kan bidra till förändrade 

konsumtionsmönster hos individer, som i sin tur kan bidra till mer hållbara livsstilar. Därför är inte 

alla punkter i den här tabellen relevanta för den här rapporten, men flera punkter visar ändå hur 

betydelsefull konsumtionen är för att uppnå mer hållbara livsstilar, och punkten Infrastruktur och 
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fysisk planering visar att stadsplanering på många sätt kan bidra till att dessa förändringar sker. 

Att utöka kollaborativ konsumtion i staden genom stadsplanering kan alltså bidra till mer hållbara 

livsstilar. Följande avsnitt kommer att fokusera på konsumtionen och mer ingående beskriva 

begreppet kollaborativ konsumtion och på vilka sätt den skulle kunna vara ett alternativ till dagens 

konsumtionsmönster. Dessutom presenteras exempel på vad som händer idag inom kollaborativ 

konsumtion, både i Sverige och i världen. 

Kollaborativ konsumtion 

I det här avsnittet förklaras begreppet kollaborativ konsumtion och hur det idag praktiserats i 

Sverige och i världen, men först ges en beskrivning över dagens konsumtionssamhälle och 

anledningarna till varför den materiella konsumtionen ökat (och fortfarande ökar). 

Dagens konsumtionssamhälle 

Den växande konsumtionen i världen spelar en viktig roll för de globala miljöproblemen. Enligt 

Røpke (1998) finns det flera drivkrafter till en ständigt ökande konsumtion, men motiven är 

komplexa och anledningarna till varför konsumtionen ständigt ökar är inte självklara. Exempelvis 

har den ökande produktionstakten i världen lett till att människor har högre inkomster, istället för 

mer fritid. Dessutom läggs de ökade inkomsterna i större utsträckning på varor med hög material- 

och energiintensitet. Anledningen till att människor konsumerar mer för att höja sin materiella 

standard skulle kunna vara för att öka välbefinnandet, men forskning visar att ökad materiell 

standard bara gör människor lyckligare till en viss gräns, men över den gränsen har det rent 

materiella ingen betydelse för välbefinnandet (Røpke, 1998). 

 

En drivkraft till ökad konsumtion är att den ihållande produktionsökningen drivs av konkurrens 

som tvingar producenter att minimera sina kostnader för att kunna fortsätta att konkurrera. För att 

producenterna ska kunna sälja så mycket som möjligt läggs därför mest fokus på att utveckla själva 

produkten, istället för att processen för tillverkningen av produkten utvecklas, exempelvis till att 

bli mer miljövänlig eller hållbarare. På vilket sätt produkten framställs har alltså inte varit lika 

viktigt för producenten. Något som ökad produktion också lett till är en högre grad av 

självbetjäning. Idag kan människor i större utsträckning investera i egna produkter istället för att 

köpa tjänster för servicen. Exempelvis betalar vi idag hellre för en diskmaskin än för tjänsten 

diskning (Røpke, 1998). 

 

I den här rapporten vill vi belysa att den växande konsumtionen i det västerländska samhället idag 

är starkt driven av individualisering, hög sysselsättning och effektivitet. Det är idag viktigt för 

individer att behålla en egen identitet, där konsumtion spelar en viktig roll, och på så sätt stimulerar 

en ökad konsumtion. Också har effektiviseringen av samhället gjort att vi ökat sysselsättningen i 



16 
 

vardagen. Exempelvis har tvättmaskinen gjort att det går snabbare och är enklare att tvätta kläder, 

men samtidigt tvättar vi mycket mer och oftare än förr (Røpke, 1998). 

Vad är kollaborativ konsumtion 

Kollaborativ konsumtion innebär ett förändrat konsumtionsmönster där människor kan låna av 

varandra, hyra, byta och samäga varor. Detta är ett alternativ till dagens konsumtionssamhälle, där 

vi i högre grad får tillgång till varor genom att äga dem själva. Med kollaborativ konsumtion 

värdesätts det som fås ut av en produkt och tillgången till den, vilket inte nödvändigtvis innebär 

att man behöver äga produkten. Begreppet kollaborativ konsumtion har vuxit fram de senaste åren 

men själva idén är egentligen inte ny. En av de äldsta formerna av kollaborativ konsumtion är 

bibliotek, men även biluthyrning har funnits en längre tid och innan bilar fanns handlade det om 

uthyrning av hästar (Botsman et al., 2010). 

Idag finns ett stort utbud inom kollaborativ konsumtion och det är möjligt att få tillgång till många 

produkter utan att äga eller köpa dem i första hand. Istället kan människor dela, hyra, sälja, byta, 

låna och ge bort saker. Internets framväxt är en bidragande faktor till att denna typ av konsumtion 

har fått en så stor spridning, bland annat eftersom det har skapat tillgång till nya marknadsplatser 

(Perren et al., 2015). Exempel på Internetbaserade marknadsplatser är hemsidor för samåkning så 

som Skjutsgruppen, för utlåning av ens bostad eller delar av den så som Couchsurfing och Airbnb 

samt de kanske mest välkända vilka är hemsidor för auktioner såsom eBay och den svenska 

motsvarigheten Tradera. Trots att utbudet för kollaborativ konsumtion är stort har denna typ av 

konsumtion ännu inte fått ett brett genomslag och den har definitivt inte blivit en norm i dagens 

samhälle. 

Det finns olika typer av kollaborativ konsumtion, vilka presenteras senare i avsnittet. Dessa har 

några centrala faktorer som är gemensamma för dem alla och som utgör kärnan i den kollaborativa 

ekonomin. En viktig faktor är att känna tillit till andra människor eftersom kollaborativa 

konsumtionssystem (exempelvis uthyrning och delning) medför att människor behöver lita på 

varandra och även på okända människor. Att känna en tilltro till det som är gemensamt är också 

viktigt om det ska vara möjligt att skapa balans mellan en individs och en grupps intressen 

(Botsman et al., 2010). Att uppnå en kritisk massa är också centralt för att kollaborativ konsumtion 

ska kunna fungera. En kritisk massa innebär i det här fallet att det måste finnas ett tillräckligt urval 

för att konsumenter ska kunna göra val de är nöjda med. Det måste med andra ord finnas ett utbud 

som är så stort att människor kan hitta något de tycker om. För att uppnå ett tillräckligt stort utbud 

krävs också en efterfrågan. Om en social acceptans skapas hos de första användarna av kollaborativ 

konsumtion kan en kritisk massa uppstå och därmed en ökad efterfrågan. På så sätt kan systemet 

nå en punkt där det blir självgående. Många marknadsplatser för kollaborativ konsumtion är idag 

fortfarande i startskedet men en kritisk massa har börjat uppnås (Botsman et al, 2010). 
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En annan viktig del av kollaborativ konsumtion är att produkter under sin overksamma tid (det vill 

säga den tid då produkten ej används) ska kunna användas av någon annan någon annanstans 

(Botsman et al., 2010). Många produkter som människor äger används väldigt få timmar av sin 

livslängd och skulle därför kunna utnyttjas mer. Ett exempel är borrmaskiner: Det är många som 

äger en egen borrmaskin, men en genomsnittlig användare utnyttjar denna under en mycket kort 

tid under sin livstid. Borrmaskiner som ägs av enskilda personer skulle alltså kunna användas 

mycket mer effektivt. Att utnyttja kapaciteten hos produkter under den tid den inte används av 

ägaren är något som är relevant inom kollaborativ konsumtion. 

Det finns dock skilda åsikter kring om kollektiv konsumtion verkligen fungerar (Botsman et al, 

2010). En del hävdar att kollektivt användande är sämre än “vanligt” användande eftersom 

individer ändå alltid tänker på sig själva i första hand. Andra menar att ett system fungerar bättre 

ju fler som är med och att kollektivt användande därför är en fördel. En av dem som har forskat på 

det senare är Elinor Ostrom (Botsman et al., 2010). Hon studerade bland annat hur en grupps 

samverkan fungerar vid gemensam förvaltning och hur det står i konflikt med individens strävan 

efter att maximera sin egen nytta (Nationalencyklopedin, 2015). År 2009 fick hon Nobelpriset i 

ekonomi för att hon visat att egendom på ett bra sätt kan tas om hand kollektivt (Nobelprize, 2015). 

Motiven för kollaborativ konsumtion varierar; det kan handla om att spara och tjäna pengar, träffa 

nya vänner och öka gemenskapen men också om att spara tid. Drivkraften är alltså inte alltid att 

skapa en ökad ekologisk hållbarhet, utan detta motiv blir ofta snarare en oavsiktlig men positiv 

effekt av kollaborativ konsumtion (Botsman et al., 2010). Framförallt är det resursförbrukningen 

som minskar och om en femtedel av ett hushålls konsumtion gick över till kollaborativ konsumtion 

skulle koldioxidutsläppen kunna minska med cirka två procent på ett år (Botsman et al, 2010). 

Enligt Botsman et al. (2010) skulle en omställning till ökad hållbarhet genom att ha mer 

kollaborativ konsumtion kunna uppnås om både producenter och konsumenter är villiga till 

förändring. Dessutom måste förändringen vara praktisk, enkel och åtråvärd och vara fördelaktig 

för alla inblandade.   

Kollaborativa konsumtionssystem 

Enligt Botsman och Rogers (2010) finns tre olika kollaborativa konsumtionssystem, vilka är PSS 

(Product service systems), marknader för återanvändning och kollaborativa livsstilar.  

PSS - Product Service Systems 

I PSS erbjuds produkter och tjänster integrerat med varandra för att ge nytta till konsumenterna 

(Vezzoli et al., 2012). En av anledningarna till att PSS växte fram var att konsumenter behövde 

lösa ett problem men kände att de inte behövde äga produkten som krävdes (Boehm et al., 2013). 

Basen i PSS är alltså att nyttan en produkt ger är viktigare än själva ägandet. Exempelvis är en 

bilpool ett PSS (Botsman et al., 2010). En bilpool innebär att ett företag eller en organisation äger 

produkterna, i detta fall bilarna, som de gör tillgängliga för konsumenter som kan dela på dessa 
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och därmed får tillgång till de tjänster en bil ger utan att äga den själv. Bibliotek, Netflix och 

solpanelsuthyrning är andra exempel på PSS. Solpanelsuthyrning innebär att ägandet av solpaneler 

hyrs ut. Exempelvis finns företaget SolarCity, som installerar solpaneler åt privatpersoner och 

underhåller dem under tiden de hyrs ut. 

Det är dock inte bara företag och organisationer som kan använda ett PSS, även privatpersoner 

kan dela och hyra ut produkter på samma sätt. När privatpersoner hyr ut eller delar produkter 

mellan varandra kallas det “peer-to-peer”, vilket innebär att personer kan använda produkter utan 

att äga dem själva och på så sätt även ta tillvara på produktens overksamma tid. Det finns 

marknadsplatser i form av hemsidor (exempelvis Erento och Zilok) för peer-to-peer-uthyrning som 

parar ihop ägare med dem som vill hyra. Den positiva effekten på miljön som PSS och peer-to-

peer har är framför allt att de maximerar användandet av en produkt då dessa system erbjuder 

människor att dela istället för att äga (Botsman et al., 2010). PSS har blivit mer aktuella den senaste 

tiden bland annat eftersom systemen kan ha en positiv påverkan på miljön genom att bidra till att 

skapa mer hållbara konsumtionsvanor (Piscielli et al., 2014).  

Marknader för återanvändning 

Återanvändningsmarknader baseras på byten mellan människor och uppmuntrar till 

återanvändning istället för att kasta bort gamla produkter (Botsman et al., 2010). Hemsidan 

Freecycle är ett exempel på en återbruksmarknad där konsumenter kan fråga efter sådant de 

behöver eller erbjuda andra vad de inte längre vill ha kvar. Det finns flera sådana marknader där 

det handlar om att göra oönskade produkter till önskade hos någon annan. Denna typ av 

kollaborativ konsumtion ökar livslängden hos produkter eftersom de kan cirkulera på marknaden 

under en längre tid innan de anses förbrukade. En annan fördel med återanvändning är att den 

sociala kontakten med andra människor ökar, vilket förvisso inte är specifikt för just denna typ av 

kollaborativ konsumtion utan kan återfinnas hos alla typer. Kollaborativ konsumtion kan alltså 

skapa nya nätverk för människor. Enligt Botsman et al. (2010) kan samma positiva känsla som fås 

av att konsumera faktiskt skapas av att ge bort och därmed bli av med saker. 

Kollaborativa livsstilar 

Kollaborativa livsstilar är enligt Botsman och Rogers (2010) mer inriktat på den icke-fysiska delen 

av kollaborativ konsumtion, vilket betyder att istället för byten, delning och uthyrning av produkter 

så delas tid, kunskap och utrymmen mellan människor. Det finns alltså system där konsumenter 

handlar med tid istället för pengar. Sådana system kan utnyttjas genom tidsbanker, som innebär att 

personer genom att utföra en tjänst för någon annan får tillbaka tid som valuta. Den erhållna tiden 

kan sedan utnyttjas genom att ta en tjänst från någon annan. Dessa tjänster kan vara allt från att gå 

ut med någons hund till att dela med sig av sin kunskap genom att hålla lektioner för andra. Gartz 

(2015) säger att tidsbanken också är en typ av kollaborativ konsumtion som kan gynnas av 

tekniken då den med fördel sköts digitalt. Läs mer om tidsbanker i rapportens resultatdel. 
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Exempel på kollaborativ konsumtion 

I det här avsnittet har olika exempel på innovationer och projekt sammanställts i en tabell för att 

ge en överblick av vad som pågår inom området i världen och i Sverige. Dessa exempel är endast 

ett urval av många och källorna till tabellen redovisas som fotnoter. I nästa kapitel presenteras den 

fallstudie som gjorts i Norra Djurgårdsstaden och där används den här tabellen som underlag för 

vad Stockholms stad och andra aktörer skulle kunna göra för att utveckla mer kollaborativ 

konsumtion i stadsdelen. 
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Tabell 3. Exempel på projekt inom kollaborativ konsumtion. 

Typ Exempel Vad Var 

Byta hem AirBnb1 En Internettjänst där du 

hyr ut ditt hem och kan 

hyra andras hem när du 

exempelvis åker på 

semester. 

Hela världen 

Lagningscafé Repair Cafe2 En mötesplats där 

människor hjälps åt att 

reparera sina saker, 

exempelvis möbler, kläder 

eller elektronik. 

Hela världen (från 

Amsterdam) 

Bilpool Mywheels3 Ett bilpoolsföretag där 

varje bilpoolsanvändare 

äger ett smartcard med 

en pinkod som låser upp 

bilpoolsbilen. Detta kort 

är detsamma som 

används som reskort till 

bussar, spårvagnar och 

tåg i staden. 

Amsterdam (men 

olika former av 

bilpooler finns i hela 

världen) 

Cykeldelning City Bikes4 Med ett City Bike kort kan 

du hyra en cykel från 

cykelstationer som finns 

utplacerade på flera 

platser i staden.  

Stockholm 

Byta leksaker Retoy5 Ett samarbete mellan 

näringsliv och offentlig 

och ideell sektor som 

skapar mötesplatser så att 

barn kan byta leksaker 

med varandra. 

På flera platser i 

världen 

                                                
1 AirBnb (2015) 
2 Repair Café (2015) 
3 Mywheels (2015) 
4 City Bikes (2015) 
5 Retoy (2015) 
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Tidsbank Talkoboard6 En elektronisk platta som 

placeras i 

trappuppgången till ett 

bostadshus. Plattan 

fungerar som en 

marknadsplats för olika 

slags arbeten och 

uppgifter som kan delas 

mellan de boende i 

bostadshuset. 

Uppgifterna kan 

exempelvis vara 

trädgårdsarbete, 

matlagning eller 

tvättning. 

Projekt skapat av 

studenter på KTH 

Kunskapsdelning Konnektid7 Ett företag vars affärsidé 

är att grannar i ett 

bostadsområde ska kunna 

dela kunskap och 

färdigheter med varandra 

på sin fritid. 

Hela världen 

Middag hemma hos 

en kock 

Feastly8 Istället för att kockar 

arbetar på en restaurang 

så kan de via detta 

företag erbjuda egna 

middagar mot en avgift.  

Hela världen (men 

främst Washington, 

New York och San 

Francisco) 

Middag hemma hos 

varandra 

EatWith9 Ett community där 

medlemmarna kan gå på 

middag i varandras hem. 

Hela världen 

                                                
6 Ahlsén E. et al.,( 2014) 
7 Konnektid (2015) 
8 Feastly (2015) 
9 Eatwith (2015) 
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Gemensam motion Fitmob10 Ett community där 

människor motionerar 

tillsammans och där alla 

kan erbjuda olika 

färdigheter och 

instruktioner. 

Hela världen men 

främst i USA 

Landdelning Landshare11 Någon erbjuder en bit av 

sin egen mark som någon 

annan kan använda till 

odling. 

Hela världen 

Ge bort frukt Fruktkartan12 Personer ger bort frukt 

genom att markera på en 

karta var den finns. 

Sverige 

Klädbibliotek Lånegarderoben13 Precis som du lånar 

böcker kan du låna kläder 

för en låg avgift. 

Stockholm 

Crowdfunding 

(gräsrotsfinansiering) 

Kickstarter14 Internetbaserad plattform 

där entreprenörer i både 

nystartade och etablerade 

företag kan hitta 

finansiering för sina 

affärsidéer. 

Hela världen 

Dela arbetsplatser Fumbally Exchange (FEx)15 En icke vinstdrivande 

rörelse där företag, 

privatpersoner och 

entrepenörer kan mötas 

och arbeta, dela 

information och idéer, 

m.m. 

Irland (men liknande 

rörelser finns i andra 

delar av världen) 

                                                
10 Fitmob (2015) 
11 Landshare (2015) 
12 Fruktkartan (2015) 
13 Lånegarderoben (2015) 
14 Kickstarter (2015) 
15 Fumbally Exchange (FEx) (2015) 
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Galleria med fokus på 

delande ekonomi 

Eco gallerian16 En ekologisk galleria som 

bland annat kommer att 

innehålla klädbibliotek, 

lagningsservice och re-

designverkstad. 

Göteborg 

Galleria med fokus på 

delande ekonomi 

Återbruksgallerian ReTuna17 En galleria med ett 

tillhörande återbruk. 

Materialet som lämnas på 

återbruket förädlas och 

kan sedan säljas. I 

gallerian kommer det 

även att finnas 

verksamheter, 

organisationer och 

utbildningar som 

fokuserar på produkter 

och tjänster som bidrar till 

minskad klimatpåverkan. 

Eskilstuna 

Förmedlingstjänst Malvin18 Ett ”internt blocket” där 

Malmö stads 

stadsområden och 

förvaltningar kostnadsfritt 

kan förmedla möbler, 

böcker, hjälpmedel och 

annan utrustning mellan 

sig. 

Malmö 

 
 

  

                                                
16 Eco gallerian (2015) 
17 ReTuna (2015) 
18 Malvin (2015) 
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Fallstudie - Norra Djurgårdsstaden 
 

I det här kapitlet presenteras fallstudien i Norra Djurgårdsstaden. Först ges en kort beskrivning av 

stadsdelen Norra Djurgårdsstaden, hur hållbarhetsarbetet ser ut och vilka aktörer som medverkar i 

hållbarhetsarbetet. Därefter redovisas resultaten av fallstudien, det vill säga vilka typer av 

kollaborativ konsumtion som planeras i stadsdelen idag och vilka ytterligare idéer som finns både 

från Stockholms stad och från oss som författare av denna rapport. Det sista avsnittet i det här 

kapitlet handlar om hur Stockholms stad kommunicerar med de boende i stadsdelen. 

Kommunikationen är ett viktigt område i Stockholms stads arbete för hållbara livsstilar, vilket är 

anledningen till att ämnet fått ett eget avsnitt. 

Norra Djurgårdsstaden - en ny stadsdel i Stockholm 

Norra Djurgårdsstaden är med sina 390 hektar med plats för cirka 10 000 bostäder samt 30 000 

arbetsplatser ett av de största stadsbyggnadsprojekten i hela Europa. Den nya stadsdelen kommer 

att sträcka sig från Hjorthagen i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder (se Bild 1). Tidigare 

var området ett industriområde som använts för gasproduktion och andra industriverksamheter. 

Idag arbetar cirka 8000 personer inom Värtahamnen och Frihamnen, och hamnverksamheten 

kommer att fortsätta i området. Tanken är att Värtapiren ska förstoras och utvecklas till att bli ett 

område där stad och hamn samverkar. Hamnområdet och Loudden utgör dock senare etapper i 

uppbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden och är ännu inte detaljplanelagda  (Stockholms stad, 

2010).  
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Bild 1. Karta över Norra Djurgårdsstaden (Stockholms stad, 2015). 

 

En stor del av området är ännu inte planlagt, men det finns tre etapper där arbete påbörjats; Norra 

1 samt Västra och Norra 2, vilka visas som nummer 1, 2 och 4 i Bild 2. Den första etappen är i 

princip färdigbyggd och inflyttningen är avklarad i de sammanlagt 465 bostadsrätterna och 205 

hyresrätterna (Stadsbyggnadskontoret, 2008). I den andra etappen skedde byggstart år 2012 och 

den första inflyttningen var 2014 men byggarbetet kommer att fortsätta några år framåt. Där 

planeras cirka 1200 bostäder (Stadsbyggnadskontoret, 2009). I den senast påbörjade etappen pågår 

arbete under 2014-2017 och där kommer det att byggas cirka 560 bostäder och de första 

inflyttningarna förväntas ske år 2015 (Stadsbyggnadskontoret, 2012). 
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Bild 2. Byggetapper i Norra Djurgårdsstaden som kommer att stå klara de närmaste åren 

(Norra Djurgårdsstaden, 2015). 

 

Något som är speciellt för Norra Djurgårdsstaden är gasverksområdet (nummer 3 i Bild 2), där två 

av de gamla gasklockorna har bevarats. Området har flera arkitektoniska kvaliteter och 

kulturhistoriska värden. För att tillvarata dessa värden kommer det här området att bli ett centrum 

innehållande olika aktiviteter, exempelvis restauranger, kulturverksamhet, skola och förskola och 

dessutom planeras Stockholms Spårvägsmuseum att flyttas hit. Den ena gasklockan ska bli ett 

hotell , den andra ska bli Stockholms nya kulturscen. Dessutom planeras verksamheter inriktade 

på miljö och hållbarhet, med bland annat planer på ett återbrukscentrum (Stadsbyggnadskontoret, 

2015). Se mer om detta i avsnittet Kollaborativ konsumtion i Norra Djurgårdsstaden. 

Hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden 

År 2009 beslutades att Norra Djurgårdsstaden skulle ha en hållbarhetsprofil. Stockholms stad 

publicerade år 2010 ett hållbarhetsprogram för Norra Djurgårdsstaden där mål och visioner för den 

nya stadsdelen presenteras, vilka ska bidra till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I 

hållbarhetsprogrammet beskrivs målsättningen på följande sätt: 

 

Målsättningen är att Norra Djurgårdsstaden ska ta täten i att förverkliga de senaste 

innovationerna inom klimat, miljöteknik och hållbar utveckling. Stadsdelen ska kombinera 

den moderna storstadsmänniskans krav och förväntningar med ett klimat- och miljöarbete 

som leder till en klimatpositiv stadsdel. (Stockholm stad, 2010) 

I programmet beskrivs även att energiförbrukning ska minskas genom användning av ny teknik, 

samt att bebyggelsen ska vara klimatsmart och satsningar på kretslopp för att minska 

resursförbrukningen (Stockholms stad, 2010). 
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I hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdsstaden finns ett avsnitt som handlar om att skapa 

förutsättningar för hållbarare livsstilar. Ett mål är att minska de boendes ekologiska fotavtryck 

(vilket är ett mått på mängden resurser en människa förbrukar) med sloganen ”lätt att göra rätt”. 

För att minimera det ekologiska fotavtrycket behövs ny teknik men också hållbarare livsstilar. För 

att de boende i stadsdelen ska leva efter hållbarare livsstilar så ska Stockholms stad informera om 

det och även områdesplaneringen ska hjälpa till. Framtidsbilden för Norra Djurgårdsstaden inom 

det här området är att: 

 

Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel med ett rikt socialt liv som bygger på god planering 

av mötesplatser för de boende och verksamma i området. ... I Norra Djurgårdsstaden har 

de boende utvecklat hållbara livsstilar och upplever en hög livskvalitet. (Stockholms stad, 

2010) 

 

Det ska finnas många mötesplatser och gemensamhetslokaler för de boende och närhet till naturen 

för rekreation och motion. För att minska resursanvändningen och skapa nya beteendemönster ska 

det även finnas system för uthyrning av cyklar, bilar, båtar och andra varor i stadsdelen. Dessa 

uthyrningssystem är exempel på kollaborativ konsumtion (Stockholms stad, 2010). 

 

År 2013 publicerade Stockholms stad den första hållbarhetsredovisningen för Norra 

Djurgårdsstaden där resultaten för de hittills utförda hållbarhetsprojekten sammanfattades. 

Resultatet delades upp i olika kategorier där en var Människan som handlade om vad Stockholms 

stad har uppnått under år 2013 för att underlätta för de boende och verksamma i Norra 

Djurgårdsstaden att göra mer hållbara val. Bland annat genomfördes under 2013 projekt med 

dialoger och träffar för de boende varav 18 boendemöten där 30-40 personer deltog. Dessutom 

genomfördes stadsodlingar där 44 hushåll deltog (Stockholms stad, 2014). Andra 

hållbarhetsresultat som redovisades var bland andra att Stockholms största solcellsanläggning har 

monterats i området, att det har installerats avfallskvarnar i alla nyproducerade lägenheter och 

olika forskningsprojekt som pågår om bland annat urbana ekosystemtjänster och smarta elnät i 

stadsmiljö. Några utmaningar som presenterades i rapporten var att det ska finnas attraktiv 

kollektivtrafik ska kan försörja stadsdelen även under uppbyggnad, att engagera och inspirera 

boende och verksamma att delta i hållbarhetsarbetet och att inspirera människor till en mer hållbar 

livsstil. Hållbarhetsredovisningar är tänkta att publiceras varje år för att göra det möjligt att följa 

hållbarhetsarbetet (Stockholms stad, 2014). Uppföljningsrapporten påvisar att hållbarhetsarbetet i 

Norra Djurgårdsstaden är kontinuerligt och har utvecklats sedan hållbarhetsprogrammet skrevs år 

2010.  

 

Enligt Zachrisson (2014) fokuserar hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdsstaden på möten, 

sociala interaktioner och aktiviteter mellan de boende utformade av stadsdelens lokala 
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beslutsfattare: hållbarare livsstilar ska levas genom möten i lokaler, i parker och i gemensamma 

rum. Sådana satsningar var även tydliga i resultaten från hållbarhetsredovisningen. Däremot nämns 

sällan, eller inte alls, invånarnas privata platser och rum i hållbarhetsprogrammet för hållbara 

livsstilar. Slutsatsen är att dessa platser inte finns med i hållbarhetsprogrammet eftersom staden 

inte har någon möjlighet att påverka de fysiska rummen där. Av den anledningen måste den 

hållbara livsstilen i hållbarhetsprogrammet definieras och konstrueras med uppfinningsrikedom 

(Zachrisson, 2014). En annan anledning till svårigheterna med att planera för hållbarare livsstilar 

är att sådant arbete ofta inte kräver några speciella utrymmen över huvud taget. Med andra ord 

handlar en livsstil om mer än vad som sker i det fysiska rummet (vilket beskrevs i avsnittet 

Hållbara livsstilar tidigare i rapporten). 

Aktörer i Norra Djurgårdsstaden 

Inom miljö- och hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden finns en miljösamordningsgrupp från 

Stockholms stad som en del av den övergripande projektorganisationen. Den sistnämnda är 

bemannad av exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen 

samt Östermalms stadsdelsförvaltning och andra förvaltningar och kommunala bolag. I 

miljösamordningen finns representanter från exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och 

stadsdelsförvaltningen. Inom miljösamordningsgruppen finns sex olika fokusgrupper inom olika 

miljö- och hållbarhetsområden. Dessa gruppers uppgifter är att ta fram kunskapsunderlag, 

strategier och utredningar utifrån sitt område och att ställa miljö- och hållbarhetskrav i 

handlingsprogrammen för byggherrarna i exploateringsprocessen (Rosén et al., 2014). 

 

Figur 1 visar projektorganisationen för Norra Djurgårdsstaden. Miljösamordningen och de 

fokusgrupper som ligger under tillhör en så kallad miljöprofilsorganisation. Inspiration till figuren 

är hämtad från Östermalms stadsdelsförvaltnings handlingsprogram för Norra Djurgårdsstaden 

(Rosén et al, 2014).  
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Figur 1. Karta över de aktörer som organiserar hållbarhetsarbetet i Norra 

Djurgårdsstaden. 

 

Östermalms stadsdelsförvaltning har en lite annorlunda roll i stadsdelen än vad 

stadsdelsförvaltningar vanligtvis brukar ha och de har i huvudsak hand om fokusgruppen Bo och 

arbeta i Norra Djurgårdsstaden (Salmhofer, 2015). Jämfört med andra nybyggnadsområden har 

de fått en mer framträdande roll i att ta hand om kommunikationen och informationen för de 

boende under uppbyggnadstiden (Rosén et al., 2014). Egentligen brukar inte 

stadsdelsförvaltningen komma in förrän i slutet av processen då hyresgästerna flyttar in och innan 

dess är det vanligtvis stadsbyggnadskontoret som ansvarar för medborgardialogerna (Salmhofer, 

2015). En fördel med detta är att stadsdelsförvaltningen ofta har en mer långsiktig syn eftersom de 

andra förvaltningarna lämnar stadsdelen när den är färdigbyggd. På så sätt kan 

stadsdelsförvaltningen tillsammans med de boende vara med och utveckla stadsdelen från början 

och fortsätta arbetet efter att den är färdigbyggd.  
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Resultat - Kollaborativ konsumtion i Norra Djurgårdsstaden 

Vad som görs idag 

I Norra Djurgårdsstaden finns flera satsningar för att få de boende i området att leva mer hållbart. 

Flera av dessa innefattar kollaborativ konsumtion. Genom att gå igenom Stockholms stads 

hållbarhetsdokument för Norra Djurgårdsstaden samt intervjuer med relevanta aktörer har arbetet 

med kollaborativ konsumtion kunnat sammanställas, vilket presenteras nedan. 

Bilpooler 

I Norra Djurgårdsstaden finns utrymme för bilpooler i planeringen genom öronmärkta 

parkeringsplatser. Bilpoolerna ska finnas tillgängliga för alla boende i Norra Djurgårdsstaden, och 

för att inspirera de nyinflyttade att använda bilpooler blir de vid inflyttning erbjudna ett 

medlemskap i en bilpool (Edvinsson, 2015). Enligt Göransson (2015) har användningen av 

bilpoolerna inte riktigt kommit igång än, men ett intresse bland de boende finns. Östermalms 

stadsdelsförvaltning har haft en temakväll för att undersöka intresset för bilpooler. 

 

Stockholms stad samarbetar med två bilpoolsföretag, Sunfleet och Bilpoolen, som vardera har fått 

placera en bil lokalt i varje etapp. Det finns även ett alternativ till bilpoolsföretag i form av 

kooperativet Stockholms bilpool, men som ännu inte har någon bil lokaliserad i Norra 

Djurgårdsstaden. Dessutom finns intresse från boende att själva gå ihop och bilda en egen bilpool, 

vilket skulle kunna vara en fördel eftersom de som delar bil då känner varandra vilket kan 

underlätta kommunikationen och därmed även bokningssystemen. För bilpoolsföretag och 

Stockholms bilpool krävs mer avancerade bokningssystem (Göransson, 2015). 

 

Genom att implementera bilpooler i Norra Djurgårdsstaden kan bilanvändningen minskas, vilket 

kan bidra till förbättrad luftmiljö och mindre klimatpåverkan. Enligt Trafikverket (2014) är 

bilpooler en åtgärd vid planering av bebyggelse för att förbättra luftkvaliteten och sänka halterna 

av kväveoxider. Däremot är en bilpool endast en del av ett effektivt transportsystem, där även 

kollektivtrafik, cykel och gång har en viktig betydelse. En bilpool kan alltså inte ensam bidra till 

en förbättrad miljö, utan den ska vara ett alternativ till flera transportmedel med liten 

miljöpåverkan. Då krävs att Stockholms stad planerar för ett helt transportsystem som lägger fokus 

på kollektiv-, cykel-, och gångtrafik snarare än privatbilism. 

 

I Norra Djurgårdsstaden kommer det endast att finnas en halv parkeringsplats per lägenhet med 

avseendet att begränsa antalet bilar i området (Edvinsson, 2015), vilket kan jämföras med Lidingö 

som har 1,1-1,6 parkeringsplatser per hushåll (Envall et al., 2014). Däremot är variationen stor 

bland antalet parkeringstal i Stockholms län, men Norra Djurgårdsstadens 0,5 kan ändå anses som 

lågt (Envall et al., 2014). Parkeringstalet i Norra Djurgårdsstaden innebär att det blir svårare för 

de som vistas i Norra Djurgårdsstaden att parkera sin bil (i förhållande till många andra stadsdelar 

i Stockholm), men med bilpooler kan sådana problem undvikas.  Färre bilar i området skapar även 
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mer plats för cykeltrafik och gående, vilket är positivt då Stockholms stad satsar på tillgänglighet 

och framkomlighet för sådan trafik. Exempelvis har cykelparkeringar placerats så att de blir så 

lättåtkomliga som möjligt (Edvinsson, 2015). Ett gemensamt bilägande genom bilpooler skulle 

även kunna stärka den sociala hållbarheten, men detta behöver nödvändigtvis inte ske eftersom ett 

medlemskap i en bilpool också kan vara en ganska anonym företeelse. Däremot skulle färre bilar 

på gatorna kunna skapa en tryggare och trevligare känsla i gaturummet. 

 

Det finns juridiska problem när parkeringsplatser för bilpooler ska planeras. Det är inte tillåtet för 

Stockholms stad att öronmärka parkeringsplatser till en privat aktör, som exempelvis Sunfleet. För 

att kringgå det här problemet har fastighetsgränser flyttats ut på gatan, och därefter har avtal gjorts 

med fastighetsägaren om att det ska finnas en parkeringsplats för en bilpoolsbil där. Gator är 

egentligen inte menade att vara ägda på det sättet, vilket innebär att en sådan lösning inte är optimal 

(Göransson, 2015). 

Hyrcyklar 

I dagsläget finns en station för utlåning av cyklar i Norra Djurgårdsstaden under perioden april till 

oktober (Norra Djurgårdsstaden, 2015). Cykelstationen är en av cirka 140 stationer som finns i 

Stockholm och tillhör företaget Stockholm City Bikes som har ett samarbete med Stockholms stad 

(Stockholms stad, 2015b). Den som vill låna en cykel kan göra det alla dagar i veckan, dock endast 

under vissa bestämda tider på dygnet. Stationerna är öppna för alla som vistas i Stockholm, alltså 

inte bara boende i stadsdelen. Uthyrningen av cyklar kan ha en positiv inverkan på den ekologiska 

hållbarheten då det har potential att minska bilanvändandet och därmed utsläpp av bland annat 

koldioxid. Som redan nämnts har Stockholms stad lagt stor vikt på att skapa bra förutsättningar för 

cykel så att cykeln ska bli ett attraktivt färdmedel i Norra Djurgårdsstaden.   

Stadsodling 

Stadsodlingen i Norra Djurgårdsstaden har funnits sedan 2013 och är till för dem som bor i 

området. Redan första året fanns ett stort intresse hos de boende och år 2014 utökades odlingen. 

Stadsodlingen fungerar på så sätt att Östermalms stadsdelsförvaltning delar ut pallkragar till dem 

som anmält intresse. År 2013 fanns 40 stycken pallkragar, vilket utökades till 60 år 2014. Detta år 

(2015) planeras 80 stycken, och om intresset fortsätter att öka kommer stadsodlingen utökas ännu 

mer. Stadsodlingen har pågått på platser som utgjort tillfälliga döda ytor, det vill säga ytor som 

inte kunnat användas eftersom bostadsområdet fortfarande varit byggarbetsplats. Hittills har 

stadsodlingen tillhandahållts av Östermalms stadsdelsförvaltning, men i framtiden kommer den att 

samordnas av Hjorthagens intresseförening (HIND) (se mer under rubriken Kommunikation med 

de boende i Norra Djurgårdsstaden) (Göransson, 2015). 

 

Stadsodlingen i Norra Djurgårdsstaden skulle kunna ha en stark positiv effekt på den sociala 

hållbarheten. Enligt Göransson (2015) var den i början nästan de enda grönytorna i det nybyggda 

området eftersom mycket yta fortfarande bestod av byggarbetsplats. På så sätt blev 
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odlingsplatserna naturliga mötesplatser för de boende, även för dem som inte var intresserade av 

själva odlingen. Dessutom kan stadsodlingen bidra till ekologisk hållbarhet dels genom närodlad 

mat (förvisso i liten skala) samt ökad grönytefaktor (som är ett styrinstrument för att säkerställa 

grönskande närmiljöer i stadsbyggnadsprojekt) vilket bidrar till mer biologisk mångfald och renare 

luft i området. 

Biodling 

2014 hade Östermalms stadsdelsförvaltning ett samarbete med biodlingsföretaget BeeUrban som 

tillsammans med en grupp på ungefär tjugo boende skulle arbeta med biodling i Norra 

Djurgårdsstaden. Det var dock flera stycken som hoppade av eftersom det var svårt att skapa ett 

kontinuerligt intresse under sommarsäsongen. Därför har stadsdelsförvaltningen det här året valt 

att satsa mer på utbildning och information om biodlingens bidrag till biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster, det vill säga sådana tjänster som ekosystemen direkt och indirekt ger till 

människors välbefinnande. I det här fallet är ekosystemtjänsten pollinering av växter, men andra 

tjänster kan exempelvis vara luft- och vattenrening, jordbildning och naturupplevelser. Två 

bikupor kommer att finnas i bruk, men biodlingen kommer det här året inte att skötas av de boende 

utan endast av professionella biodlare. Alltså kommer biodlingen det här året snarare vara ett 

verktyg för att få upp en diskussion om större frågor om hållbar utveckling i staden (Göransson, 

2015). 

 

Genom att ha biodling i ett bostadsområde kan miljömässiga faktorer gynnas eftersom pollinering 

bidrar till ekosystemtjänster. Social hållbarhet kan stärkas eftersom biodling är en gemensam 

aktivitet som kan utföras av de boende i området. Däremot kan det vara svårare att hålla biodlingen 

aktiv än exempelvis stadsodling i Norra Djurgårdsstaden eftersom det krävs mer utbildning och 

erfarenhet för biodling (Göransson, 2015). 

 

Vad Stockholms stad vill utveckla 

Det finns idéer från Stockholms stad som skulle kunna gynna hållbara livsstilar genom kollaborativ 

konsumtion i Norra Djurgårdsstaden. Inget som presenteras i detta avsnitt har ännu genomförts, 

och det är heller inte säkert att alla idéer kommer att bli verklighet. 

Återbrukscentrum 

Stockholms stad planerar att bygga ett återbrukscentrum i Norra Djurgårdsstaden, det vill säga en 

plats dit boende (och även andra) kan lämna sådant som är möjligt att återanvända, exempelvis 

möbler. År 2012 fanns planer på att Stockholms stad skulle bygga ett återbrukscentrum i 

gasverksområdet (läs mer om detta område i avsnittet Norra Djurgårdsstaden - en ny stadsdel i 

Stockholm) som skulle anslutas till en så kallad mini-åvc, det vill säga en mindre 

återvinningscentral som var mer anpassad till den täta bebyggelsen. Idén var alltså att 
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återbrukscentrumet och återvinningscentralen skulle vara kopplade till varandra, så att de på så 

sätt tillsammans skulle fungera som ett lättillgängligt insamlingssystem för grövre avfall.  

 

I samband med mini-åvc:n och återbrukscentrumet skulle det även finnas en ReMida-verksamhet 

(Trafikkontoret, 2012). ReMida är ett återbrukskoncept som är baserat på Reggio Emilia-

pedagogik, det vill säga en typ av pedagogik som riktar sig till barn och värderar lyssnande, 

dokumentation och reflektion och där det estetiska skapandet är en viktig kunskapsväg. Genom att 

skapa ett kreativt återbrukscentrum är ReMidas syfte att bringa förståelse för bland annat material- 

och kretsloppsfrågor genom lek och estetisk verksamhet. Verksamheten är riktad till barn och 

ungdomar och skulle bidra till en ökad miljömedvetenhet. Tanken var att stadsdelsförvaltningen 

skulle driva verksamheten och att den skulle vara icke-vinstdrivande, men att samarbeten med 

företag skulle etableras för att tillhandahålla rest- och spillmaterial, men utan ersättning. På så sätt 

skulle ReMida fungera som en pedagogisk punkt för förskolor och skolor från Östermalm och 

möjligtvis hela Stockholmsområdet (Östermalms stadsdelsförvaltning, 2012). 

 

Något som också planerades finnas i anslutning till återvinnings- och återbrukscentralerna var en 

utställningslokal innehållandes café med möbler från återbruksentrepenörer i området som skulle 

kunna köpas av besökarna. På så sätt skulle återbrukscentrumet kunna bli en naturlig samlingsplats 

som skulle kunna stärka den sociala hållbarheten i stadsdelen (Trafikkontoret, 2012). 

 

Planerna för återbrukscentrumet lades dock ned. En anledning var att det ansågs finnas för liten 

plats till ett återbrukscentrum i gasverksområdet. Det fanns även juridiska problem som handlade 

om att Stockholms stad inte har rätt att ta tillvara på avfall som slängts på en återvinningscentral, 

vilket skapade problem i logistiken (Göransson, 2015). I början av 2015 har däremot Stockholms 

stad börjat ta upp idén igen, men projektet är fortfarande i startskedet. Liksom för stadsodlings- 

och biodlingsprojekten vill Stockholms stad satsa på utbildning om återvinning och återbruk. 

Dagens planer verkar likna de som utformades 2012, men det finns förslag på att centrumet ska 

flyttas från gasverksområdet till en mindre central plats (Göransson, 2015). Christina Salmhofer 

(2015), som är miljösamordnare för Norra Djurgårdsstaden, är positiv till en bytescentral kopplad 

till återvinningscentralen, som även skulle kunna innehålla café och reparationsverkstad. 

 

Genom att ha ett återbrukscentrum skulle grovsopor kunna tas tillvara, vilket gynnar den 

ekologiska hållbarheten i staden. Dels skulle ett återbruk kunna ta tillvara på värdefullt material 

och minska resursförbrukningen och dels skulle en del avfallstransporter kunna undvikas. Med 

bytescentraler, caféverksamhet och reparationsverkstad skulle den sociala hållbarheten i 

stadsdelen kunna gynnas. 

Lokaler för teknikprylar 

För några månader sedan lade Stockholms stad till ett krav i handlingsprogrammet om att det i 

varje fastighet ska finnas teknikutrymmen. Med andra ord är idén att alla fastigheter ska ha lokaler 



34 
 

där det exempelvis finns verktyg som kan behövas i hemmet men som används mer sällan (såsom 

slagborr, såg, hammare och skruvmejslar) samt transportcyklar och cykeltillbehör (såsom 

cykelpumpar och redskap för att laga punkteringar). Ansvaret för teknikutrymmena skulle ligga 

hos bostadsrättsföreningarna eller hyresvärden och utlåningen av verktygen skulle fungera genom 

ett bokningssystem för de boende i fastigheten (Göransson, 2015). 

 

Dessa utrymmen skulle kunna bidra till att de boende i fastigheterna inte själva behöver köpa vissa 

verktyg och redskap. På så sätt kan resursförbrukning minskas vilket gynnar den ekologiska 

hållbarheten. Även social hållbarhet skulle kunna gynnas genom att dessa lokaler skapar mer 

samhörighet mellan de boende i fastigheten. Däremot förutsätter ett sådant system att alla boende 

tar ansvar för verktygen, annars skulle snarare osämja kunna uppstå bland de boende. Eftersom 

ansvaret för tillhandahållandet skulle ligga hos bostadsrättsföreningen eller hyresvärden så skulle 

troligtvis dessa även köpa in, reparera och byta ut verktygen. Det förutsätts alltså även att de 

ansvariga får systemet att fungera och ser till att verktygen finns tillgängliga och är möjliga att 

använda. 

Samordningsverktyget “Livspusslet” 

Tidigare i år (2015) arrangerade Norra Djurgårdsstaden Innovation en workshop för att ta fram ett 

verktyg (som skulle kunna vara en app eller ett webbverktyg) för att underlätta bildelning för de 

boende i Norra Djurgårdsstaden. Medverkande var olika bilrelaterade företag, KTH, ideella 

föreningar, Swedish ICT och stadens tekniska förvaltningar (Norra Djurgårdsstaden Innovation, 

2015). För den här idén är inga boende i Norra Djurgårdsstaden inblandade, vilket kan jämföras 

med organiserandet av bilpooler i avsnittet Vad som görs idag. 

 

Enligt Salmhofer (2015) skulle det här verktyget kunna göras mer omfattande genom att även 

inkludera andra tjänster. Exempelvis skulle verktyget kunna underlätta för invånarna i stadsdelen 

att mötas, samäga och att dela idéer och materiella ting, vilket skulle kunna stärka både den 

ekologiska och sociala hållbarheten. Idag finns en idé för det här verktyget kallat “Livspusslet”, 

men det är fortfarande endast på idéstadiet. Det handlar alltså om att de boende ska kunna frigöra 

tid genom att dela tjänster med varandra som kan underlätta vardagen (Stockholms stad, 2015a 

och Norra Djurgårdsstaden Innovation, 2015). Exempel på tjänster skulle kunna vara 

hundpassning, barnvakt och matlagning (Stockholms stad, 2015a). Dessutom kunde det också vara 

möjligt att låna ut prylar, erbjuda semesterboende och samordna bildelning med mera via hemsidan 

eller appen. I redovisningen av det här förslaget är det dock osäkert vem som kommer att 

tillhandahålla verktyget. Möjligtvis är detta ännu inte bestämt. 

Konceptet “Fritidsboden” 

Det finns ytterligare ett projekt i Norra Djurgårdsstaden som i nuläget endast är på idéstadiet och 

som ännu inte gjorts offentligt. Projektet är framtaget av fokusgruppen Bo och arbeta i Norra 

Djurgårdsstaden och handlar om hur delande ekonomi skulle kunna införlivas i Norra 
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Djurgårdsstaden. Eftersom projektet fortfarande endast är en idé finns ännu inte mycket 

information, men det finns ett förslag kallat “Fritidsboden”. Idén Fritidsboden innebär att det ska 

finnas lokaler i Norra Djurgårdsstaden där de boende kan skänka och låna fritidsutrustning, 

verktyg, leksaker, kläder, m.m. Lokalen skulle även kunna fungera som samlingslokal för 

workshops, föreläsningar, utställningar och dylikt, med syftet att inspirera och engagera de boende 

till hållbarare val. Vem som skulle arrangera sådana tillställningar framgår inte av källan 

(Stockholms stad, 2015a). 

 

Det här förslaget liknar det förslag om teknikutrymmen i fastigheterna. Förslagen har samma 

hållbarhetssyfte, men skiljer sig genom att teknikutrymmena skulle ämnas till de boende i varje 

enskild fastighet, medan Fritidsboden skulle tillhandahållas som ett förråd eller en bod för en större 

mängd boende. 

Våra förslag på vad som skulle kunna utvecklas 

Ovanstående avsnitt visar att Stockholms stad idag driver flera projekt som innehåller kollaborativ 

konsumtion och flera idéer finns för framtida projekt, men ännu mer skulle kunna göras. Det finns 

idag ett stort antal företag och organisationer som inriktar sig på den delande ekonomin (se Tabell 

3), och Stockholms stad skulle kunna både inspireras av och samarbeta med dessa. På så sätt skulle 

kollaborativ konsumtion kunna integreras i stadsdelen på ytterligare ett antal sätt. I det här avsnittet 

beskrivs hur Stockholms stad skulle kunna utveckla kollaborativ konsumtion inom dito områden. 

Utveckla bil- och cykeldelning 

Stockholms stad har redan samarbeten med två bilpoolsföretag och ett kooperativ. För att göra 

bilarna mer lättillgängliga kunde man även skapa ett samarbete med Stockholms kollektivtrafik, 

vilket den icke-vinstdrivande organisationen Mywheels gjort. Den har flera uthyrningsalternativ: 

medlemmarna kan antingen hyra bilar från organisationens bilpool eller hyra privata bilar som 

medlemmarna själva hyr ut. Organisationen har en app där medlemmarna på en karta kan se var 

tillgängliga bilar finns och bilarna kan låsas upp med hjälp av chipkort som är kopplade till bilarna. 

Chipkorten är dessutom desamma som används till annan kollektivtrafik i staden. Mywheels har 

även ett samarbete med Toogethr, som är en tjänst där människor kan erbjuda bilskjuts till varandra 

(Mywheels, 2015, se Tabell 3). Stockholms stad skulle bland annat genom inspiration från 

Mywheels kunna skapa ett samarbete med Stockholms kollektivtrafik, SL, för att göra bilpooler 

mer tillgängliga.  

 

Cykeldelning finns redan i Stockholm genom City Bike (City Bike, 2015, se Tabell 3), men ett 

förslag skulle kunna vara att Norra Djurgårdsstaden hade sin egen cykeldelningsverksamhet. 

Cyklarna skulle då i större utsträckning kunna anpassas till de boende, exempelvis genom att ha 

blandade sorter såsom sportcyklar, dam- och herrcyklar, barncyklar och lådcyklar. Dessutom 

skulle systemen för uthyrning kunna fungera mer effektivt för de boende. 
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Som nämnts tidigare skulle bil- och cykeldelning kunna bidra till både ekologisk och social 

hållbarhet. Bilpooler skulle kunna minska bilanvändadet och på så sätt bidra till minskad 

klimatpåverkan, renare luft och tryggare trafikmiljö. Den sociala hållbarheten skulle kunna stärkas 

genom att bostadsområden blir trevligare med färre bilar. Dessutom kan delandet medföra nya 

möjligheter till möten. 

Utveckla stads- och biodlingen 

Stadsodlingen har varit ett lyckat och populärt projekt i Norra Djurgårdsstaden ända sedan starten. 

Därför finns det utrymme för vidareutveckling. Vad som troligtvis kommer att behövas i framtiden 

är fler platser för odling. I dagsläget används främst tillfälliga dödytor i området, men när 

byggarbetet är klart kommer dessa ytor utnyttjas till andra ändamål. Alltså kommer nya ytor att 

behöva tas fram. När offentliga platser byggs bör ytor för odling reserveras. Något annat som 

skulle kunna göras är att plantera träd och buskar med ätbara frukter och bär i parker, på 

innergårdar och längs med vägar. På så sätt kan ännu mer ätbara råvaror distribueras till de boende. 

Här skulle inspiration kunna hämtas från exempelvis Fruktkartan (Fruktkartan, 2015, se Tabell 3). 

Sådan distribution skulle kunna skötas av de boende, men givetvis förutsätts att Stockholms stad 

planterar växterna. 

 

När det gäller biodlingen skulle ett större intresse från de boende kunna uppnås. Eftersom det 

funnits ett bristande intresse har Stockholms stad valt att satsa mer på utbildning om 

ekosystemtjänster och använda biodling som exempel, men ett förslag vore att istället satsa på att 

utbilda de boende i själva biodlingen, så att de boende kan driva verksamheten. På så sätt skulle 

en biodlingsverksamhet kunna skapas som helt drevs av de boende. Om de boende bedrev 

biodlingar i området skulle biologisk mångfald kunna gynnas genom pollinering. 

Utveckla Återbrukscentrumet 

Att ha ett återbrukscentrum med stationer där boende kan lämna avfall till återbruk är en typ av 

kollaborativ konsumtion, men en sådan idé skulle kunna utvecklas mer. I Tabell 3 finns flera 

exempel på innovationer och affärsidéer som skulle kunna införlivas i ett återbrukscentrum i  Norra 

Djurgårdsstaden. På så sätt skulle varor kunna återanvändas på ett inspirerande och kreativt sätt. 

 

Återbrukscentrumet i Norra Djurgårdsstaden skulle kunna likna galleriorna i Göteborg och 

Eskilstuna (Eco gallerian & ReTuna, 2015 se Tabell 3). Det skulle exempelvis kunna finnas 

lagningscaféer och klädbibliotek, där redan existerande företag och organisationer skulle kunna 

bjudas in till samarbete. Dessutom skulle det kunna finnas utbildningar och workshops som riktar 

sig till barn och ungdomar, vilket Stockholms stad tidigare haft planer på att genomföra (se 

avsnittet Återbrukscentrum i kapitlet Vad Stockholms stad vill utveckla). Besökare av 

återbrukscentrumet skulle både kunna vara boende i området och i övriga Stockholmsområdet. 

Förslagsvis skulle återbrukscentrumet upprättas av Stockholms stad, men sedan drivas av de 



37 
 

företag och organisationer som tillhandahåller lokalerna. Utbildningsverksamheten skulle kunna 

drivas av Östermalms stadsdelsförvaltning genom ReMida, vilket det tidigare funnits planer på. 

 

Att upprätta ett återbrukscentrum skulle kunna bidra till ekologisk hållbarhet eftersom det kan 

bidra till en direkt minskning av resursutnyttjande, exempelvis genom att hyra kläder eller laga 

trasiga apparater istället för att köpa nytt. Utbildningar och workshops kan även skapa mer kunskap 

och medvetenhet vilket gör att besökarna även minskar sin resursanvändning inom andra områden. 

Den sociala hållbarheten kan stärkas genom att nya mötesplatser skapas som inte finns i “vanliga” 

köpcentrum. Exempelvis kan en lagningsverkstad skapa möten där människor kan lära sig olika 

lagningsmetoder av varandra, och ett klädbibliotek kan skapa möjligheter för modeintresserade att 

mötas. 

Utveckla krav på lokaler 

Östermalms stadsdelsförvaltning planerar att i sitt nya handlingsprogram kräva av byggherrarna 

att det ska finnas lokaler för olika typer av verktyg i alla fastigheter. Dessa lokaler skulle kunna 

innehålla mer än bara verktyg för hemmet. Förslag på annat som skulle kunna finnas i sådana 

lokaler är kläder, böcker, utomhusmöbler, hängmattor, grillar, dammsugare och annan 

städutrustning, och så vidare.  

 

Dessa redskap skulle kunna tillhandahållas av bostadsrättsföreningarna eller hyresvärdarna liksom 

för det tidigare nämnda förslaget om lokaler för teknikprylar, men denna utvecklade idé är 

möjligtvis alltför omfattande för att dessa aktörer ska vara villiga att sköta utlåningsverksamheten. 

I så fall skulle de boende gemensamt kunna sköta verksamheten. 

Ställ krav på tvättstugor i fastigheterna 

Något som inte planeras är införandet av tvättstugor i fastigheterna (Edvinsson, 2015). Att ha 

tvättstugor är en väl etablerad typ av kollaborativ konsumtion som funnits under lång tid. I 

nybyggda hus installeras vanligtvis tvättmaskiner i varje lägenhet, vilket strider mot en delande 

ekonomi. Ett förslag är alltså att återigen införa tvättstugor i nybyggda fastigheter. Tvättstugorna 

skulle skapa ett effektivare resursutnyttjande vid tvättning vilket är positivt för ekologisk 

hållbarhet. När det gäller den sociala hållbarheten kan tvättstugor får både positiva och negativa 

följder. En tvättstuga skulle kunna vara en plattform för grannar att mötas, men skulle även kunna 

skapa tvister exempelvis vid bokning, skötsel av maskiner och städning. 

Tidsbank i trapphusen 

Stockholms stad skulle kunna inspireras av projektet TalkoBoard som skapats av studenter genom 

kursen Future of Media på KTH (Ahlsén et al. 2014, se Tabell 3). Idén är att de boende i ett 

bostadshus ska ha möjlighet att dela arbetsuppgifter med varandra. I många bostadshus finns 

bokningssystem för tvättstugan i trapphuset och en TalkoBoard skulle fungera på ett liknande sätt. 

Genom bokningssystemet i en TalkoBoard (eller tidsbank som det mer generellt kallas) skulle de 
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boende helt enkelt kunna göra tjänster åt varandra och i gengäld få en tjänst utförd åt sig själv. På 

så sätt skulle tid kunna sparas för de boende. Dessutom skulle nya möten och relationer kunna 

skapas. Den här idén liknar samordningsverktyget “Livspusslet” som Stockholms stad håller på 

att utveckla. Vad som däremot är positivt med att ha en tidsbank i trapphusen jämfört med 

Livspusslet (som ska utgöras av en mobilapplikation eller en hemsida) är att tjänsterna blir mer 

lokala och lättare att genomföra eftersom de endast rör de boende i trapphuset. Det enklaste vore 

troligtvis om bostadsrättsföreningarna eller hyresvärdarna tillhandahöll den här tjänsten, men 

eftersom en TalkoBoard är elektronisk skulle den i hög grad vara självgående. Sedan är det upp 

till de boende att se till att systemet fungerar. 

 

En tidsbank skulle också kunna användas till annat än bara utbyte av tjänster. Den skulle även 

kunna fungera som en plattform där människor kunde erbjuda olika upplevelser till varandra. 

Exempelvis skulle gemensamma middagar kunna anordnas, gemensamma motionspass, 

födelsedagsfester eller utflykter. På så sätt skulle en större gemenskap kunna skapas i 

bostadsområden vilket skulle stärka den sociala hållbarheten. Om tidsbanker ska bli framgångsrika 

måste de givetvis vara uppskattade av de boende, och en vilja måste finnas att använda dem. 

Marknader 

På samma sätt som Östermalms stadsdelsförvaltning har arrangerat stads- och biodlingar skulle de 

kunna genomföra olika slags marknader för återbruk, antingen i form av klassiska loppmarknader 

eller byteshandel. Om det finns ett intresse från de boende skulle sådana arrangemang kunna 

medföra liv och rörelse i stadsdelen som är positivt för den sociala hållbarheten. Dessutom kan 

resurser tas till vara genom återanvändning. Webbsidan Freecycle som nämndes i avsnittet 

Marknader för återanvändning i kapitlet Kollaborativ konsumtion är ett exempel på 

internetbaserad återbruksmarknad och en liknande arena skulle kunna finnas för Norra 

Djurgårdsstaden. Exempelvis skulle det kunna finnas en hemsida där de boende i Norra 

Djurgårdsstaden kunde byta saker med varandra.  

Gemensamma kök och matplatser i fastigheterna 

Vilket nämnts tidigare i avsnittet Vad Stockholms stad vill utveckla finns ett intresse från 

Stockholms stad att utveckla möjligheten till delande genom lokaler i fastigheterna samt konceptet 

Fritidsboden. Dessa idéer skulle kunna utvecklas genom att tillhandahålla gemensamma kök i 

fastigheterna på samma sätt. Där kan de boende få möjlighet att laga mat och äta tillsammans eller 

hyra för andra ändamål. Det kommer bland annat finnas studentlägenheter i Norra 

Djurgårdsstaden. Då de oftast är en- eller tvårummare skulle ett gemensamt kök eventuellt kunna 

bli uppskattat av de boende. Gemensamma kök i fastigheterna skulle kunna bidra till en ökad social 

hållbarhet eftersom de boende kan få en bättre sammanhållning. I viss mån skulle det också kunna 

bli energibesparande då maten lagas tillsammans istället för individuellt. Precis som med 

tvättstugorna kan ett delat kök också få negativa konsekvenser i form av tvister mellan de boende 

vid exempelvis skötsel och städning.      
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Kollaborativ konsumtion för skolor och arbetsplatser 

Den här rapporten har fokuserat på hur kollaborativ konsumtion skulle kunna utvecklas för de 

boende i Norra Djurgårdsstaden, men i Norra Djurgårdsstaden kommer även att finnas 30 000 

arbetsplatser samt förskolor och skolor. Inom dessa verksamheter finns också 

utvecklingsmöjligheter för kollaborativ konsumtion. 

 

Stockholms stad skulle kunna inspireras av Malmö stads förmedlingstjänst Malvin (Malvin, 2015 

se Tabell 3). På så sätt skulle både skolor och arbetsplatser kostnadsfritt kunna förmedla skol- och 

kontorsmaterial till varandra, som exempelvis möbler och böcker. Malvin finns tillgänglig för alla 

förvaltningar i Malmö stad, och en liknande tjänst skulle kunna skapas för hela Stockholms 

kommun, men det skulle även kunna finnas en förmedlingstjänst i miniformat för Norra 

Djurgårdsstaden. Det bästa vore troligtvis om Stockholms stad sköter tjänsten, men att 

engagemang även existerar från företag och skolor. 

 

En tjänst som skulle kunna utvecklas för arbetsplatser, men även för skolor, är delade 

kontorsplatser. På så sätt skulle olika företag, privatpersoner och entreprenörer kunna mötas och 

arbeta tillsammans samt dela information och idéer. Däremot kanske det inte är Stockholms stads 

uppgift att tillhandahålla en sådan organisation, utan snarare vore egna initiativ från företag och 

skolor att föredra. 

Kommunikation med de boende i Norra Djurgårdsstaden 

En stor del av arbetet med att implementera kollaborativ konsumtion i Norra Djurgårdsstaden 

handlar om att väcka ett engagemang hos de boende, eftersom de står för en stor del av 

konsumtionen i området och eftersom förhoppningen är att de kommer att fortsätta att driva dessa 

frågor när stadsdelen är färdigbyggd och Stockholms stad (förutom Östermalms 

stadsdelsförvaltning) har lämnat området. Bland annat har de nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden 

blivit inbjudna till ett introduktionsprogram vid inflyttning. I introduktionsprogrammet informerar 

stadsdelsförvaltningen, exploateringskontoret och byggherrarna om hur miljö- och 

hållbarhetssatsningarna påverkar de boende i deras vardag (Rosén et al., 2014). 

 

Stadsdelsförvaltningen har även skapat flera kommunikationskanaler, exempelvis en webbplats, 

nyhetsbrev och sociala medier för att få ut så mycket information som möjligt till de boende. 

Dessutom har de sedan 2011 arrangerat seminarieserier med olika teman för att informera gamla 

och nya Hjorthagsbor (innefattande nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden) om bland annat trafik 

och kommunikationer, mötesplatser och hållbarhet i staden (Rosén et al., 2014). Dessa temakvällar 

har gjorts tillsammans med Hjorthagens folkkulturcentrum, det vill säga medborgarhuset i 

Hjorthagen som är en mötesplats för konst, musik och teater. Stads- och biodlingsprojekten har 

också fungerat som redskap för att utbilda boende om betydelsen av biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster i staden. Dessutom finns idéer på att ha utbildningsverksamheter för barn och 
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ungdomar i gasverksområdet i samband med de kultursatsningar som görs där, i samarbete med 

den kreativa återbruksverksamheten ReMida (Göransson, 2015). 

Hjorthagens intresseförening (HIND) 

Tanken i Norra Djurgårdsstaden är att Östermalms stadsdelsförvaltning och Stockholms stad ska 

finnas delaktiga i hållbarhetsarbetet under stadsdelens uppbyggnad. När stadsdelen är färdigbyggd 

är dock tanken att hållbarhetsfrågor till största del ska kunna drivas av föreningar bestående av de 

boende i området och inte vara alltför beroende av stadens förvaltningar. Därför har 

stadsdelsförvaltningen varit med och startat Hjorthagens intresseförening (HIND). Föreningen är 

inspirerad av Hammarby sjöstads motsvarighet, Sjöstadsföreningen och HS2020, vilket är ett 

medborgarinitiativ med syftet att hålla miljö- och hållbarhetsarbetet levande i stadsdelen. 

Föreningsarbetet har mestadels skett ideellt av de boende i Hammarby Sjöstad, men omfattande 

samarbeten har byggts upp med näringsliv, akademi och myndigheter. Även många 

bostadsrättsföreningar är medlemmar i föreningen (Svane et al., 2014). Sjöstadsföreningen har 

uppfört en avgift på 20-30 kronor per år som ska betalas för varje bostad, som går till att driva 

olika projekt i stadsdelen. Om HIND organiseras på ett liknande sätt kommer exempelvis 

stadsodlingsprojekt kunna administreras. Dessutom skulle föreningen kunna förbättra 

kollektivtrafik genom att ha dialoger med SL (Göransson, 2015). 

Låta boende delta mer i samhällsplaneringen i Norra Djurgårdsstaden 

Att i större utsträckning låta de boende i Norra Djurgårdsstaden bestämma över vad stadsdelen ska 

innehålla skulle troligtvis gynna kollaborativ konsumtion. Många av dem som flyttar in i Norra 

Djurgårdsstaden är engagerade i miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket exempelvis återspeglas i de 

projekt, temakvällar och aktiviteter som Stockholms stad har haft med de boende (Göransson, 

2015). Därför är det sannolikt att utformningen av stadsdelen önskas vara miljöanpassad och även 

att varor och tjänster som är ekologiska, klimatsmarta och hållbara efterfrågas i bostadsområdena.  

 

I stadsdelen kan butiksutbudet påverka hur de boendes konsumtionsmönster ser ut. Ett högt utbud 

av butiker som exempelvis säljer ekologiska varor skulle kunna göra det lättare för de boende att 

automatiskt bli mer miljövänliga. En idé är då att de boende i stadsdelen i större utsträckning 

gemensamt ska få möjlighet att vara med och påverka vad som ska finnas i de nybyggda 

handelslokalerna. Om de boende är positiva till den kollaborativa handeln så skulle den därmed 

kunna gynnas. Exempelvis skulle boende kunna välja att ha ett större utbud av secondhandbutiker 

och klädbibliotek istället för kommersiella klädbutikskedjor. 

 

Vissa typer av kollaborativ konsumtion (se avsnittet Kollaborativa livsstilar i kapitlet Kollaborativ 

konsumtion) är svåra för Stockholms stad att implementera eftersom de inte ingår i den fysiska 

bebyggelsen utan snarare sker individer emellan. Vad Stockholms stad då endast kan göra är att 

inspirera och informera om kollaborativa livsstilar. Några exempel på kollaborativa livsstilar som 



41 
 

inte nödvändigtvis behöver några planerade fysiska utrymmen är delande av kunskap med 

varandra, ha gemensamma middagar eller motionera tillsammans. 
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Diskussion 
 

Genom att ha studerat Norra Djurgårdsstaden har vi försökt ta reda på hur en kommun i samverkan 

med andra lokala aktörer och de boende skulle kunna implementera mer kollaborativ konsumtion 

i en stadsdel med hjälp av samhällsplanering. Detta för att främja en mer hållbar stadsutveckling. 

I det här kapitlet diskuteras resultatet av fallstudien samt problematiken med att planera för 

kollaborativ konsumtion i en stadsdel. Genomgående i rapporten har kollaborativ konsumtion 

betraktats som en positiv företeelse, men fenomenet kan förstås diskuteras och kritiseras, vilket 

också görs i det här kapitlet. 

Resultaten av fallstudien Norra Djurgårdsstaden 

Resultaten i fallstudien visar att det finns projekt från Stockholms stad och Östermalms 

stadsdelsförvaltning som handlar om kollaborativ konsumtion. Fokusgruppen Bo och arbeta i 

Norra Djurgårdsstaden, som drivs av stadsdelsförvaltningen och är en del av den 

miljösamordningsgrupp som arbetar med hållbarheten i Norra Djurgårdsstaden, är den aktör som 

främst har drivit projekt som handlar om hållbara livsstilar och därmed även kollaborativ 

konsumtion. Projekt har genomförts tillsammans med de boende i Norra Djurgårdstaden och i de 

äldre delarna av Hjorthagen. 
 

Det är förvisso märkbart att dessa typer av projekt är en relativt ny företeelse inom 

samhällsplanering då flera projekt fortfarande är på idéstadiet. Något som beskrevs i teoridelen 

var att kollaborativ konsumtion ännu inte uppnått en kritisk massa, vilket kan förklara varför den 

delande ekonomin inte slagit igenom i stadsdelen ännu och att det mesta fortfarande är skisser. 

Dessutom är även idén om hållbara livsstilar en relativt ny företeelse, som människor kanske ännu 

inte hunnit ta till sig, vilket  också beskrevs i teoridelen. Sedermera kan det vara problematiskt att 

implementera kollaborativ konsumtion i en stadsdel, vilket förklaras senare i det här avsnittet. Ett 

projekt som trots allt visat sig vara lyckat är stadsodlingen, där intresset hos de boende varit stort 

och följts upp kommande år. Bilpooler och cykeldelning verkar inte riktigt kommit igång än, men 

utifrån de temakvällar som Stockholms stad har genomfört verkar det finnas ett intresse även där.  
 

Stockholms stad har flera förslag på hur den delande ekonomin skulle kunna utvecklas i stadsdelen, 

men eftersom dessa fortfarande endast är idéer är det svårt att avgöra om projekten kommer att bli 

lyckade. Förslagen på ett återbrukscentrum, lokaler i fastigheterna samt ”Fritidsbodar” och 

samordningsverktyget ”Livspusslet” påminner om liknande projekt som genomförts i andra delar 

av Sverige och i världen. Därför skulle Stockholms stad kunna inspireras av dessa för att utveckla 

projekten på lämpliga sätt. Detta är vad vi har fokuserat på när vi kommit med våra förslag på hur 

kollaborativ konsumtion kan utvecklas, alltså att referera till redan pågående projekt, som 

sammanställdes i Tabell 3. Resultaten visar att en utveckling av den delande ekonomin i Norra 

Djurgårdsstaden bäst kan ske genom samarbeten mellan Stockholms stad, de boende, näringsliv 

och organisationer, vilket underströks i teoridelen av rapporten genom argumenten i avsnittet 

Hållbar utveckling i en stadsdel samt avsnittet om Hållbara livsstilar. Dessutom har de boende en 

viktig roll i dessa frågor, vilket Stockholms stad tagit i anspråk genom medborgarträffar, olika 

slags information och utbildningar. Däremot skulle de boende kunna få ännu mer inflytande genom 



43 
 

att vara med och bestämma vad stadsdelen ska innehålla i form av exempelvis handlings- och 

mötesplatser. 
 

Svårigheterna med att implementera kollaborativ konsumtion i Norra 

Djurgårdsstaden 

Anledningen till att det finns begränsningar för Stockholms stad att implementera kollaborativ 

konsumtion i Norra Djurgårdsstaden är att det varken är exploateringskontorets eller Östermalms 

stadsdelsförvaltnings arbete att bestämma hur de boende ska leva. Dessa aktörer från Stockholms 

stad kan med andra ord inte styra människors konsumtionsmönster, vilket både Nils Göransson 

från Östermalms stadsdelsförvaltning och Christina Salmhofer, miljösamordnare på Stockholms 

stads exploateringskontor, beskrev tydligt i de intervjuer som genomfördes. Vad dessa aktörer kan 

göra är endast att öka tillgängligheten till möjligheter att leva mer hållbart, men sedan är det upp 

till varje individ att själv bestämma hur denna vill leva. Norra Djurgårdsstadens slogan är att det 

ska vara ”lätt att göra rätt”, men enligt Göransson (2015) kan den fysiska utformningen även bidra 

till att det ska vara ”svårt att göra fel”. Med andra ord kan samhällsplaneringen dels bidra till att 

det ska vara lätt att leva hållbart och dels att det ska vara svårt att leva ohållbart. 
 

Stockholms stad satsar mycket på att informera och utbilda de boende i Norra Djurgårdsstaden om 

hållbarhetsfrågor. Givetvis är detta positivt eftersom utbildningar kan skapa förutsättningar och 

motivera de boende att leva mer hållbart, vilket Falkheden (2005) argumenterade för i början av 

den här rapporten i avsnittet Hållbar utveckling i en stadsdel. Förvisso är det faktiska målet ändå 

att kollaborativ konsumtion ska utövas i praktiken. Stockholms stad skulle således kanske behöva 

satsa mer på praktiska lösningar i det fysiska rummet. Biodlingen i Norra Djurgårdsstaden är ett 

exempel där satsningar gjorts på att informera och utbilda om de ekologiska fördelarna som 

biodling ger, men själva biodlingsverksamheten tillämpas i mindre omfattning. Här skulle alltså 

satsningar kunna göras för att få igång en befintlig biodling, istället för att endast utbilda. Samtidigt 

skulle en mer praktisk samhällsplanering kunna inskränka på människors personliga val och 

integritet, vilket troligtvis är en anledning till att Stockholms stad satsar så mycket på information 

och utbildning. Problematiken ligger alltså i vad som är tillåtet för Stockholms stad, som är en 

beslutsfattande aktör, att planera i en stadsdel, med hänsyn till människors personliga integritet.  
 

Något som Göransson (2015) också påpekade i intervjun var att miljöprogrammet för Norra 

Djurgårdsstaden tidigare mest har haft ett produktionsperspektiv, det vill säga att fokus legat på 

exempelvis energieffektivitet och transporter, men att det på senare tid blivit mer angeläget att 

även arbeta ur ett konsumtionsperspektiv, vilket skulle kunna underlätta arbetet med hållbara 

livsstilar. Enligt Wangel (2013) kan Norra Djurgårdsstaden inte kallas för en hållbar stadsdel 

eftersom konsumtionen från de boende och verksamma i området inte räknas med i 

klimatberäkningarna. Exempelvis har Hammarby Sjöstad, som också är en stadsdel med fokus på 

miljö och hållbarhet, tidigare fått kritik av den anledningen. För att en stadsdel ska kunna kalla sig 

hållbar krävs större livsstilsförändringar hos människor, menar Wangel (2013). Att Stockholms 

stad börjat fånga upp konsumtionsfrågor skulle alltså kunna vara ett steg mot att ”på riktigt” göra 

en stadsdel mer hållbar, men frågan återstår hur mycket dessa aktörer faktiskt har haft möjlighet 
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att påverka medborgarnas privata vardagsliv. Deras huvudsyfte är trots allt att upprätta fysisk 

bebyggelse. 

 

Något som Salmhofer (2015) nämnde var positivt i hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden var 

att Östermalms stadsdelsförvaltning fått en roll så tidigt i planeringsprocessen. Detta förefaller 

vara positivt ur ett hållbarhetsperspektiv, eftersom de har möjlighet att arbeta med frågor som inte 

hör till exploaterings- och stadsbyggnadskontorets arbete, alltså exempelvis hållbara livsstilar. I 

framtiden kommer kanske sådana samarbeten att bli mer vanliga för att underlätta för kommunen 

att arbeta med sådana frågor. 

Även om det finns många utvecklingsmöjligheter för kollaborativ konsumtion i Norra 

Djurgårdsstaden så skulle förvisso några av de idéer som vi som författare har föreslagit kunna 

vara orealistiska att genomföra i verkligheten. Exempelvis har inte några ekonomiska eller 

juridiska aspekter beaktats när fallstudien gjorts. Det är också osäkert om det skulle finnas ett 

intresse från de boende att implementera vissa av förslagen, exempelvis gemensamma kök i 

fastigheterna eller tidsbanker i trapphusen. Sådana lösningar skulle mycket väl kunna kännas 

överflödiga och därför inte utnyttjas. Att planera in alltför många möjligheter för kollaborativ 

konsumtion med en gång är kanske onödigt om inte något intresse finns. Av den anldeningen är 

det dock viktigt att föra dialog med de boende (och verksamma) i stadsdelen så att ämnet kan 

introduceras och väckas till liv. 

Att använda stadsdelen Norra Djurgårdsstaden som fallstudie 

Det är relevant att diskutera den stadsdel som använts som fallstudie i den här rapporten, alltså 

Norra Djurgårdsstaden. Den här stadsdelen har en välkänd miljö- och hållbarhetsprofil, vilket 

betyder att de människor som flyttar dit kanske redan innan inflyttning haft en ambition att leva 

mer hållbart. Många som flyttat till Norra Djurgårdsstaden har exempelvis sålt bilen (Göransson, 

2015) vilket skulle kunna förklaras med att antalet parkeringsplatser per hushåll är begränsat eller 

visa på ett engagemang från de boende. Ett sådant engagemang förenklar givetvis arbetet med 

hållbara livsstilar då människor i högre grad är intresserade redan från början.  
 

Något som också kan tas i åtanke är att bostadspriserna i Norra Djurgårdsstaden är höga, alltså är 

det främst människor med högre inkomst som flyttar dit. Detta kan påverka konsumtionsmönster 

och livsstilar på flera sätt. Å ena sidan kanske den här gruppen av människor är mer medvetna om 

hur de konsumerar och har en hög förståelse för vad det innebär att leva miljö- och klimatsmart. 

Å andra sidan har höginkomsttagare möjlighet att konsumera mer. Ett hållbarhetsarbete kan alltså 

ha olika innebörd beroende på vilken stadsdel som studeras, eftersom de som vistas i området kan 

ha olika förutsättningar och intressen. 

Diskussion kring kollaborativ konsumtion som fenomen 

Enligt både Gartz (2015) och Botsman et al. (2010) är det viktigt att systemen för kollaborativ 

konsumtion är enkla, praktiska och billiga för att människor ska vara villiga att använda sig av 

dem. Dessutom är det viktigt att det finns en kritisk massa. För att projekten för kollaborativ 
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konsumtion ska lyckas krävs alltså att de är lättillgängliga, men även att det finns en vilja att 

använda sig av systemet. 

Det är heller inte självklart att kollaborativ konsumtion alltid förefaller som ett fördelaktigt 

fenomen. Exempelvis skulle en tvättstuga kunna medföra en dålig snarare än en god grannsämja i 

form av tvister om bokningstider, städning, och så vidare. En tvättstuga kan också vara en 

begränsning då det krävs tidsbokning och transport till och från lokalen. En del människor ser 

också ett värde i att äga materiella ting, exempelvis sin egen bil eller cykel. Det kan också finnas en 

ovilja att dela något med någon annan kanske eftersom det är ansträngande eller obehagligt. 

Följaktligen passar givetvis inte alla former och typer av kollaborativ konsumtion alla människor, 

och som sagt kan den delande ekonomin ha olika syften beroende på intresse. Det kan också finnas 

en uppfattning om att kollaborativ konsumtion är tidsödande, exempelvis att det är svårt för 

barnfamiljer att anpassa sig till en sådan typ av konsumtion eftersom det är så mycket annat i 

vardagen som ska hinnas med. Ett sådant argument är dock motsägelsefullt, eftersom kärnan i den 

delande ekonomin är att öka tillgängligheten till varor och tjänster vilket underlättar människors 

vardag på ett eller annat sätt. Att använda sig av kollaborativ konsumtion borde alltså snarare skapa 

möjligheter att spara tid. I huvudsak borde därför den delande ekonomin kunna lämpa sig för alla 

människor och samtidigt främja en hållbarare framtid. 
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Slutsatser 
 

Härmed återknyts till början av den här rapporten och dess syfte, vilket var att undersöka i vilken 

utsträckning kollaborativ konsumtion finns med i hållbarhetsarbetet för Norra Djurgårdsstaden 

samt hur den skulle kunna utvecklas i stadsdelen. På så sätt skulle en förståelse fås för hur 

kollaborativ konsumtion skulle kunna bidra till mer ekologisk och social hållbar utveckling i en 

stadsdel. 
 

Fallstudien har visat att kollaborativ konsumtion skulle kunna bidra till både mer ekologisk och 

social hållbarhet i staden. Ekologisk eftersom en delande ekonomi kan minska resursförbrukning 

både direkt, och indirekt exempelvis i form av transporter. Den sociala hållbarheten kan stärkas 

genom att kollaborativ konsumtion skapar nya mötesplatser och plattformar där människor kan 

interagera och skapa nya relationer. Nya mötesplatser kan även skapa mer rörelse i staden vilket 

kan ge en känsla av ökad trygghet.  
 

Fallstudien visade även att arbetet med att utveckla hållbara livsstilar och kollaborativ konsumtion 

i en stadsdel underlättas om stadsdelsförvaltningen medverkar, eftersom de har en närmare relation 

med de boende och även har möjlighet att påverka hållbarhetsarbetet även när stadsdelen är 

färdigbyggd. Dessutom är det fördelaktigt med samarbeten mellan stadsdelsförvaltningen och de 

boende samt även mellan företag, organisationer, och andra aktörer som bedriver olika typer av 

kollaborativ konsumtion, eftersom de kan inspirera och medverka till mer innovativa lösningar. 

Däremot lämpar sig inte alla typer av kollaborativ konsumtion till stadsutveckling, vilket 

åskådliggjordes i teoridelen av den här rapporten. Det finns emellertid många möjligheter till att 

implementera mer kollaborativ konsumtion i stadsbebyggelse, vilket åskådliggjordes i 

resultatdelen. 

 

Vad som slutligen bör nämnas är att kollaborativ konsumtion inte behöver handla om de syften 

som den här rapporten tagit upp. Den gemensamma konsumtionen kan också handla om att 

förenkla människors vardag, eller att gynna den personliga ekonomin genom att handla färre nya 

varor. En viss typ av delande kan utövas med olika ändamål, exempelvis skulle syftet med ett 

klädbibliotek för vissa personer kunna vara att minska konsumtionen av nyproducerade kläder av 

miljöskäl, medan för andra personer kanske syftet snarare är ekonomiskt (billigare kläder) eller 

socialt (en annorlunda mötesplats). Alltså kan den kollaborativa konsumtionen utgöra olika motiv 

för olika personer och kanske även för olika områden, vilket betyder att människor inte 

nödvändigtvis behöver vara miljöengagerade eller söka sociala interaktioner för att vilja 

konsumera kollaborativt.  

I fallstudien Norra Djurgårdsstaden har särskilda förutsättningar funnits för att kunna utveckla 

kollaborativ konsumtion, som kanske inte gäller i andra områden. Om fallstudien hade gjorts över 

ett annat område hade andra förhållanden gällt. Däremot kan den här studien bidra till att inspirera 

och ge exempel på hur kollaborativ konsumtion skulle kunna implementeras i andra stadsdelar.  
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Bilagor 

Intervjufrågor 

Mira Gartz - Delaeko.se 

 

1. På vilka sätt tror du att man kan implementera kollaborativ konsumtion i Stockholms 

bostadsområden? 

a. Vilka aktörer tror du kan påverka mest? 

b. Tycker du att det är viktigt att initiativ kommer uppifrån (alltså från exempelvis 

kommunalråd och andra beslutsfattare)? 

 

2. Tror du att den fysiska planeringen i Stockholm kan påverka hur väl kollaborativ 

konsumtion kan fungera? På vilka sätt i så fall? 
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3. Vilka typer av kollaborativ konsumtion anser du är mest utvecklade i dagsläget? 

 

4. Vilka typer av kollaborativ konsumtion tror du skulle fungera bra i Stockholms 

innerstad? 

 

5. Vilka tror du är de största utmaningarna när det gäller att utveckla kollaborativ 

konsumtion i Stockholm? 

 

6. Vad tror du krävs för att stockholmare ska vilja leva mer kollaborativt? 

 

Camilla Edvardsson - Norra Djurgårdsstaden Innovation 

 

1. På vilka sätt kan den fysiska planeringen påverka människors förutsättningar att leva 

hållbart? 

 

2. Har du några konkreta exempel på vad ni gör för att öka förutsättningarna för 

kollaborativ konsumtion i Norra Djurgårdsstaden? 

 

3. I hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdsstaden finns en vision att det ska finnas 

system för uthyrning av bilar och cyklar men också allehanda kapitalvaror. På vilka sätt 

ska dessa system fungera? Exempelvis, kommer de att drivas av företag, föreningar eller 

boende? 

 

4. Vad tror du krävs för att de nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden ska vilja använda sig av 

kollaborativ konsumtion? 

 

5. Finns det något samarbete mellan er och kollaborativa företag, exempelvis 

bilpoolsföretag? 

a. Om inte, har ni tänkt att ha ett samarbete med något företag i framtiden? 

 

6. Vilka aktörer tror du kan påverka utvecklingen av kollaborativ konsumtion? 

a. Bör utvecklingen ske främst på individnivå eller är det viktigt att initiativ kommer 

även från exempelvis beslutsfattare och företag? 

 

Nils Göransson - Östermalms stadsdelsförvaltning 

 

1. Hur arbetar ni för att få de boende i Norra Djurgårdsstaden att leva mer hållbart? 
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2. Finns det några praktiska exempel på saker ni gör som kan underlätta för att leva mer 

hållbart? 

 

3. Kommer det att finnas gemensamhetslokaler i bostadshusen? 

a.  I så fall, finns det några idéer på hur dessa ska användas? 

b.  Vilka kommer att ansvara för dem? 

 

4. Finns det andra mötesplatser i NDS som gynnar kollaborativ konsumtion? 

 

5. I lägesrapporten för Norra Djurgårdsstaden står det att ni har haft stadsodlingsprojekt 

under sommaren som blev väldigt populärt och uppskattades av de boende. Kommer 

stadsodlingen i Norra Djurgårdstaden att utvecklas mer? 

a. Hur integreras stadsodlingen i den övriga bebyggelsen i NDS?  

b. Kommer stadsodlingen att bestå av endast en stadsodlingsyta eller kommer den 

vara utspridd det finnas på flera platser i NDS? 

 

6. Kommer samarbetet med BeeUrban att fortsätta och kommer biodlingen i NDS att 

utvecklas ännu mer? 

 

7. Hur arbetar stadsdelsförvaltningen med brukaravtal i NDS? 

 

8. Stadsdelsförvaltningen nämner i lägesrapporten att ett av målen är att etablera ett 

Återbrukscentrum i NDS. 

Vad är tanken att detta Återbrukscentrum  ska innehålla?  

a. Kommer det finnas möjlighet till alternativ konsumtion i form av kollaborativ 

konsumtion? 

 

9. Arbetar ni på stadsdelsförvaltningen med bilpooler?  

a. I så fall, finns det några samarbeten med bilpoolsföretag? 

 

10. Har du några andra exempel på kollaborativ konsumtion i NDS? 

 

11. Stadsdelsförvaltningen satsar mycket på att kommunicera med de boende, exempelvis 

genom att ha Boskola till de nyinflyttade. I lägesrapporten står det att dessa satsningar 

varit lyckade. 

 

12. Vi undrar om dessa satsningar når alla nyinflyttade eller är det främst vissa grupper?  

a. Om så är fallet, hur skulle man kunna få alla nyinflyttade att intressera sig i 

hållbarhetsfrågor? 
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Christina Salmhofer - Exploateringskontoret 

 

1. Vad gör du som miljösamordnare på exploateringskontoret i NDS? 

 

2. Hur ser erat samarbete ut med Östermalms stadsdelsförvaltning? 

 

3. Hur arbetar ni på exploateringskontoret för att få de boende i NDS att leva mer hållbart? 

 

4. Vet du något om planerna angående Återbrukscentrumet? 

 

5. Har du några andra idéer på kollaborativ konsumtion i NDS? 

 

6. Har du några idéer på hur man skulle kunna få in ännu mer kollaborativ konsumtion i 

NDS? 

 

7. Tror du att Stockholms stad skulle kunna göra mer för att styra konsumtionsmönster hos 

de boende i NDS? 

 

 

 

 


