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Abstract	
Contrary to the individualised consumption culture that prevails in our part of the world, emerging 

alternative economies are focusing on more responsible forms of consumption and resource utili-

sation. Concepts aimed at sharing have recently received great attention in media, also related to 

various urban development trends. The aim of this study is to explore how planning can enable 

more sustainable economies in society. By studying sharing economy in an urban development 

context, an increased understanding can be created for how different actors frame the concept and 

what planning for sharing economics means in practice. To investigate the conditions that contrib-

ute to the development of sharing economy in an urban development project, these conditions will 

be explored more closely. The case Täby park has been used as an illustrative example of how 

sharing economy is discussed in urban development as part of the sustainability work. The empir-

ical material is based on interviews with actors who have represented different stages in a process 

between vision and reality. Most actors argue that sharing economy refers to activities that promote 

increased sharing, but there is no common view that sharing economy represents a paradigm shift. 

The conclusions of this study concern that aspirations for sharing activities that such a new urban 

area should attract primarily are framed by political ambitions and private interests. As place mar-

keting has become central to urban developments, there is also a question about the substance of 

visions and hence the sharing economy. The study has helped to reinforce the arguments that allow 

sharing activities to take place in the discussion about sustainable urban development. Self-organ-

ised groups are attributed to a major responsibility, something that questions which actors should 

be included in the planning. Finally, the study has shown that current planning ideals have difficul-

ties in responding to alternative ideas that do not fit in prevailing structures of society. 

 

Keywords: sharing economy, urban development, planning, actors, visions, place marketing 

English title: Sharing economy from vision to reality: Can urban development enable more sus-

tainable economies? 
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Sammanfattning	
I kontrast till den individualiserade konsumtionskultur som råder i vår del av världen ses alternativa 

ekonomier växa fram med fokus på mer ansvarstagande former av konsumtion och användning av 

resurser. Begrepp som syftar till delande har på senaste tid fått stor uppmärksamhet i media, och 

även sammankopplats med olika stadsutvecklingstrender. Genom att studera delningsekonomi ut-

ifrån en stadsutvecklingskontext kan en ökad förståelse skapas för hur olika aktörer framställer 

begreppet samt vad planering för delningsekonomi innebär i praktiken. För att undersöka vilka 

förutsättningar som bidrar till utvecklingen av delningsekonomi i ett stadsutvecklingsprojekt, kom-

mer dessa förutsättningar att utforskas närmare. Fallet Täby park har använts som illustrativt ex-

empel på hur delningsekonomi diskuteras inom stadsutveckling och görs till en del av hållbarhets-

arbetet. Det empiriska materialet bygger på intervjuade aktörer som fått representera olika skeden 

i en process mellan vision och verklighet. Flertalet aktörer menar att delningsekonomi syftar till 

verksamheter som främjar ett ökat delande, men det finns ingen gemensam syn på att delningse-

konomi innebär ett paradigmskifte. Studiens slutsatser berör att önskemål för verksamheter som 

en ny stadsdel ska attrahera främst styrs av politiska ambitioner och privata intressen. I takt med 

att platsmarknadsföring har blivit centralt inom stadsutveckling skapas dessutom ett ifrågasättande 

kring visioners och därmed delningsekonomins substans. Studien bidrar till att stärka argumenten 

om att låta delande-verksamheter få ta plats i diskussionen kring hållbar stadsutveckling. Självorga-

niserade grupper tillskrivs ett stort ansvar vilket ifrågasätter vilka aktörer som bör inkluderas i pla-

neringen. Slutligen visar studien att dagens planeringsideal har svårt att bemöta alternativa idéer 

som inte passar inom samhällets rådande strukturer. 

 

Nyckelord: delningsekonomi, stadsutveckling, planering, aktörer, visioner, platsmarknadsföring  
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Förord	
Detta examensarbete avslutar fem års studier på civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad vid 

Kungliga Tekniska högskolan. Arbetet är skrivet under våren 2017 som en sista insats inom mas-

terprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning. Utbildningen har kantats av med- 

och motgångar, men en faktor har varit konstant – vi har skrattat och gråtit tillsammans. Vilken 

härlig tid det blev trots allt. 

 

Tack till Pernilla Hagbert, vår handledare och största kritiker, som hjälpt oss när det varit snårigt 

och lyft arbetet till en högre nivå. Vi har lärt oss otroligt mycket under våra möten. 

 

Vi vill tacka Sarah Bragée för att du tidigt trodde på vår idé och erbjöd oss varsin skrivbordsplats 

på Tyréns avdelning för strategisk samhällsanalys. Tack till övriga medarbetare för glada tillrop 

samt stöd och pepp inför framtiden. Vi kommer alltid minnas er! 

  

Vi vill även rikta ett stort tack till alla som vi har fått möjlighet att intervjua. Ni har bidragit med 

värdefull information och gett oss inblick i er, och vår framtida, arbetsmiljö.  

 

Slutligen ett varmt och innerligt tack till familj och vänner som stöttat oss genom hela utbildningen 

och trott på vår förmåga. 

  

Stockholm, 14 juni 2017  
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1. Introduktion	
I kontrast till den individualiserade konsumtionskulturen som råder i vår del av världen ses alter-

nativa ekonomier växa fram med fokus på mer ansvarstagande former av konsumtion och använd-

ning av resurser (Albinsson & Perera, 2012). Delande i städer skulle kunna få effekter i form av 

minskad resursanvändning, ökad rättvisa och ett återupplivande av vad som enklast beskrivs med 

engelskans community (Agyeman et al., 2013). Städer och dess myndigheter anses vara nyckelaktörer 

i att forma utvecklingen av delande i större skala. Baserat på idén om att planering kan möjliggöra 

för utvecklingen av vad som anses vara mer hållbara ekonomier, kommer denna studie utforska 

relationen mellan stadsutveckling och delningsekonomi.  

  

På senare tid har begrepp som syftar till delande fått stor uppmärksamhet i media där de samman-

kopplats med olika stadsutvecklingstrender (Antoni, 2016; The Economist, 2013). Till följd av den 

popularitet som hänger samman med delningsekonomin har dock begreppets innebörd tagit en 

vändning där motiv och effekter börjar ifrågasättas (Schor, 2014). I debatten hörs röster som häv-

dar att delningsekonomi har kommit att bli en affärsmodell, alltså enbart vanlig kommers som 

utspelar sig på nätet och ska därför inte förväxlas med välgörenhet (Wentrup & Ström, 2016). 

Nuvarande forskning är dock begränsad gällande de långsiktiga effekterna (se exempelvis Augus-

tinsson, 2015; Cohen & Munoz, 2016). Trots det används begreppet i visioner om framtidens håll-

bara samhällen, vilket aktualiserar utforskandet av planering och delningsekonomi. Vid tiden för 

denna studie har delningsekonomi ur ett användarperspektiv utretts på uppdrag av regeringen (Ut-

redningen om användarna i delningsekonomin, 2017). Detta stärker argumentet för ämnets aktua-

litet och därmed studiens syfte. 

  

Sverige har ett av världens största ekologiska fotavtryck per capita (WWF, 2016). Om alla levde 

enligt dessa mått skulle det krävas 4,2 jordklot för att upprätthålla vår livsstil kopplat till konsumt-

ion. I takt med att urbaniseringsprocesser och klimatförändringar blir allt mer påtagliga syns flera 

omvärldsspaningar som syftar till hållbar samhällsutveckling. Think globally – act locally har kommit 

att bli en metafor för hur globala fenomen konkretiseras på lokal nivå där planeringen blivit ett 

verktyg för att uppnå visionen om den hållbara staden. Likväl som att städer är nav för många 

problem kan de även utgöra plats för bland annat förbättrade förutsättningar för invånarnas livs-

kvalitet, underlättande av hållbar konsumtion och social sammanhållning (Delegationen för håll-

bara städer, 2012). 

 



 

2 

Städer och tillväxtregioner har länge agerat attraktionskraft när det gäller näringsliv och ekonomiska 

aktörer, men i takt med människors ökade medvetenhet kring klimatfrågor kan även ett visst håll-

barhetsfokus attrahera (ibid.). Den regionala utvecklingsplan som berör Stockholm bygger på glo-

bala megatrender och ska på en lokal nivå hantera både en fortsatt befolkningstillväxt men också 

säkerställa hållbara miljö- och resurskrav (RUFS, 2017c). Regionen står inför en utmaning att 

minska klimatpåverkan samtidigt som ökad rörlighet och fortsatt ekonomisk tillväxt eftersträvas. 

De megatrender som ligger till grund för den utvecklingen är starkt präglade av globalisering men 

också förändrade livsstilar och social fragmentering. Med visionen om att bli Europas mest attrak-

tiva storstadsregion 2050 utgör den regionala utvecklingsplanen en stomme för lokala och regionala 

beslut kopplade till kommunal samhällsbyggnad (RUFS, 2017a). Den komplexa planeringsverklig-

het som ovanstående ger uttryck för pekar på vikten av att strategiskt hantera de utmaningar som 

kommunerna står inför med avseende på rådande konkurrenssituation (Fredriksson, 2015). 

 

Genom att studera ett pågående fall inom stadsutveckling kommer delningsekonomins omfattning 

att utforskas. Det empiriska underlag som ligger till grund för denna studie bygger på exemplet 

Täby park och består av intervjuer med aktörer som på ett eller annat sätt är kopplade till stadsut-

veckling där delningsekonomi lyfts upp som del i visionen om den hållbara staden. 
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1.1. Forskningens	omfattning	

1.1.1. Syfte	och	frågeställningar	

Syftet med denna studie är att utforska hur planeringen kan möjliggöra för mer hållbara ekonomier 

i samhället. Utifrån detta har följande forskningsfrågor formulerats: 

 

• Hur framställs delningsekonomi bland aktörer inom stadsutveckling? 

• Vilka förutsättningar bidrar till (hållbar) utveckling av delningsekonomi i ett stadsut-

vecklingsprojekt? 

 

1.1.2. Avgränsningar	

Flertalet olika begrepp som rör delande används parallellt i debatten om hållbar utveckling, men i 

denna studie kommer delningsekonomi genomgående att användas. Delningsekonomi har fått allt 

större genomslag och begreppet har även börjat inkluderas i det långsiktiga perspektivet på stads-

utveckling. Studien kommer främst att positionera sig på en övergripande strategisk planeringsnivå 

och således hanteras inte utvecklingen i förhållande till exempelvis detaljplaner. 

 

Inom ramen för denna studie kommer fokus inte att ligga på utformningen av tjänster för delnings-

ekonomi, även om det ingår att återge en principiell bild av hur delandet kan gå till för att kunna 

föra en diskussion kring delningsekonomins innebörd. Det kan finnas en poäng i att redogöra för 

de drivkrafter och motiv som påverkar delningsekonomins framväxt och utveckling med avseende 

att bygga upp argument för delningsekonomins etablering. Vidare kommer studien inte heller att 

beröra det användarperspektiv som ofta kan göra sig synligt när det talas om delningsekonomi, där 

exempelvis konsumentens rättigheter och skyldigheter diskuteras. 

 

Valet av att enbart fokusera på stadsutvecklingsprojekt motiveras med att städer ofta behöver han-

tera frågor rörande regional attraktivitet och konkurrenskraft, men också de utmaningar som den 

höga koncentrationen av invånare och verksamheter ställer på hållbarhetsarbetet. Det senare ute-

sluter dock inte de möjligheter som städerna ger för samverkan mellan olika strategiska åtgärder 

och aktörer. Invånare kommer inte behandlas som en egen aktörsgrupp, utan är enbart represen-

terade utifrån eventuell medverkan i självorganiserade grupper. Slutligen kommer fallet Täby park 

enbart användas som illustrativt exempel på ett stadsutvecklingsprojekt där delningsekonomi lyfts 

upp, och således kommer ingen fullständig redogörelse av projektet som sådant återges.  
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2. Planeringsmässiga	förutsättningar	för	stadsutveckling	
Här inleds det första av två kapitel som utgör det teoretiska ramverket. Detta kapitel berör plane-

ring och består av fyra avsnitt. Först, olika perspektiv på hållbarhetsdimensionerna kopplat till pla-

nering. Därefter, urbanekonomiska och politiska förutsättningar som skapar ett förhållande mellan 

marknad och kommunal planering samt olika alternativ som växer fram. Det tredje avsnittet belyser 

samverkan och relationer mellan aktörer inom planering. Fjärde och sista avsnittet berör kommu-

nalt visionsarbete och ger även en inblick i platsmarknadsföring. 

 

2.1. Hållbar	utveckling	
Beroende på utgångspunkt finns ett flertal olika förhållningssätt till hållbar utveckling och dessa 

kan illustreras med hjälp av olika modeller. Med ursprung i Brundtlandrapporten (WCED, 1987) 

beskrivs hållbar utveckling vanligen som en balans mellan ekologiska, sociala och ekonomiska di-

mensioner (Boverket, 2015). Enligt modellen ges alla tre dimensioner lika värde och tanken är att 

deras motsättningar genererar lösningar som är gynnsamma för samtliga dimensioner. Ett annat 

sätt att förhålla sig till hållbar utveckling, som ofta lyfts på global nivå, är genom att låta en dimens-

ion skapa förutsättningar för att hållbarhet ska kunna uppnås i övriga dimensioner. Den ekologiska 

dimensionen anses i de flesta fall ge förutsättningar för den sociala dimensionen, som i sin tur 

uppges vara målet, medan den ekonomiska dimensionen ses som ett medel för att nå målet. Med 

ekonomiska styrmedel avses exempelvis kommunal budget, politiska styrmedel och sociokulturella 

aspekter kopplat till livsstil. 

 

För att addera ett planeringsperspektiv på hållbar utveckling använder Campbell (1996) sig av “The 

Planner’s Triangle” som även den förespråkar att en balans mellan dimensionerna bör eftersträvas. 

Med denna modell vill Campbell dels belysa de konflikter som kan uppstå mellan hållbarhetsmålen, 

dels ifrågasätta om konceptet hållbar utveckling är användbart som vägledning i planeringen för att 

förstå de delade prioriteringarna. Om staden betraktas utifrån ekonomisk hållbarhet belyses ofta 

faktorer såsom produktion och konsumtion samt innovation. Staden konkurrerar med andra städer 

om att locka till sig nya marknader och industrier. Utifrån ett ekologiskt perspektiv anses staden 

istället stå för resursförbrukning och producering av avfall, således utgör staden ett hot mot naturen 

i fråga om resurser och mark. Med utgångspunkt i social hållbarhet menar Campbell att uppfatt-

ningen om staden är att den ska verka för att fördelningen av resurser, service och möjligheter är 

rättvis mellan olika sociala grupper i samhället. De konflikter som Campbell (1996; 2016) identifi-

erar handlar främst om de mellan ekonomisk tillväxt och social rättvisa respektive resursförbruk-
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ning. Den första konflikten belyser i princip konkurrerande intressen för markanvändning där pri-

vata och allmänna intressen står i motsats. Den andra konflikten handlar om resursförbrukning, 

vilket å ena sidan är en förutsättning för ekonomisk tillväxt enligt industrisamhällets principer, å 

andra sidan fyller resurserna en ekologisk funktion eftersom de behöver bevaras för att räcka till 

framtiden. Campbell har identifierat en tredje konflikt som uppstår med bakgrund i att de två fö-

regående ska lösas samtidigt.  

 

Oavsett vilket förhållningssätt som antas betonar Campbell (1996) att det kan vara riskabelt att 

omfamna konceptet hållbar utveckling per automatik och på så sätt få en falsk föreställning om att 

planeringen är hållbar genom att enbart addera termen till olika dokument och verktyg. Omvänt 

gäller att en planerare kan göra mycket som är till fördel för en hållbar utveckling utan att rikta 

någon som helst uppmärksamhet eller explicit tala om hållbarhet. Om hållbarhet ses som ett mål 

kan det vara alldeles för avlägset för att det ska vara möjligt att bryta ner till konkreta och kortsiktiga 

steg på vägen. Dessutom, även om det är möjligt att definiera hållbarhet, är det svårare att mäta 

eller veta när det har uppnåtts. Enligt Campbell gäller det för planeringen att utarbeta detaljerna 

kring hållbarhet och minska glappet mellan dess teori och praktik. Konceptet hållbarhet har dock 

visat sig vara en katalysator för innovation och samarbeten inom planeringen (Campbell, 2016). 

 

2.2. Urbanekonomiska	och	politiska	förutsättningar	

För att sätta hållbarhetsarbete och planering i en kontext kopplat till fysisk miljö behövs ett un-

derlag gällande den uppmärksamhet som riktas mot staden. De ekonomiska och politiska strukturer 

som ligger till grund för stadens hållbara utveckling skapar det ramverk som planeringen måste 

förhålla sig till.  

 

Glaeser et al. (2001) ser städer som center för konsumtion och menar att den urbana människan 

anser att städer med ett rikt utbud är attraktiva, vilket gör att dessa växer medan de som anses 

mindre attraktiva stagnerar. Konsumenterna har blivit en viktig del i städernas framgång och be-

folkningen ökar snabbast i de områdena med mest rikt utbud. Städernas framtid ligger i händerna 

på konsumenterna och endast genom att skapa förutsättningar som kan bidra till ökad livskvalitet 

och ökade inkomster kommer städerna att överleva. Samtidigt är samhället, enligt Harvey (2008), 

färgat av kapitalackumulation och marknadsbaserade logiker där rätten till staden ligger i händerna 

på en välbärgad elit som kontrollerar och formar staden efter sina önskemål. Inom nuvarande eko-

nomiska system är den ledande aktören det aktieägda vinstdrivande företaget, men kopplat till en 

alternativ ekonomisk logik skulle det behöva innefatta sociala företag eller ideella organisationer 
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som inte har vinstintresse som främsta drivkraft (Johanisova et al., 2013). Baserat på detta påpekar 

Sassen (2015) hur den ekonomiska tillväxten systematiskt hotar allt fler människor och platser, där 

klyftan gentemot den välbärgade eliten ständigt ökar. Jackson (2009) ställer sig frågan om det inte 

är bättre att försöka stoppa denna oavbrutna strävan efter ekonomisk tillväxt och istället koncen-

trera sig på att fördela tillgängliga resurser mer rättvist. En fortsatt tillväxt är inte möjlig i längden 

utan att de ekologiska gränserna på en ändlig planet utmanas. Ett civiliserat samhälle kan inte grun-

das på att några få, baserat på ekologisk förstörelse och ett upprätthållande av sociala orättvisa lever 

i välstånd. Därför är inte business-as-usual en alternativ väg att gå.   

 

Det dominerande ekonomiska systemet i världen tillskrivs ofta kapitalismen som förespråkar privat 

ägande av kapital och produktionsmedel, bygger på lönearbete och där skapandet av varor och 

tjänster motiveras med det huvudsakliga syftet att generera vinst via en marknad (Tormey, 2013). 

Motsatsen menar Tormey är att arbeta endast för sin egen överlevnads skull. Perspektivet att bygga 

en ekonomi på att tillfredsställa behov som överensstämmer med en nivå av överlevnad menar 

Mies och Bennholdt-Thomsen (2000) syftar till “livsproduktion” snarare än varuproduktion. Ett 

sådant överlevnadsperspektiv på ekonomi är en direkt tillfredsställelse av mänskliga behov som 

inte syftar till att transformera allt till något som kan säljas på en marknad. 

 

Kapitalismen bygger på en idé om fria individer där konkurrens är centralt (Tormey, 2013). Den 

samtida beskrivningen av kapitalismen är formad av ett ömsesidigt beroende mellan marknader, 

producenter och säljare, vilket innebär att kapitalister måste konkurrera med andra aktörer om 

utbud och efterfrågan. Det politiska ramverk som stödjer kapitalismen skapar förutsättningar för 

kapital att flöda fritt och konkurrera på öppna marknader med anledning av att låta kapitalister nå 

önskvärda vinster. Tormey belyser frihet och nytta som grundläggande drag i kapitalismen, där ett 

entreprenörsdrivet samhälle förespråkas framför ett samhälle som är beroende av statlig inbland-

ning. Den politiska idé som underbygger kapitalismen är den neoliberala ideologin som primärt ser 

statens inblandning som minimal. Marknaden är central som resursfördelare och det finns en tillit 

till att marknaden genom privatiseringsåtgärder även driver välfärdstjänster. Enligt de neoliberala 

anhängarna finns det enbart ett sätt att mäta ett värde, nämligen genom marknaden. Polanyi (1944) 

beskriver en marknadsekonomi som ett ekonomiskt system som är “kontrollerat, reglerat och styrt 

av marknaden själv; ordning inom produktion och distribution av varor är anförtrodd åt denna 

självreglerande mekanism” (s. 26, egen översättning).  
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Som ett alternativ till den kapitalistiska och neoliberala utvecklingen har begreppet social ekonomi 

kommit att signalera de möjligheter som på en lokal nivå behövs för att rätta till marknadsmässiga, 

och vad som anses vara statliga misstag (Amin, 2000). Den sociala ekonomin berör verksamheter 

som inte främst syftar till att skapa vinster utan snarare fokuserar på att arbeten och kollektivt ägda 

tillgångar ska leverera sociala och välfärdsmässiga tjänster av och för lokala invånare. Amin menar 

att det inte enbart handlar om att tillfredsställa vissa sociala behov utan också att skapa möjligheter 

för en ekonomisk förnyelse. Överskott fördelas mer solidariskt och syftar till att få ekonomiska 

resurser att både cirkulera och återinvesteras regionalt (Gibson-Graham, 2011). Det finns enligt 

Johanisova et al. (2013) en förhoppning om att sådana sociala företag ska kunna bidra till att för-

ändra det ekonomiska systemet underifrån och långsamt lägga en grund för en ekonomi baserad 

på en rättvis så kallad nerväxt. 

 

När det kommer till hållbarhetsarbete ger Ostrom (2009) ett alternativt förhållningssätt till huruvida 

statlig inblandning är att föredra. Ostrom påpekar att en viss typ av statlig reglering till och med 

kan påskynda det destruktiva resursutnyttjandet och istället har vissa grupper av resursanvändare 

engagerat sig och uppnått hållbarhet. Ostrom pekar på faktorer som kan vara avgörande när det 

kommer till hur stor sannolikheten är att grupper organiserar sig på ett självständigt vis. Exempelvis 

kan produktivitet och storlek på det system som gruppen befinner sig i vara avgörande, men det 

kan även vara ledaregenskaper, entreprenörsanda samt socialt kapital och kunskap som leder till 

självorganisering. Olsson (2008) beskriver självorganisering utifrån de rörelser och verksamheter 

som växer fram på eget initiativ, starkt påverkade av egen agenda och egna resurser. Olsson belyser 

självorganisation från stadens synvinkel och ger begreppet en innebörd som varken syftar till grän-

söverskridande motstånd eller kopplat till aktiva proteströrelser. Dessa verksamheter eller hand-

lingar har som syfte att skapa förändring underifrån utan att syfta till ett fullständigt oberoende 

som sådant. Olsson menar därtill att dessa verksamheter eller handlingar kan ske vid sidan om, 

men även som ett komplement till befintliga strukturer.  

 

Utöver det ekonomiska perspektiv som belysts ovan behövs även ett politiskt perspektiv som för-

klarar förhållandet mellan kommunal planering och förutsättningarna som marknaden skapar. Här 

menar Henecke och Khan (2002) att den faktiska planeringsprocessen har mer gemensamma drag 

med så kallade liberala elitdemokratiska och pluralistiska demokratimodeller, då formella processer 

ofta bygger på informella överenskommelser mellan kommunen och privata byggherrar. Henecke 

och Khan menar också att det går att ifrågasätta kommunens neutrala förhållningssätt när det kom-
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mer till att göra avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen med avseende på den beroen-

deställning som kommunen står i förhållande till privat investeringsvilja. Då det representativa sy-

stem som utgör det demokratiska styrelseskicket bygger på att konkurrerande partier med folkvalda 

representanter fattar politiska beslut har representativa institutioner en absolut maktställning. En 

deltagardemokratisk modell vänder sig däremot mot perspektivet att eliter är ensamma om för-

mågan till demokratiskt deltagande och istället lyfts medborgarna upp som deltagare i beslutsfat-

tandet med syftet att utveckla olika sociala värden i skapandet av det goda samhället. Henecke och 

Khan tar även upp en sista aspekt när det kommer till demokratiska modeller med aktiva medbor-

gare, vilken bygger på ett deliberativt förhållningssätt och lägger således stor vikt vid diskussion 

inom beslutsfattandet. Habermas teorier om kommunikativt handlande och en ideal samtalssituat-

ion skapar i mångt och mycket ett ramverk där en deliberativ process låter de bästa argumenten 

avgöra som underlag för gemensamma beslut. Dessa teorier har följaktligen blivit kritiserade på 

flera håll och kritiken rör exempelvis huruvida konsensus ska ligga till grund för politiska beslut 

och den faktiska möjligheten för medborgare att delta på lika villkor.   

 

2.3. Förutsättningar	för	samverkan	

Till skillnad från tidigare planeringsideal behöver dagens planering ta hänsyn till en globaliserad 

ekonomi och därmed förändrade förutsättningar beträffande maktförhållanden och inblandade ak-

törer (Healey, 1997). Healey menar att det är sociala relationer som bygger de nätverk som på en 

institutionell nivå hanterar planeringen. Planering kan då ses som en interaktiv process och utifrån 

detta skapades idén om den kollaborativa planeringen (Healey, 2003). Den kollaborativa plane-

ringen ska enligt Healey fungera som ett verktyg för att förstå och utvärdera processer inom så 

kallad governance, speciellt med inriktning på sådana som handlar om att utveckla värden kopplade 

till plats. Dessa processer ska inte förstås som enbart ett medel att nå ett specifikt mål, utan snarare 

de effekter som ett engagemang i governance-relaterade aktiviteter genererar.  

 

I understood planning as a governance activity occurring in complex and dynamic institu-
tional environments, shaped by wider economic, social and environmental forces that 
structure, but do not determine, specific interactions. By governance, I meant the processes 
by which societies, and social groups, manage their collective affairs. (Healey, 2003, s. 104)  

 

För att beskriva den situation som åsyftas, där flera aktörer gemensamt agerar används oftast be-

greppet governance. Begreppet är sprunget ur government, vilket syftar till formella statliga institut-

ioner och deras monopol på lagligt tvingande makt (Stoker, 1998). Governance ger i sin tur uttryck 

för en förändrad syn på traditionellt styrande med ändrade förutsättningar och nya processer. Det 
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handlar istället om samverkan eller samagerande och används i dagens komplexa planeringsverk-

lighet för att uttrycka behovet av att olika aktörer agerar tillsammans (Fredriksson, 2015). Det sak-

nas ett likställt begrepp på svenska och därför används ofta governance för att beskriva samarbetet. 

Governance handlar dels om att få olika offentliga aktörer till att samagera, men även tillsammans 

med andra aktörer såsom privata aktörer, föreningar och invånare. Inom dagens planering har 

ingen aktör tillräckligt med kunskap eller resurser för att ensam driva en process, vilket gör att 

governance-styrningen ses som interaktiv (Kooiman, 1993 i Stoker, 1998). 

 

Vidare pekar Khakee (2000) på att antalet aktörer i planeringen successivt har ökat, både när det 

gäller aktörer från den offentliga och den privata sidan, vilket lett till att innebörden av begreppet 

planeringsaktör har förändrats. Alla som tar initiativ i frågor som rör planeringen kan i princip 

räknas som planeringsaktörer. Förhållandet mellan planeringsaktörerna har också förändrats till att 

innefatta olika former av samspel för att främja stadens kvalitet och konkurrenskraft, då det ofta 

finns ett gemensamt sådant syfte, där gemensamma planer och strategier kan utvecklas som väg-

ledning för beslut. Larsson och Jalakas (2008) menar att den förändrade rollfördelningen mellan 

privata aktörer och kommunen har lett till “politisk fragmentering och fragmenterad samhällspla-

nering” (s. 71). Resultatet av detta är att det ställs högre krav på medborgardialog och utvecklade 

demokratiprocesser samtidigt som planeringen förväntas bli mer effektiv och alla aktörer måste 

komma överens. För utvecklingens skull blir det viktigt att samagera med “rätt” aktörer, men när 

många är inblandade blir det desto svårare att förutsäga planeringen (Fredriksson, 2015). 

 

På så sätt menar Cars och Thune Hedström (2006) att makten över planeringen inte bör tillskrivas 

en ensam aktör, då den i verkligheten snarare delas mellan de ingående aktörerna. Det finns ett 

ömsesidigt beroende mellan parterna för att kunna göra verklighet av ett projekt och därför stäm-

mer inte föreställningen att kommunen styr samhällsutvecklingen med hänvisning till planmono-

polet. Kommunen behöver aktörer utifrån som är beredda att göra nödvändiga investeringar för 

att verkställa planen, vilket även överensstämmer med det tidigare resonemang som Henecke och 

Khan (2002) för kring den beroendeställning som kommunen står inför när det kommer till privata 

aktörers möjligheter och intresse kring utveckling. Den kollaborativa planeringen och den kom-

munikativa planeringsteorin behandlas enligt Healey (2003) ofta utifrån målet att försöka att “ne-

utralisera” makt. Healey anser dock att makt inte ska ses som ett “ting” utan snarare en relation, 

där alla sociala relationer har en maktdimension vilken uttrycks genom dynamiken i interaktionerna 

och att vissa aktörer försöker dominera andra. Denna makt kan uttryckas genom både makt över 

andra och makt att få saker att hända.  
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Governance-perspektivet kan också ses som ett sätt att mobilisera resurser och uppnå kapacitet till 

att “få saker gjorda”, som inte förlitar sig på den traditionella government-styrningens maktkontroll 

eller dess auktoritet (Stoker, 1998). Stoker menar dock att det uppkommer en del kritiska dilemman 

i samband med denna typ av styrning. Det finns en skillnad mellan den komplexa verklighet inom 

beslutsfattande kopplat till governance respektive de normativa föreställningar som förklarar och 

rättfärdigar government. Cars och Thune Hedström (2006, s. 166) hävdar att initiativet spelar en 

stor och avgörande roll för utfallet, och att det i regel är privata aktörer som tar initiativ till större 

samhällsbyggnadsprojekt. Det utökade samarbetet mellan aktörer ställer nya krav på att identifiera 

maktförhållande mellan olika parter (Stoker, 1998). Nätverk av aktörer kan skapa kraftfulla allianser 

som inte bara influerar utan tar över hela styrningsverksamheten.  

 

Larsson och Jalakas (2008) påpekar hur planerare behöver vara medvetna om sin maktposition i 

förhållande till medborgarna. Baserat på Foresters (1989) syn på makt menar Larsson och Jalakas 

att om planerare förstår hur olika maktrelationer formar en planeringsprocess kan bättre underlag 

och analyser presenteras, och därmed kan ett mer kvalitetsfyllt förhållande till allmänheten uppnås. 

Ett utökat deltagande av privata och frivilliga sektorer inom tjänsteförmedling och strategiskt be-

slutsfattande leder också till ett delat ansvarstagande (Stoker, 1998). Detta innebär att ansvaret har 

förflyttats från en central ledning till den privata och frivilliga sektorn, men även till medborgarna. 

Purcell (2009) ställer sig dock kritisk till detta och menar att genom att gå från formell styrning till 

informell governance ökar sannolikheten att beslut fattats av aktörer som har ett mindre ansvars-

kännande inför allmänheten. 

 

Utifrån synsättet att planering bygger på sociala relationer är kommunikationen mellan olika aktörer 

central (Healey, 1997). Det kommunikativa planeringsideal som råder ställer stora krav på förut-

sättningarna för olika aktörer att göra sin röst hörd. Här menar Purcell (2009) att den kommunika-

tiva aspekt som den kollaborativa planeringen bygger på kan skapa möjligheter för neoliberala kraf-

ter inom beslutsfattande och governance att ytterligare stärka sin hegemoniska ställning. Med av-

seende att skapa ett alternativ till det samtida neoliberala samhället ser Purcell inte kommunikativa 

och kollaborativa former av planering som lämpliga verktyg för förändring.  

 

2.4. Visionsarbete	inom	planeringen	

Det finns enligt Mukhtar-Landgren (2012) en samstämmighet bland teoretiker att det under 1990-

talet skedde ett skifte i den svenska samhällsplaneringen. Skiftet innebar att gå från bestämda mål 



 

11 

och ett metodiskt arbete på vägen dit till att istället med hjälp av visionsarbete diskutera en önsk-

värd framtid på längre sikt (Nordström, 1995 i ibid.). Arbetet med att utforma kommunens visioner 

kan ledas av aktörer såsom tjänstepersoner, konsulter eller aktörer från näringslivet, men även ge-

nom partnerskap mellan olika aktörer (Mukhtar-Landgren, 2012). Det innebär att trots visionsar-

betets politiska karaktär så leds sällan arbetet av politiker (Shipley 2000; 2002 i ibid.). Begreppet 

metastyrning används för att beskriva den styrning som sker “genom ramar, föreställningar och 

målbilder som i sig ska forma och influera beslut, samarbeten och planering” och som syftar till att 

påverka de aktörer och intressen som är kopplade till det huvudsakliga styrandet (Syssner, 2015, s. 

42). Visioner används då som ett medel för metastyrning, där övergripande bilder och målbeskriv-

ningar kan skapa en gemensam syn hos olika beslutsfattare. Syssner menar att de värden som ad-

deras till en vision kan skapa ett möjlighetsrum som pekar ut riktningen för beslutsfattande, men 

kan också urvattnas och tappa sin inneboende mening som politiskt riktmärke. 

 

Khakee (2000) menar att den kommunala visionen ofta fokuserar på stadens konkurrenskraft i 

förhållande till utveckling av regionen. Beroende på utgångspunkt går det att se urbaniseringspro-

cessen som central i dagens planeringsdiskurs, där bilden av städer som tillväxtmotorer dominerar 

(Fredriksson, 2015). Även regionförstoring är ett återkommande tema, vilken skapar ett utökat 

rörelsemönster där möjligheterna att välja en boendemiljö som speglar det liv invånarna förväntas 

att vilja leva ökar. Utifrån det tillväxtperspektiv som rör städer och regioner skapas också en situ-

ation där attraktivitet blir avgörande och ett konkurrensförhållande mellan olika platser och områ-

den uppstår. Kraven att med olika medel attrahera näringsliv, invånare och besökare blir påtagliga. 

Med avstamp i denna process menar Harvey (2008) att det skett en påtaglig förändring i urbanise-

ringen, där en kapitalistisk underton medverkat till att det urbana livet blivit en handelsvara.  

 

Då visionsarbete har fått allt större genomslag i kommunal politik och planering blir det allt vanli-

gare att platsmarknadsföring ingår i den praktik som syftar till visionsdriven styrning (Syssner, 

2012). Det går numera att se hur svenska kommuner och regioner jobbar allt mer aktivt med att 

stärka platsspecifika element med hjälp av olika profilerings- och varumärkesstrategier. Platsmark-

nadsföring beskrivs kortfattat som “ett långsiktigt, strategiskt arbete som syftar till att förändra, 

förbättra eller förstärka bilden av en plats” (ibid., s. 11) och har blivit en viktig del för att skapa 

ekonomisk tillväxt. På liknande sätt menar Throgmorton (2003) att planeringen kan ses som en 

aktivitet som liknar ett övertygande berättande om framtiden. Planerare ska berätta historier som 

hjälper människor föreställa sig och skapa hållbara platser, inspirerat av den normativa bilden av 

ett ekologiskt hälsosamt, ekonomiskt vitalt och socialt rättvist samhälle. Hur planerare, eller andra 
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involverade i planeringsprocessen, väljer att framställa dessa historier är inte bara ett sätt att över-

tyga eller övertala, utan även grundläggande för hur ett samhälle skapas. 

 

Syssner (2012) menar att det finns olika åsikter om platsmarknadsföring och vad det ska leda till. 

Å ena sidan finns det vissa som ser strategisk marknadsföring som avgörande för hur väl en stad 

eller region kan motstå konkurrens, å andra sidan finns det de som menar att platsmarknadsföring 

endast förstärker bilden av en plats med syftet att nå vissa politiska mål. I det senare belyser Syssner 

demokratiperspektivet och ifrågasätter vem som ges möjlighet att berätta en historia och vilken 

historia det är som förs fram. Även Throgmorton (2003) pekar på ett maktperspektiv och menar 

att inflytelserika aktörer kan komma att sikta på att eliminera eller marginalisera konkurrerande 

historier, och försöka förmå planerare att utforma berättelser och planer som syftar till att övertyga 

en snäv skara av potentiella målgrupper. Sättet att kommunicera en plats på skapar inte enbart 

platsrelaterade bilder utan i förlängningen formar det ett visst möjlighetsrum som är styrande för 

förändringar av en fysisk plats (Syssner, 2015). Det medför samtidigt att andra alternativ försvinner 

eller framställs som omöjliga i sammanhanget.  

 

De funktioner som en vision är tänkt att ha kan enligt Syssner (2015, s. 44) delas in i tre grupper. 

Det finns ett processorienterat sätt att förhålla sig till en vision som främst handlar om att kunna 

tillgodogöra sig av den kunskap som uppkommer i samband med framtagandet av visionen. De 

krav som ställs på att själva visionen ska uppnås är inte i fokus och således problematiseras det inte 

heller att en vision är av utopisk karaktär. Det målorienterade synsättet bygger snarare på idén att 

visionen beskriver de mål som avses uppnås och ska fungera tillsammans med en tydlig åtgärdsplan. 

Om visionen inte överförs till konkreta handlingar, eller om satsningar i kommunen inte görs i 

enlighet med visionen, kan politikerna enligt detta synsätt ställas tills svars. Det tredje och sista 

förhållningssättet har som funktion att legitimera beslut och åtgärder och har sitt ursprung i att visioner 

kan skapa acceptans för de beslut som måste fattas kring stadens framtida utveckling. De tre syns-

ätten har alltså olika innebörd och om enighet inte finns kan detta leda till att det inom en kommun 

finns olika föreställningar om vad visionsarbetet ska ha för funktion. 

 

Slutligen menar Rainisto (2003) att en plats identitet och image formar de åtgärder som ett projekt 

medför inom ramen för platsmarknadsföring. Platsens identitet handlar om hur platsen önskas 

uppfattas och är resultatet av en rad olika strategiska åtgärder och beslut. Utifrån dessa beslut kan 

en grund läggas för en plats framtida image. En plats image är den “sanna bild” och de föreställ-
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ningar och idéer som tilltänkta målgrupper upplever kring den specifika platsen. Imagen är resul-

tatet av ett komplext och långsiktigt arbete mot att skapa en unik karaktär kopplat till platsen. Om 

ett platsmarknadsföringsprojekt är lyckat kommer således identitet och image att sammanfalla.  
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3. Delningsekonomins	framväxt	
Följande kapitel behandlar det teoretiska ramverkets andra del som berör delningsekonomi och är 

indelat i tre avsnitt. Först kommer olika begrepp som syns i debatten kring delande att redogöras 

för. Därefter tas delningsekonomins drivkrafter och effekter upp. Det tredje och sista avsnittet 

berör de aktörer, samarbeten och roller som uppkommer i samband med delningsekonomins fram-

växt. 

 

3.1. Begreppet	delningsekonomi	

Det finns flera termer för att beskriva det fenomen av delande som i Sverige benämns delningse-

konomi eller delandets ekonomi, och som används mer eller mindre synonymt (Augustinsson, 

2015). Några andra vanligt förekommande begrepp är kollaborativ ekonomi, kollaborativ konsumt-

ion och peer economy (Botsman, 2013). Begreppet delningsekonomi, på engelska sharing economy, har 

dock blivit ett populärt modeord i media (Cheng, 2016; The Economist, 2013). 

 

Enligt Richardson (2015) handlar delningsekonomi om att få tillgång till underutnyttjade resurser 

och de olika formerna av utbyte kan underlättas genom online-plattformar, men i takt med den 

ökade populariteten kring delande menar Albinsson och Perera (2009 i 2012) att det även behövs 

tillgång till lokal infrastruktur. Delningsekonomin har kommit att omfatta olika ideella och vinst-

drivande verksamheter som syftar till att möjliggöra denna tillgång (Belk, 2014; Richardson, 2015). 

Från början ansågs praxis inom delningsekonomin vara icke-vinstdrivande initiativ, men det har 

gradvis vuxit till en stor affärsmodell genom att ta en del av delningsavgiften (Belk, 2014; Co-

dagnone & Martens, 2016 i Cheng, 2016). Det råder brist på konsensus kring definitionen av del-

ningsekonomi (Richardson, 2015), samtidigt som diskussionen kring olika begrepp tyder på att 

området har fått en allt större betydelse (Augustinsson, 2015). Enligt Botsman (2013) finns en 

tendens att definitionerna hela tiden omformas för att passa olika ändamål, och även Cheng (2016) 

pekar på att i takt med delningsekonomins utveckling har forskare skapat olika termer i syfte att 

fånga delningsekonomins innebörd för den egna disciplinen.  

 

Botsman och Rogers (2011) skiljer mellan tre system för delande, eller kollaborativ konsumtion 

som de väljer att benämna det, vilka är: system för produkttjänster, marknader för omfördelning 

och kollaborativa livsstilar. System för produkttjänster bygger på att människor kan nyttja en pro-

dukt som tillhandahålls av antingen företag eller privatpersoner utan att själva behöva äga den. 

Detta går emot den traditionella industrimodellen om ett individuellt privat ägande. Botsman och 

Rogers menar att det finns en uppenbar miljömässig fördel i att nyttja en produkt maximalt istället 
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för att den ägs enskilt och får en begränsad användning. Användare behöver inte heller belastas 

med exempelvis underhåll, reparation och försäkring av en produkt, vilka är aspekter som kan 

tillkomma med ägande. 

 

Vidare baseras marknader för omfördelning på att tidigare använda eller ägda produkter, som inte 

längre behövs, omfördelas till någon som är i behov av dessa (Botsman & Rogers, 2011). Detta 

uppmuntrar till återanvändning och återförsäljning av gamla saker istället för att slänga dem, vilket 

minskar mängden avfall och resurser som går åt till att producera nytt. Utbytet av produkter kan 

se olika ut, en produkt kan antingen ges bort gratis eller säljas mot pengar, och kan även bytas mot 

en liknande produkt eller produkt av samma värde. Kollaborativa livsstilar handlar om mindre 

materiella tillgångar där människor med liknande intressen delar och utbyter till exempel tid, ut-

rymme, färdigheter och pengar (ibid.). Detta sker ofta på lokal nivå, men även över hela världen 

via internet, och kräver en hög grad av tillit eftersom utbytet inte är kopplat till en fysisk produkt 

utan sker människor emellan. 

 

I diskursen kring delningsekonomi har Martin (2016) identifierat flera kontrasterande och motsä-

gelsefulla sätt att rama in fenomenet, även om det finns en gemensam förväntan om att delningse-

konomin kommer leda till en radikalt decentraliserad ekonomisk aktivitet och på så sätt skapa stör-

ningar inom nuvarande ekonomiska system. Genom att analysera ett urval av denna diskurs kom-

mer Martin fram till att det finns tre inramningar som används av aktörer som vill utveckla del-

ningsekonomin, respektive tre inramningar som används av aktörer som är emot. De aktörer som 

är för en utveckling ser delningsekonomin som en ekonomisk möjlighet, en mer hållbar form av 

konsumtion, och en väg mot en decentraliserad, rättvis och hållbar ekonomi (ibid., s. 158). I likhet 

med detta ser Botsman och Rogers (2011) delning som del i en omfattande kollaborativ ekonomisk 

rörelse och Bradley (Augustinsson, 2015, s. 70) menar att de gemensamma intressena som syns kan 

vara ett tecken på en ny ekonomisk logik som går bortom vinstdrivande kapitalism.  

 

På motsatt sida anses delningsekonomin vara något som skapar oreglerade marknader, förstärker 

det neoliberala paradigmet, och ett osammanhängande fält av innovation (Martin, 2016). Även 

Richardson (2015, s. 122) ser att beteckningen delning bör ifrågasättas för att synliggöra vad det 

faktiskt gör, då det å ena sidan kan verka lovande som en berättelse om samarbete och gemenskap, 

vilket i sin tur förkastar föreställningar om ekonomin som framkallande av isolering och separation. 

Samtidigt kan den nya retoriken kring delning i själva verket maskera nya former av ojämlikhet och 

polarisering av ägande. Richardson menar att delningsekonomin har potential att både skaka om 
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och ytterligare befästa business-as-usual genom de ekonomiska aktiviteter som äger rum inom ra-

men för delningsekonomi. 

 

3.2. Delningsekonomins	drivkrafter	och	effekter	

Det kan finnas flera olika drivkrafter bakom delningsekonomin, där teknisk innovation är en faktor 

som kan bidra till att skapa effektivitet och tillförlitlighet (Botsman, 2013). Genom att utnyttja 

mobil och social teknik kan det möjliggöra en omfördelning av makt mellan sektorer, från centra-

liserade institutioner till nätverk av individer och grupper. Det innebär att mellanhänder avlägsnas, 

det vill säga den aktör som kan överbrygga gapet mellan produktion och konsumtion försvinner, 

och ersätts med direkta peer-to-peer utbyten (Botsman & Rogers, 2011). Enligt Botsman och Ro-

gers får detta positiva effekter när personliga relationer och socialt kapital åter hamnar i fokus, och 

som många gånger leder till att förtroendet mellan främlingar stärks. Dessutom sker en stor för-

ändring i konsumenternas roll där de går från passiva till att bli mer aktiva och anslutna (Botsman, 

2013).  

 

Botsman (2013) ser att en annan drivkraft är ett skifte i värderingar och att ompröva hur vi ser på 

ägande och delande, men även när det kommer till ekonomiska realiteter såsom välstånd, tillgångar 

och tillväxt. Även Bradley pekar på att skälen till att dela kan handla om att minska sina kostnader 

eller minska konsumtionen och det egna ägandet (Augustinsson, 2015). Barkman menar att det 

skett en normförändring i samhället när det gäller ägandefrågor, vilket exempelvis syns i hur vi 

anammar loppis- och second hand-trender för tillfället (i ibid.). Vidare kan delningsekonomins 

framväxt kopplas till ett utredande av hur miljömässiga påfrestningar kan minskas och hur ändliga 

resurser kan användas på bästa sätt (Augustinsson, 2015; Botsman, 2013). Barkman ställer sig dock 

kritisk till vad konsumenterna gör med de pengar som sparas in, då dessa i princip skulle kunna gå 

till resurskrävande aktiviteter såsom resor eller liknande och därmed leda till större klimatpåverkan 

(Augustinsson, 2015). Även Bradley understryker att de faktiska miljövinsterna kan variera, och till 

och med innebära att konsumtionen ökar när människor får mer tillgång till produkter och tjänster 

(i ibid.). 

 

Enligt Bradley (i ibid.) kan ytterligare ett skäl till att dela vara för att det i en social mening finns ett 

nöje i att delta, något som även Hamari et al. (2015) talar om. Albinsson och Perera (2012) menar 

att känslan av samhörighet både är en drivkraft och en effekt av att delta i delande-aktiviteter. På 

engelska talas denna känsla ofta om som community. Det kan följaktligen ha en motiverande effekt 

för det fortsatta beteendet att dela med sig (Belk, 2007). Själva idén med de nätverk som individer 
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deltar i är att främja egenskaper såsom tolerans, tillit och ömsesidighet, vilket kan betecknas som 

socialt kapital med innebörden att individer måste interagera för att ett sådant kapital ska existera 

(Albinsson & Perera, 2012). Vidare pekar Hamari et al. (2015) på att hållbarhetsaspekten och den 

ekonomiska vinsten är andra faktorer som motiverar ett deltagande. Hållbarhet är dock inte direkt 

kopplat till deltagande om det inte redan finns en positiv inställning till delande-aktiviteter. Enligt 

Hamari et al. innebär det att hållbarhet enbart är en avgörande faktor för de som redan anser att 

ekologisk konsumtion i sig är viktigt. 

 

För att idéer som bygger på delande eller kollaborativ konsumtion ska fungera måste enligt Bots-

man och Rogers (2011) en så kallad kritisk massa uppnås. Detta anses vara viktigt av olika anled-

ningar, för det första är det relaterat till att det måste finnas tillräckligt mycket att välja bland för 

att konsumenten ska känna sig tillfredsställd. En annan anledning är att om en lojal grupp av an-

vändare attraheras kan dessa i sin tur inspirera andra till att testa, således tillför denna användar-

grupp en kritisk massa i form av “socialt bevis”. Botsman och Rogers menar att det är lättare för 

människor att anamma ett nytt beteende om de ser eller upplever andra konsumenter som gör 

detsamma.     

 

De långsiktiga effekterna av delande-aktiviteter kan vara svåra att mäta, även om det kan finnas 

flera positiva värden att uppnå. Om inte regleringar och affärsmodeller utformas med riktning mot 

social och miljömässig hållbarhet kan ekonomier för delande ge mindre fördelaktiga effekter i sam-

hället (Augustinsson, 2015). Förutom osäkerheter kring påverkan på miljön pekas det även på ef-

fekter kopplade till arbetsmarknad och förmögenhetsfördelning. Utvecklingen av en delningseko-

nomi kommer enligt Felländer et al. (2015) att ge omställningseffekter på den befintliga arbets-

marknaden. Omställningen ses utifrån ett ekonomiskt tillväxtperspektiv där det kan skapas effek-

tivitetsvinster för vissa arbetsmarknader och minskad produktivitet för andra, vilket också anses 

kunna späda på inkomstklyftorna bland arbetstagare i samhället. Felländer et al. menar att delnings-

ekonomin kan komma att förändra de ekonomiska strukturerna på ett avgörande sätt. För att kunna 

avgöra betydelsen av kollaborativa ekonomier påpekas det att de traditionella måtten på ekonomi 

inte är tillräckliga (Augustinsson, 2015). Vinster kopplade till användarvärde och samhällsnytta är 

minst lika intressanta att utforska. 

 

Kollaborativa lösningar kan skapa relationer och nätverk mellan människor och därmed 
motverka socialt utanförskap. De kan vara ett sätt att utveckla mer inkluderande och de-
mokratiska lokalsamhällen samt ge möjligheter till försörjning och ekonomiskt välstånd. 
Att ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet verkligen uppnås är dock inte själv-
klart. (Augustinsson, 2015, s. 29) 
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Det finns ett behov av att utreda konsekvenserna kopplat till miljömässiga, men även sociala och 

ekonomiska aspekter av ekonomier för delande (Augustinsson, 2015). Vidare menar Cohen och 

Munoz (2016) att en rad olika aktörer, från lokala beslutsfattare till forskare och entreprenörer, kan 

dra nytta av kunskap om effekterna av delningsekonomin. För staden kan det vara till hjälp i att 

utforma policys som stödjer dessa tjänster och förstärker de positiva fördelarna, medan externa 

effekter begränsas. Cohen och Munoz betonar att städerna endast är i uppstarten till att förstå 

delningsekonomin och dess betydelse för staden, men det är fortfarande brist på forskning som 

utforskar hur offentliga verktyg i form av policys kan stödja en lokal delningsekonomi. Dessutom 

påpekas det att dessa aspekter behöver föras in i planering för hållbara städer, framför allt när det 

gäller tillgång till gemensamma ytor (Augustinsson, 2015). 

 

3.3. Aktörer	och	samarbete	

Intresset för den kollaborativa ekonomin växer, inte minst då städer och regioner ser utvecklingen 

som ett sätt att profilera sig (Augustinsson, 2015). Begreppet sharing cities har dykt upp under de 

senaste åren som ett uttryck för etableringen av delningsekonomi i stadsmiljöer runt om i världen, 

dock finns det fortfarande väldigt lite kännedom om hur lokala förutsättningar påverkar införande 

samt genomförande på olika platser (Cohen & Munoz, 2016). Cohen och Munoz lyfter fram Seoul 

som ett exempel på en stad med ambitioner att bli “delningshuvudstaden” i världen och har tagit 

fram en strategi för detta bestående av tre komponenter. Det handlar dels om att förändra lagstift-

ningen så att den stödjer en etablering av delningsekonomin, men även om att förse så kallade start-

ups inom delningsekonomin med finansiellt och rådgivande stöd samt att underlätta för medbor-

gare att delta i delningsekonomin. För att föregå med gott exempel har staden tagit flera initiativ 

som främjar ett delande, exempelvis genom att möjliggöra tillgång till kommunala byggnader efter 

arbetstid och skapa olika typer av lånebibliotek i flera områden. 

 

Kommunen kan anta många olika roller i en delningsekonomi och utöva inflytande på olika sätt 

genom att vara initiativtagare och/eller understödjare, till att istället anta en mer passiv roll (ibid.). 

Offentliga aktörer bör främst se sin roll som “underlättare” snarare än “genomförare”, och se till 

att användbara tjänster och plattformar växer fram som kan möjliggöra nya former av samarbete 

mellan olika aktörer (Augustinsson, 2015, s. 76). Det påpekas dock att många offentliga aktörer är 

osäkra på hur de ska agera kring utvecklingen mot en delandeekonomi och kan reagera med alltifrån 

att bromsa till att underlätta processen. För att nå en mer hållbar konsumtion anser Naturvårds-

verket (2014) att det bör finnas någon aktör som har ett övergripande ansvar för att samordna 
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arbetet, samla olika aktörer samt ta en ledande roll. Många myndigheter och aktörer bör involveras 

och samarbetet förbättras för att arbetet ska bli framgångsrikt. Ett steg mot att utveckla den kolla-

borativa ekonomin är att kartlägga de aktörer och initiativ som verkar lokalt och regionalt samt att 

skapa processer för involvering där även medborgare är delaktiga (Augustinsson, 2015). 

 

Eftersom delningsekonomin innefattar ideella initiativ eller verksamheter som inte främst drivs 

med vinstintresse, och ibland helt saknar monetära utbyten, belyser både Johanisova et al. (2013) 

och Augustinsson (2015) utmaningen i hur sådana alternativ kan finansieras. Enligt Johanisova et 

al. (2013) är det av betydelse att undersöka hur dessa verksamheter kan ta plats inom nuvarande 

ekonomiska system samt vilket sorts stöd som behövs för att de ska klara sig rent ekonomiskt utan 

att behöva kompromissa med sina värdegrunder. Malmö stad arbetar exempelvis för en hållbar 

miljö och utveckling av ett ökat delande (Augustinsson, 2015). Kopplat till praktik innebär det att 

genom samarbete med bland annat fastighetsägare skapa möjligheter för boende eller brukare att 

dela på resurser. Det finns utmaningar i att få projekt att bli ekonomiskt självgående inom nuva-

rande ekonomiska system, speciellt när de i uppstarten finansierats genom till exempel kommunalt 

stöd. Många projekt är beroende av eldsjälar och stöd utifrån, och har därför svårt att på sikt över-

leva. 

 

Politiker kan ha en viktig roll i utvecklingen av den kollaborativa ekonomin, då de kan styra hur 

allmänna platser och offentliga utrymmen ska användas samt hur processer och projekt ska initieras 

(Augustinsson, 2015). För att kunna stärka denna utveckling föreslår exempelvis Bradley några 

politiska styrmedel, däribland bevarande och vidareutveckling av gemensamma utrymmen anpas-

sade för delande samt offentligt stöd till verksamheter som syftar till “resurseffektiviserande kolla-

borativ konsumtion” (ibid., s. 73). Därtill hävdas att det finns en kraftfull potential i kollaborativ 

ekonomi, vilken ligger i den ökade möjligheten till att delta. Som individ kan vi iklä oss rollen att 

vara passiv konsument, men också aktivt vara med för att skapa och samverka. 

 

3.4. Teoretiska	utgångspunkter	–	att	planera	för	delande?	
Utifrån ovanstående teoretiska ramverk är förhoppningen att läsaren ska ta med sig följande ut-

gångspunkter som sammanlänkar planering och delningsekonomi. Först och främst så innebär inte 

användningen av begreppet hållbarhet per automatik att hållbarhet faktiskt uppnås i praktiken. Ett 

vanligt förhållningssätt när det kommer till de tre hållbarhetsdimensionerna är att den sociala håll-

barheten är målet, den ekologiska skapar förutsättningar och ekonomin ses som ett medel. 
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De urbanekonomiska och politiska förutsättningar som ligger till grund för samhällsutvecklingen 

styr till stor del de möjligheter som en alternativ ekonomi står inför. Den kommunala planeringen 

är färgad av politiska värderingar, vilket också i sin tur påverkar utfallet i den byggda miljön. Den 

marknadsbaserade logik som i mångt och mycket påverkar utvecklingen strävar ständigt efter ökad 

ekonomisk tillväxt där konsumtion är en viktig faktor. Som ett svar växer en annan syn på tillgångar 

och resursanvändning fram, vilken ofta självorganiserade grupper ansvarar för.  

 

Då planeringen till stor del bygger på samverkan mellan olika aktörer har visionsarbete blivit ett 

sätt att skapa en gemensam syn på framtiden bland beslutsfattarna. Visionsarbete används även 

som del i platsmarknadsföring för att stärka varumärket kopplat till en viss plats där attraktivitet 

och identitet blir ledord. 

 

Delningsekonomi är ett av flera begrepp som figurerar i debatten om minskat resursanvändande 

och inrymmer en förändrad syn på ägande. Delningsekonomi är omdiskuterat och det råder skilda 

meningar om vad det ska leda till. Vissa ser början på en alternativ ekonomisk utveckling, medan 

andra anser att delningsekonomi mer blivit en affärsmodell. Begreppet har nått stadsutvecklingen 

bland annat genom så kallade sharing cities, även om långsiktiga hållbarhetseffekter fortfarande är 

outredda. Slutligen råder det olika meningar om kommunens roll i förhållande till utvecklingen av 

delningsekonomi, men även den roll som kommunen har i förhållande till andra aktörer i stadens 

utveckling. 
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4. Metodologi	

4.1. Forskningsansats	
Denna kvalitativa studie har intagit en ontologisk position som konstruktivistisk, vilket innebär 

synsättet att individer är med och kontinuerligt producerar sociala fenomen genom sociala inter-

aktioner (Bryman, 2012). Det innebär också att sociala fenomen och deras innebörd är öppna för 

konstant revision. Med en konstruktivistisk position innebär materialinsamling genom exempelvis 

intervjuer att båda parter, det vill säga forskaren och den intervjuade, tar aktiv del i att konstruera 

kunskap tillsammans (Ja ̈rvensivu & Törnroos, 2010). Dessutom inkluderar denna position uppfatt-

ningen att forskarens egna skildringar av den sociala verkligheten är konstruktioner, således kan de 

inte betraktas som definitiva då forskaren enbart återger en specifik version av verkligheten (Bry-

man, 2012). Vidare har interpretivism varit en epistemologisk utgångspunkt för denna studie med 

dess betoning på att tolka människors handlingar och syn på den sociala världen. En sådan position 

hävdar skillnaden mellan föremål för naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga studier, 

och att det krävs ett annorlunda tillvägagångssätt för att studera människor (ibid.). Det centrala 

elementet i forskningen blir tolkning, snarare än representation, av verkligheten och insamlat 

material ses som resultatet av tolkningen (Alvesson & Sköldberg, 2009). 

 

Ansatsen i denna studie har varit explorativ eftersom det vetenskapliga underlag på området som 

vi har ämnat utforska är sedan tidigare begränsat och studien ska bidra till en ökad förståelse för 

relationen mellan planering och delningsekonomi. Forskningsprocessen har varit abduktiv till sin 

karaktär, vilket enligt Alvesson och Sköldberg (2009) beskrivs som ett växlande mellan teori och 

empiri för att kunna göra omtolkningar av båda i förhållande till varandra. Precis som vid induktion 

har denna studie utgått från en empirisk grund, men likt deduktion har inte några teoretiska anta-

ganden förkastats. Inledande studier av tidigare teori har använts som inspiration vid problemfor-

mulering samt för att upptäcka mönster och skapa förståelse vid analys av det empiriska materialet. 

Vidare innebär det att det empiriska tillämpningsområdet har utvecklats successivt, och teorin har 

anpassats och förfinats, under forskningsprocessen (ibid.). Med denna syn på kunskapsproduktion 

betonar Ja ̈rvensivu och Törnroos (2010) att forskaren endast kan följa, vad som anses vara, “ren” 

abduktion i vissa faser av processen medan det i andra stadier har varit mer likt induktion eller 

deduktion. Forskningsprocessen kan i sin helhet dock betraktas som abduktiv (ibid.). 

 

Eftersom att det är vanligt att den kvalitativa forskningen placerar stor vikt vid den empiriska stu-

dien får i så fall teorin ett begränsat, men inte heller oviktigt, utrymme (Alvesson & Deetz, 2000). 
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Tillsammans med en explorativ ansats i denna studie har den funktion som avses med teoridelen 

fått utarbetas med tiden eftersom den empiriska delen har fått vara styrande och peka ut riktningen 

för studien. Ja ̈rvensivu och Törnroos (2010) belyser risken med att forskningsprocessen betraktas 

som iterativ enligt en abduktiv ansats, då det kan medföra att teoretiska ramverk oavsiktligt skräd-

darsys efter vad som har observerats. Det är därför av vikt att forskaren visar på öppenhet och 

transparens i processen (ibid.). I denna studie har omarbetningar av teori skett efterhand som em-

piriskt material har samlats in i syfte att bedöma teorins användning och relevans för studien. Såd-

ana avvägningar hade varit svåra att göra i ett tidigare skede med tanke på att det inledningsvis inte 

fanns så mycket på området att utgå ifrån, vilket enbart har kunnat forma vissa föraningar om vad 

som kunde komma. 

 

4.2. Forskningsdesign	
Denna studie är utformad med ett kvalitativt synsätt, där det huvudsakliga materialet samlats in 

genom intervjuer. Fallet Täby park har använts som illustrativt exempel på hur delningsekonomi 

diskuteras inom stadsutveckling och görs till en del av hållbarhetsarbetet. Sättet som denna studie 

hanterar det illustrativa exemplet har likheter med Ejvegårds (2003) syn på fallstudier, där använd-

ningen av just ett fall syftar till att förstå en situation snarare än att förklara. Intervjupersonerna har 

bidragit till att forma bilden av fallet, men litteraturstudier och den miljö som ett konsultföretag 

erbjuder har även bidragit till att samla perspektiv och skapa en övergripande bild. 

 

När det kommer till urval kan ett resonemang som vanligtvis rör studier som endast hanterar ett 

fall även appliceras inom ramen för denna studie. Så kallade paradigmatiska fall har för avsikt att 

“utveckla metaforer eller etablera en skola för det område som fallet gäller” (Flyvbjerg, 2003, s. 

194). Ett sådant fall kan vara svårt att identifiera då det inte finns några standardmässiga sätt att 

göra det på. Detta stämmer överens med hur valet av projektet Täby park gått till. Delningseko-

nomi som del i stadsutveckling, framför allt när det kommer till utvecklingen av delningsekonomi, 

finns det få om än några andra kända fall kring. 

 

Under arbetets gång har vi haft varsin skrivbordsplats på Tyréns avdelning för strategisk samhälls-

analys. I början av arbetet undersöktes möjligheten att få sitta på företaget och förslag på ämne 

mottogs positivt. Studien är inte en del av något pågående projekt utan har helt och hållet genom-

förts på initiativ av oss. Genom att vara på plats har vi kunnat diskutera ämne och utformning med 

verksamma konsulter, men det har genomgående varit ett självständigt arbete. Vi är öppna för att 
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detta kan ha påverkat studiens innehåll och bidragit till att forma vår förståelse även om ambitionen 

har varit att bedriva en oberoende studie så långt det är möjligt. 

 

4.2.1. Litteraturstudier	

Den litteratur som ligger till grund för det teoretiska ramverket bygger som omnämnt på både 

planering och delningsekonomi. Litteratur som studerats i samband med planeringsmässiga förut-

sättningar har inhämtats via tidigare kurser samt olika databaser för vetenskapliga artiklar. Veten-

skapliga artiklar har främst legat till grund för den teoretiska förståelsen och vissa avhandlingar har 

även speglat det teoretiska innehållet. Tryckta källor i form av böcker har via bibliotek inhämtats, 

då gällande mer omfattande litteratur inom rådande planeringsideal men även platsmarknadsföring. 

Utöver dessa teman inom planering berör det teoretiska innehållet stadsplanering på regional och 

kommunal nivå, urbanekonomi, hållbar utveckling samt strategisk planering. Den litteratur som 

berör delningsekonomi innefattar begreppets utveckling, drivkrafter och effekter, olika konsumt-

ionsmönster samt delande-fenomen i en urban kontext. I anslutning till det fall som studien base-

rats på har även olika planeringsdokument, såsom översiktsplaner och hållbarhetsprogram, stude-

rats. Bakgrundsinformation som berör fallet som sådant inhämtades från kommunens och pro-

jektets hemsidor. 

 

4.2.2. Intervjuer	

I denna studie genomfördes totalt tio intervjuer vid separata tillfällen. Stadsutvecklingsprojektet 

Täby park har delvis legat till grund för urvalet av intervjupersoner och varit vägledande i att iden-

tifiera personer. I samband med att vi har kontaktat eller intervjuat en person har denne ibland gett 

förslag på andra personer som ansågs passande för studiens syfte. Bland samtliga intervjupersoner 

går det att koppla sex stycken till Täby park och resterande fyra har valts ut utan direkt koppling, 

men som vi anser kunnat bidra till att skapa en nyanserad bild av ämnet i stort. Målet med ett 

ändamålsenligt urval är att på ett strategiskt sätt välja respondenter som anses relevanta för att 

kunna besvara forskningsfrågorna (Bryman, 2012). Forskaren bör samtidigt sträva efter variation i 

urvalet så att respondenterna skiljer sig i avseende på egenskaper som är av intresse för studien 

(ibid.). De intervjupersoner som ingår i denna studie har utifrån sina olika aktörsroller gett per-

spektiv på delningsekonomi och stadsutveckling samt fått representera olika skeden i processen 

från vision till verklighet. Förenklat har i huvudsak representanter från den politiska, kommunala 

och privata sidan inkluderats. Därtill har en intervjuperson fått representera verksamhetsutövaren 

inom vad som kan betraktas som delningsekonomi. Tabell 1 nedan redogör för de ingående inter-

vjupersonernas respektive roll genom tilldelad beteckning samt beskrivning. Det kan vara viktigt 
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att poängtera att eftersom forskarna har varit med och påverkat urvalet är möjligheterna till att 

generalisera begränsade. 

 

Beteckning på intervjuperson Beskrivning av intervjupersonens roll 

Konsult (1) Hållbarhetsstrateg på ett privat företag inom projekt- och 
fastighetsutveckling 

Konsult (2) Konsult på ett privat företag, har gjort hållbarhetsanalys 
och agerat processledare i Täby park 

Konsult (3) Konsult och marknadschef på ett privat företag inom håll-
bara transportlösningar 

Politiker Politiker med fokus på stadsutvecklingsfrågor i Täby kom-
mun  

Privat aktör (1) Arbetar med marknadsföring av projektet Täby park 

Privat aktör (2) Projektchef på ett privat företag som är byggherre i Täby 
park 

Privat aktör (3) Hållbarhetschef på ett privat företag som är byggherre i 
Täby park 

Tjänsteperson (1) 

 

Kommunalt anställd som arbetar med samordning och 
projektledning i Täby park 

Tjänsteperson (2) Hållbarhetsstrateg i Täby kommun och har varit hållbar-
hetssamordnare i Täby park   

Verksamhetsutövare Initiativtagare till ideell förening som syftar till ökat de-
lande och effektivare resursanvändning 

Tabell 1. Intervjupersonernas tilldelade beteckning samt beskrivning av deras respektive roll 

      

Samtliga intervjuer har haft en semistrukturerad karaktär, där ett antal teman har legat till grund för 

intervjun och som delvis har anpassats efter respondentens roll i förhållande till ämnet. Valet av 

semistrukturerad intervjuteknik innebär att intervjuprocessen är flexibel och betoning ligger på hur 

respondenten uppfattar ett ämne eller en händelse (Bryman, 2012). Det ger intervjuaren möjlighet 

att följa upp med ytterligare frågor, som går utanför intervjuguidens generella form, till det som 

anses vara viktiga svar. Vid muntlig kommunikation kan det dock vara svårare att undvika att oför-

beredda frågor blir ledande, då det inte alltid finns tid att tänka igenom sina formuleringar (Ej-

vegård, 2003).  
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Intervjuerna har i stort berört teman såsom framtagandet av visioner och dess funktion i stadsut-

veckling, perspektiv på begreppet delningsekonomi i relation till hållbar stadsutveckling samt möj-

ligheter och utmaningar i processen för att förverkliga idéer som bygger på delningsekonomi. Det 

har funnits ett i grunden gemensamt ramverk med frågor för intervjuerna gällande delningseko-

nomi och planering, men för att kartlägga olika aktörers roller har en intervju berört främst mark-

nadsföring och en fokuserat mer specifikt på delningsekonomi som fenomen. Två intervjuer har 

delvis utforskat vilka verksamheter som det färdiga projektet ska tänkas inrymma och en extern 

aktör har getts utrymme att beskriva sin roll inom hållbara transportlösningar. För att få insyn i vad 

ett visionsarbete kan bygga på har en intervju fokuserat på stadsutveckling i kommunen från ett 

politiskt håll. Inblick har getts i en verksamhet som förenklat sett bygger på delningsekonomi och 

intervjun har således handlat om finansiering och drift samt de utmaningar som en sådan verksam-

het står inför när den ska inpassas i nuvarande ekonomiska system. Denna intervju har gett ett 

underifrånperspektiv motsatt övriga intervjuer. Slutligen har en intervju fått handla om processled-

ning för att ge insyn i det hållbarhetsarbete som pågår parallellt med traditionell planprocess.  

 

En av intervjuerna hölls över telefon på grund av att intervjupersonen är bosatt i en annan stad, 

medan övriga intervjuer hölls i form av ett personligt möte. Inför varje intervjutillfälle avsattes en 

timme, varav själva intervjun varade omkring 40–50 minuter. Samtliga intervjupersoner fick i för-

väg ta del av de teman som intervjun skulle beröra för att ha möjlighet att förbereda sig och tänka 

igenom sina svar. Det kan finnas både fördelar och nackdelar med att intervjupersonen ges denna 

möjlighet, då det sker i syfte att försöka få ut så mycket som möjligt av intervjun, men samtidigt 

kan det hindra intervjupersonen från att ge sin spontana uppfattning. Intervjuerna har spelats in 

med respondenternas godkännande och sedan transkriberats. Inspelningarna har underlättat både 

efterarbetet och för att så korrekt och rättvist som möjligt kunna återge vad en intervjuperson har 

sagt. Samtliga intervjupersoner har anonymiserats även om de har gett samtycke till att anges med 

namn, eftersom fokus ligger på hur intervjupersonen förhåller sig till ämnet utifrån sin aktörsroll. 

Vid bearbetning och analys av resultatet har de tilldelade beteckningarna enligt tabell 1 använts. 

Citaten som inkluderats i analysen har intervjupersonerna gett sitt godkännande till genom att ta 

del av intervjufråga och det helhetliga svaret. De intervjuade har även getts möjlighet att förtydliga 

sina citat utan att den egentliga innebörden förändrats. Användningen av de intervjuades egna ord 

i form av citat anses öka transparensen i studien som komplement till forskarnas tolkning som 

underbygger analysen. 
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De teman som förekommer i analysen har skapats utifrån vår förståelse och tolkning av det empi-

riska materialet. Det teoretiska ramverket har delvis bidragit i skapandet av denna förståelse, vilket 

kan vara en förklaring till varför just dessa teman synliggjorts. Dessutom har de förutbestämda 

frågor som intervjuerna avsåg att täcka styrt samtalen i en riktning och på så sätt möjliggjort att 

vissa perspektiv har belysts. Vi är medvetna om att det går att göra andra tolkningar, men som 

tidigare poängterats ska insamlat material betraktas som resultatet av vår tolkning. 

 

Vi har under arbetets gång varit i kontakt med fler personer utöver de som blev intervjuade, men 

där en intervju av olika anledningar inte blev av. Bland annat avsåg vi att intervjua en person i syfte 

att diskutera utformningen av Citylab Actions guide för hållbar stadsutveckling och hur det kom-

mer sig att delningsekonomi är med i guiden. Vi har även kontaktat planarkitekter på Täby kom-

mun som arbetar i projektet Täby park för att få med perspektiv på hur det kan skapas förutsätt-

ningar för delande-kultur eller delningsekonomi i detaljplanearbetet. 
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5. Analys	av	resultat	
För att ge en bild av stadsutvecklingsprojektet Täby park kommer inledningsvis området att besk-

rivas utifrån sin position i regionen samt var i processen projektet befinner sig. Efter den inledande 

beskrivningen har det empiriska materialet som intervjupersonerna bidragit med tematiserats. Det 

första temat berör visionen om den hållbara staden och består av två spår. Dels hur framtagandet 

av visioner inom kommunalt processarbete ser ut, dels den roll som platsmarknadsföringen har 

inom stadsutveckling. Det andra temat handlar om delningsekonomi i relation till hållbar stadsut-

veckling. Detta avsnitt belyser delningsekonomins innehåll, delningsekonomi sett utifrån hållbar-

hetsprinciperna samt hur förutsättningar kan skapas för delningsekonomi. Det tredje och sista av-

snittet i analysen handlar om ansvar och rollfördelning. 

 

5.1. Kontexten	Täby	park	
Detta avsnitt fokuserar på hur delningsekonomi har lyfts upp i stadsutvecklingsprojektet Täby park. 

Området kring det tidigare galoppfältet i Täby kommun är utpekat som en regional stadskärna när 

den alltmer tilltagande befolkningen ska fördelas i en tät och flerkärnig utvecklingsstruktur (RUFS, 

2017b). Ett syfte med utvecklingen av Täby är således att generera tillväxt av befolkning och ar-

betstillfällen genom att skapa en ny stadsdel (Täby kommun, 2015). Den nya stadsdelen är tänkt 

att bereda plats åt runt 6 000 nya bostäder och 4 000–5 000 nya arbetsplatser (Täby kommun, 

2016). Området är lika stort som två Gamla stan och är centralt placerad i kommunen. Kommunen 

har traditionellt sett styrts av en borgerlig majoritet (Täby kommun, 2017b).  

 

Ett visionsarbete påbörjades år 2010 och området har en planerad byggstart hösten 2017. Den 

första inflyttningen beräknas ske 2019 och området förväntas stå klart omkring trettio år efter det 

att visionsarbetet inleddes. Täby park har som mål att bygga en miljömässig, socialt och ekonomiskt 

hållbar stadsmiljö. Visionen för projektet lyder inledningsvis “Täby park ska bli en omtänksam 

kvartersstad där hållbarhet är en naturlig del av livet” (Täby kommun, 2017a, s. 1). Utifrån detta 

har ett hållbarhetsprogram skapats i syfte att samla involverade aktörers visioner om hållbar ut-

veckling och med olika kreativa sätt hitta lösningar för att uppnå ett önskvärt resultat. Ett av målen 

i hållbarhetsprogrammet är att skapa förutsättningar för återbruk och delandekultur, och i detta 

mål ingår det att underlätta för utvecklingen av delningsekonomi. Täby park är med i Citylab Act-

ion, vilket är ett forum för samverkan inom och mellan medverkande projekt (SGBC, 2016). Ge-

nom utbyte av kunskap och erfarenheter ska Citylab Action fungera som ett stöd i hållbarhetsar-

betet. 
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5.2. Visionen	om	den	hållbara	staden	

Det finns två spår av hur visioner används inom kommunal planering kopplat till Täby park, vilka 

blir tydliga i analysen. Dels används visioner inom processarbetet som ett verktyg i att skapa sam-

arbete, dels används visioner inom platsmarknadsföring för att i ett tidigt skede skapa en viss profil 

för det tilltänkta området. 

 

5.2.1. Framtagandet	av	visioner	inom	kommunalt	processarbete	

I samband med att delar av Täby kommun blev utpekat för utveckling som regional stadskärna och 

att Svensk Galopp sålde sin mark, startade enligt Tjänsteperson (2) ett omfattande visionsarbete 

för vad som skulle komma att bli stadsutvecklingsprojektet Täby park. Denna utveckling speglar 

dagens komplexa planeringsverklighet på ett illustrativt sätt vilket medför att krav ställs på både 

strategiskt arbete och gränsöverskridande samagerande. 

  

Historiskt sett har Täby kommun ägt stora delar av sin mark, men i ett läge då centrala delar ska 

förtätas står kommunen inte som markägare längre. Av den anledningen menar Politikern att det 

uppstår en situation då kommunen måste samverka med andra aktörer. Marknaden har redan tidigt 

i processen tilldelats en central roll i det som ska komma att bli Täby park. Då diskussioner om 

platsens utveckling enligt Politikern har förts under en längre tid kan det ha funnits både formella 

och informella strategier kring hur platsen ska tillvaratas. Därmed utesluts inte att det kan ha före-

kommit påtryckningar från olika håll och informella överenskommelser mellan aktörer som påver-

kat den formella planeringsprocessen. I fallet Täby park ges privata aktörer stort inflytande i en 

formbar fas av projektet, vilket kan leda till att projektets utveckling tar en viss riktning baserat på 

enskilda aktörers agendor. Det blir tydligt att både politiker och tjänstepersoner är av liknande åsikt 

när det kommer till marknadens naturliga plats i processen och fokuserar på samarbetet däremellan. 

 

Som nämns i det teoretiska avsnittet så leds visionsarbete oftast inte av politiker, trots att bilden av 

ett idealsamhälle kan vara präglad av en politisk underton. Tillsammans med det faktum att mark-

naden har en central roll i Täby park skapas ett ifrågasättande kring vems framtid det är som efter-

strävas och därmed kommuniceras. Det går även att ifrågasätta vem som ges möjlighet att bidra till 

skapandet av denna bild, då det finns lika många bilder och visioner om framtiden som det finns 

invånare. Vidare hävdar Tjänsteperson (2) att syftet med det tidiga visionsarbetet från kommunens 

håll var att skapa samsyn och en målbild kring vad som skulle åstadkommas på den strategiskt 

placerade platsen. Politikern anser att det är en “nyttig” process att diskutera med övriga aktörer 

och indirekt kan det skapas ett visionsuttryck för hur området ska säljas in. Detta kan förklara hur 
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en visionsbild används som verktyg i att skapa det möjlighetsrum som krävs för förändring. Från 

ett utomstående håll menar Konsult (2) att visionen kom i ett tidigt skede eftersom det fanns utta-

lade ambitioner från politiskt håll om att Täby kommun skulle växa. Tjänsteperson (2) påpekar 

dock att visionen med tiden har utvecklats och uppdaterats, men själva grunden var att skapa en 

gemensam målbild och ett välfungerande samarbete mellan ingående aktörer. Både Politikern och 

Privat aktör (1) ser att en vision i princip aldrig uppnås utan har snarare som funktion att vara något 

som eftersträvas och liknas vid en dragkraft. Genom att försöka förstå den bild som olika aktörer 

har av vad ett visionsarbete ska leda till, och således också vad en vision ska fylla för syfte, går det 

att utläsa vilka ambitioner eller förväntningar som läggs vid visionens innehåll. I ett tidigt skede av 

Täby parks visionsarbete kan visionens funktion ses utifrån ett processorienterat sätt, då visionen 

påstås ha som syfte att skapa en samsyn mellan ingående aktörer. Det anses oviktigt om visionen 

är utopisk eftersom fokus inte är på att den ska uppnås, vilket också Politikern befäster genom att 

ställa sig frågande till hur mycket av det som har diskuterats som faktiskt blir av i verkligheten. 

Politikern menar att det inte finns några garantier för att det blir exakt såsom det var tänkt. 

 

Den målbild som Tjänsteperson (2) beskriver omsattes senare i en strukturplan med fyra målom-

råden, där hållbarhet var ett sådant område. Samtliga intervjupersoner med koppling till Täby park 

betonar att arbetet med just hållbarhet har varit viktigt i projektet. På initiativ av Täby kommun 

har de ingående aktörerna använt sig av samverkansforumet Citylab Action för att arbeta fram ett 

hållbarhetsprogram och som i slutändan ska leda till att hela den nya stadsdelen kan certifieras som 

hållbar. Privat aktör (2) beskriver att deltagarna får skapa sitt eget innehåll i hållbarhetsprogrammet 

genom Citylab Action. Tjänsteperson (1) och Politikern menar att Täby park-projektet har fått 

mycket idéer och input kring hållbarhet genom Citylab Action. Utan egentlig insyn i Citylab Action, 

men som delaktig i framtagandet av hållbarhetsprogrammet, understryker Konsult (2) vikten av att 

det finns just ett gemensamt forum för hållbarhetsfrågor. 

  

Det viktigaste med Citylab är att man lyfter upp och diskuterar frågor tillsammans som har 
betydelse, det är ju så man måste göra när det inte finns något facit. Då måste man diskutera 
sig fram till den bästa lösningen. – Konsult (2) 

 

Vidare kan sättet som olika aktörer arbetar fram en målbild och utifrån den tillsammans utvecklar 

en struktur förstås som en målorienterad syn på visioner. Visionsbilden har gått från att i ett inle-

dande skede ha en något mer utopisk karaktär till att bli mer konkret, där en faktisk handlingsplan 

har utarbetats. Genom att analysera det visionsarbete som ligger till grund för Täby park kan en 

vision förstås både som en process och som ett mål. Centralt i detta sammanhang är dock att 
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ingående aktörer behöver ett forum för att samlas, samtala med varandra och komma överens, där 

processarbetet och framtagandet av visionen har en problemlösande effekt. Därtill kan det externa 

samverkansforumet Citylab Action ge uttryck för att det finns ett behov av att på ett organiserat 

och systematiskt sätt tillsammans arbeta mot gemensamma mål. Privat aktör (3) bekräftar behovet 

av att ha ett system för uppföljning längs med hela processen, vilket Citylab Action är ett exempel 

på. Den privata aktören anser i detta sammanhang att det är kommunens ansvar att säkerställa att 

det blir som planerat utifrån vad som formulerats i visionen. På det stora hela ser flera aktörer att 

det kommer bli en utmaning att bibehålla visionen med tanke på projektets långa utvecklingstid 

och antalet involverade aktörer, men också det faktum att aktörerna byts ut efterhand som projektet 

fortskrider. 

  

Den stora utmaningen som jag ser nu är överlämningen från planskedet, där man ofta 
jobbar ganska visionärt och ser möjligheter, till genomförandeskedet som drivs ganska 
mycket med ekonomiskt fokus, traditionellt upplever jag det som. Projektekonomin är väl-
digt styrande när man kommer in i genomförandet, och där har vi en utmaning att dels 
förmedla visionen: varför har vi satt de här kraven och målen, och hur påverkar de erat 
arbete? – Tjänsteperson (2) 

 

En strategi för att hantera den utmaning som tjänstepersonen uttrycker, har varit att i varje bygg-

projekt upprätta handlingsplaner utifrån hållbarhetsprogrammet och på så vis anpassa visionen till 

varje enskilt projekt. Utöver detta ska även uppföljning och erfarenhetsåterföring ske. Delningse-

konomi är en frivillig åtgärd i handlingsplanen och tjänstepersonen har svårt att se hur kommunen 

kan ställa krav kring detta, framför allt sådana som är juridiskt bindande och kopplade till fysisk 

plats. Däremot går det att avtala med en byggherre i ett så kallat exploateringsavtal enligt åtaganden 

som fanns med vid markanvisning. 

  

Delningsekonomi fanns enligt Tjänsteperson (2) med som en aspekt i Citylab Actions guide för 

hållbar stadsutveckling och då deltagarna själva får avgöra innehåll blev det ett val att lyfta in del-

ningsekonomi som en aspekt i projektet. Att delningsekonomi och skapande av förutsättningar för 

delande-kultur lyfts upp kan det finnas fler anledningar till, menar Tjänsteperson (2) som uppfattat 

ett intresse hos bolagen att arbeta vidare med delningsekonomi. Många av de tävlingsförslag som 

kom in i samband med markanvisningen innefattade idéer som bygger på just delningsekonomi. 

Vidare syntes även bevarandet av den populära bakluckeloppisen i medborgardialoger, vilket gene-

rerade tankar kring hur traditionen kunde utvecklas utifrån ett stadssammanhang. Som svar på hur 

delningsekonomi har kommit att bli ett inslag i utvecklingen av stadsmiljöer, syns detta även i håll-

barhetsprogrammet för Täby park. Det är uppenbart att begreppet ligger rätt i tiden, vilket även 
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byggherrarna har uppfattat. Med influens av Citylab Actions guide för hållbar stadsutveckling kom-

mer de ingående aktörerna överens om att förutsättningar ska skapas för att främja utvecklingen 

av delningsekonomi. 

 

5.2.2. Platsmarknadsföringens	roll	i	ett	stadsutvecklingsprojekt	

För att hantera den konkurrenssituation som många kommuner står inför ställs det i ett tidigt skede 

stora krav på marknadsföring. Tjänsteperson (2) menar att en viktig del i projektet Täby park är att 

skapa en unik stadsdel med ett utbud som inte finns i kommunen idag. Stor vikt läggs alltså vid 

innehållet i den nya stadsdelen, vilket därmed kan antas påverka kommunens attraktionskraft. Som 

representant för det bolag som äger stora delar av marken menar Privat aktör (1) att bortsett från 

planläggning ingår det även att marknadsföra platsen. Nuförtiden byggs det ofta på platser som 

tidigare haft en annan funktion och arbetet med platsens varumärke antas vara en del i att skapa en 

övertygande berättelse om framtiden. 

  

Ofta så bygger man på en plats som ska förflytta uppfattning. Här ska vi gå från att vara 
ett galoppfält till att faktiskt bli en stad, som man ska vilja leva, bo, arbeta i. Och den 
förflyttningen... om det första jag tänker på är ett galoppfält, och att det ligger mellan E18 
och Roslagsbanan, då blir jag ju inte jättesugen. – Privat aktör (1) 

 

Mot bakgrund av bland annat den låga inflyttningen i Täby och konkurrensen inom kommunen, 

då det byggs på flera ställen samtidigt, menar den privata aktören att det gäller att skapa så stort 

intresse som möjligt och fokusera på marknadsföring av platsen. I samband med det utökade rö-

relsemönster som en regionförstoring innebär skapas även en situation där människor har möjlig-

het att söka sig till områden som i deras ögon anses vara attraktiva. Med avstamp i den ambitiösa 

tillväxtagenda som Politikern beskriver, blir det också påtagligt att projektet söker en viss målgrupp 

eller visst tilltänkt verksamhetsområde som kan erbjuda den ökade skattebas som kommunen ef-

tersträvar. Ett resultat skulle kunna bli att de verksamheter som den nya stadsdelen är tänkt att 

inhysa mer kommer skapas utifrån en vilja att växa snarare än att eftersträva ett hållbart konsumt-

ionsmönster. Både Politikern och Privat aktör (1) ger uttryck för att platsmarknadsföring handlar 

om att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt. I Täby park kan detta handla om att kunna 

hantera konkurrens, men även om att förstärka de politiska mål som kommunen har. 

  

Genom att lyfta in delande-kultur och åtgärder som syftar till återbruk i hållbarhetsprogrammet, 

men även rikta marknadsföringen åt ett håll som signalerar en tydlig hållbarhetsprofil, har projektet 

på ett strategiskt sätt antagit en viss identitet. Identiteten är alltså resultatet av ett gediget arbete 
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vars mål är att forma den önskvärda bilden av platsen. De intervjuade med koppling till Täby park 

ser alla hur den omtyckta bakluckeloppisen på det tidigare galoppfältet har färgat utvecklingen av 

den hållbarhetsprofil som projektet håller. Det bolag som driver mycket av marknadsföringsarbetet 

har vidareutvecklat konceptet med en profil som speglar ett ekologiskt, rättvist och därmed cirku-

lärt tänk för den tilltänkta stadsdelen. Privat aktör (2) ser möjligheten att om den etablerade lop-

pisverksamheten kan genomsyra hela området blir det något unikt för den nya stadsdelen. Om 

platsmarknadsföringen blir framgångsrik antas således att invånarna kommer ta till sig den efter-

sökta identiteten. Genom att ha en sådan utarbetad profil spekulerar Konsult (2) i att detta skulle 

kunna vara ett sätt att locka invånare som attraheras av att bo i ett område med viss prägel och som 

kan erbjuda möjligheter som överensstämmer med invånarnas önskemål. Privat aktör (1) menar att 

marknadsföringen bygger på kärnvärden som är specifikt framtagna för Täby park-projektet och 

inrymmer en idé om en småskalighet mitt i staden. 

 

5.3. Delningsekonomi	i	relation	till	hållbar	stadsutveckling	

Delningsekonomi har genom dialog och aktivt beslutsfattande mellan de ingående aktörerna lyfts 

in som en del i det gemensamma hållbarhetsprogrammet. Det innebär att aktörerna indirekt har 

kommit överens om att delningsekonomi ryms inom vad som kan betraktas som hållbar stadsut-

veckling och samtidigt bestämt sig för att tillsammans arbeta vidare enligt Citylab Actions principer. 

Att delningsekonomi ramas in som hållbart redan av Citylab Action kan leda till att begreppet 

genomgående motiveras utifrån olika hållbarhetsdimensioner utan ett ifrågasättande eller konkre-

tiserande. Det är av vikt att utarbeta detaljerna för att kunna ta sig från den teoretiska diskussionen 

kring vad som anses hållbarhet till praktiskt genomförande. 

 

5.3.1. Delningsekonomins	innehåll	

Det finns en samstämmig syn bland de intervjuade att delningsekonomi i grunden handlar om att 

dela istället för att köpa nytt, vilket medför ett mindre privat ägande och ett mer effektivt resursut-

nyttjande. Det kan röra varor, tjänster och utrymmen samt ha vissa inslag av tekniska lösningar och 

digitala plattformar. Återkommande i intervjuerna är exemplet bilpool, vilket utifrån konsulternas, 

kommunens och politikerns perspektiv handlar om hållbara transportlösningar, medan från ett 

privat aktörs- och byggherre-perspektiv främst handlar om att få ner antalet parkeringsplatser som 

måste byggas. På det stora hela påpekar både Konsult (1) och Tjänsteperson (2) att det dock är 

enkelt att prata om delningsekonomi på ett idéstadie, men när det kommer ner på detaljnivå brukar 

det bli svårare att konkretisera. Med specifik kompetens inom delningsekonomi och stadsutveckl-

ing, menar Konsult (1) att begreppet delningsekonomi tenderar att användas på liknande sätt som 
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det övergripande hållbarhetsbegreppet, där innebörden är olika för olika personer. Flera olika be-

grepp som syftar till delande används parallellt och det råder en tvetydighet kring begreppets egent-

liga innebörd. 

  

[M]ånga pratar om [delningsekonomi] som ett samhällsskifte. Det är jag inte helt säker på, 
det kan också – åtminstone delvis – vara en generationseffekt. Det vill säga att det passar 
väldigt bra och blir ett stort önskemål hos en generation som av olika skäl och på olika sätt 
är påverkad av sin omvärld, sitt samhälle och sin uppväxt. Sedan får man väl se, är det så 
positiva effekter för miljön som vissa framhåller, eller inte? – Konsult (2) 

 

Att det har skett ett skifte i värderingar när det kommer till synen på ägande påpekas även av 

Konsult (3), som har uppfattat att en sådan norm- och livsstilsförändring verkar vara på gång, vilket 

talar för att delningsekonomin inte enbart drivs av perspektiv på effektivisering. Med en verksam-

het som delvis är förankrad i forskningen kan konsulten bygga på med nya begrepp och metoder 

och därmed tidigt ta till sig förändringar, något som kan skilja sig från andra aktörers sätt att förhålla 

sig till nya trender inom hållbar stadsutveckling. Om delningsekonomi är en långsiktig trend eller 

kortsiktig preferens är enligt Konsult (2) svårt att avgöra, vilket då kan antas påverka hur stor till-

försikt som finns kring begreppet. Verksamhetsutövaren ställer sig kritisk till utvecklingen kring 

begreppet och poängterar att om samhället efterfrågar delningsekonomi för att kunna sätta en spe-

cifik hållbarhetsstämpel på ett projekt blir innebörden reducerad till enbart en trend. I en mark-

nadsanpassad kontext blir delningsekonomi kopplat till stadsutveckling en paradox och Verksam-

hetsutövaren menar att delningsekonomi fullt implementerad är själva antitesen till slit-och-släng, 

konsumism och vinstintressen. 

 

Om samhället efterfrågar delningsekonomi för att det ska bli lite ‘greenwashed’, verka lite 
schysst, det går aldrig i längden. Den dag vår hänsyn till vår nästa och vår vilja att dela med 
oss är genuin och tillräckligt många lever detta och ställer kraven, först då kan delningse-
konomi bli en realitet. Gud förbjude att delningsekonomi är den nya trenden. Hoppas att 
vi rör oss mot ljusare tider. Så länge som pengarna styr så är delningsekonomi enbart ett 
vackert ord. – Verksamhetsutövaren 

 

Vidare menar Privat aktör (3) att parallellt med att delningen har fått representera någon form av 

normförändring pågår det även diskussioner om att stoppa traditionella system för delade, exem-

pelvis sådana som rör tvättstugans varande. Den privata aktören menar att alltför stort fokus läggs 

vid vad som ska delas, inte hur. Människor vill ha tillgång till en viss tjänst snarare än en produkt, 

därmed spelar utformningen av sådana tjänster stor roll för delningsekonomins utveckling. 
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Det finns flera sociala aspekter som både kan motivera och bli en effekt av delande. Verksamhets-

utövaren ger en dimension av delningsekonomi vilken bygger på solidaritet och inrymmer ett an-

tagande om att dela med sig till de som inte har samma privilegier. Flertalet av de intervjuade ak-

törerna ser att delningsekonomi kan skapa möjligheter till att fler människor möts och att delning 

kan skapa en gemensam nytta inom olika grupper. Ett bakomliggande motiv kan även vara viljan 

att odla ett särintresse och tillhöra ett community. Konsult (1) såväl som Privat aktör (3) anser dock 

att det bör göras åtskillnad mellan den kultur som bygger på delande respektive delningsekonomi 

som de anser bygger mer på ekonomiska värden och transaktioner. 

 

Delande-kultur tycker jag blir mer att man gör något för att man själv har nytta av det. Om 
jag har ett tält som min granne kan använda istället för att ha ett eget, då tycker inte att jag 
att det är ekonomi i det. Det är snarare en minskad tillväxt om vi skulle komma dit, medan 
delningsekonomi bidrar ju till en tillväxt fast inte genom nya produkter. Delningsekonomi, 
då är vi inne i en ekonomi kring det här, medan en delande-kultur också kan handla om att 
du delar för att du har lust. – Privat aktör (3) 

 

Delande-kulturen är följaktligen skapat av deltagare som vill och har lust att dela med sig, vilket 

kan ha både positiva sociala och ekologiska effekter, men utan att ha ekonomiska drivkrafter som 

främsta motiv. Utifrån detta ser Konsult (1) att den typen av aktivitet som är starkare kopplat till 

ren delning, och således inte inrymmer en överföring av pengar, hellre ska benämnas utifrån den 

kollaborativa konsumtionen och -ekonomins principer. 

 

5.3.2. Delningsekonomi	sett	utifrån	hållbarhetsprinciperna	

Med utgångspunkt i de konflikter som olika hållbarhetsmål kan generera är det av intresse att iden-

tifiera aktörers syn på hållbar utveckling i allmänhet och vad delningsekonomi i synnerhet ska leda 

till. Sättet på vilket Campbell (1996) beskriver staden utifrån social hållbarhet stämmer väl in på 

den beskrivning som både Tjänsteperson (2) och Privat aktör (2) ger av delningsekonomi. Tjäns-

teperson (2) menar att det sociala perspektivet speglas genom den ökade bredd av människor som 

kan få möjlighet att ta del av ett utbud när det blir aktuellt att dela istället för att köpa. Dessutom 

kan det finnas en privatekonomisk vinst i att låna, vilken Privat aktör (2) nämner, då människor 

istället kan utnyttja saker när de väl behövs. 

 

För projektet i stort är det de ekonomiska medlen som framför allt får sätta ramarna för den fort-

satta utvecklingen, vilket är i enlighet med nuvarande ekonomiska logik. Detta blir tydligt på flera 

olika nivåer och i flera olika skeden i processen. 
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Jag brukar säga så här: om man pratar om de tre benen i hållbarhet, den ekonomiska håll-
barheten är ju liksom en grundförutsättning. Om inte folk kan räkna hem det, alltså på ett 
eller annat sätt, då är det ju ingen som kommer göra det. Finns inte den biten så har du 
inget projekt eller ingen utveckling. – Politikern 

 

I projektet Täby park menar Politikern att den svåraste men viktigaste frågan har varit social håll-

barhet, sådana aspekter har krävt mest arbete då de diskussioner som förts är svåra att överföra till 

konkret handling. Privat aktör (2) ger ytterligare ett perspektiv på de ekonomiska effekterna av 

delande. I egenskap av byggherre med en förvaltningsroll ger den privata aktören exempel på hur 

minskade kostnader kring parkering i samband med införandet av bilpool kan motiveras utifrån 

sociala aspekter. Med ett långsiktigt perspektiv kan resurser fördelas på ett mer hållbart sätt. Den 

faktiska projektekonomin blir i detta fall ett medel för att uppnå övriga hållbarhetsdimensioner. 

  

[Du kan] lägga pengarna på andra aktiviteter i stadsbyggnaden som gör att det blir extra 
kvalitet till de boende och de som verkar i området. Du kan lägga mer pengar på parkmark, 
gator och torg, mötesplatser för sociala hållbarhet helt enkelt. Det är lite så som [företaget] 
ser på det, att man kan göra en ekonomisk omfördelning av medel som gagnar de boende 
och miljön. – Privat aktör (2) 

 

Vidare menar Politikern att även den ekologiska dimensionen har fått allt större utrymme och ses 

idag som en nödvändighet, där branschen har börjat utmana sig i sitt arbete för att sticka ut. Just 

den ekologiska dimensionen uppfattas bland samtliga intervjuade som en självklar aspekt, då del-

ningsekonomi anses bidra till minskad miljöpåverkan och resursanvändning. Trots att det råder 

viss oenighet kring vad begreppet delningsekonomi ska stå för och inrymma finns det ändå en 

samstämmighet kring att tillgången till underutnyttjande resurser och en förändrad syn på ägande 

är centralt. Verksamhetsutövaren har ett hållbarhetsperspektiv som spänner över alla tre dimens-

ionerna. Den representerade verksamheten har en uttalad social och ekologisk karaktär, men en 

stark inneboende drivkraft att förändra det rådande ekonomiska systemet mot ett mer rättvist för-

delat resursinnehav. Den sociala hållbarheten handlar om att dela med sig av kunskap och att värna 

om alla människors lika värde och därmed fungera som ett socialt nav, där jaget är oviktigt och 

omsorg förespråkas. Genom att erbjuda hjälpmedel samt uppmuntra och bidra till resursdelning 

erhålles den ekologiska hållbarhetsdimensionen. Verksamheten är icke-profitdrivande och bygger 

på en antikapitalistisk princip att “om jag har så kan jag ge”, men har utåt sett inte satt någon 

ekonomisk etikett. 
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5.3.3. Skapa	förutsättningar	för	delningsekonomi	

Som poängterats ovan är de finansiella aspekterna en återkommande utmaning när det gäller eta-

blering av delningsekonomi. Det uppstår en del dilemman när det kommer till införande av de-

lande-verksamheter som främst handlar om hur de ska drivas ekonomiskt. Privat aktör (2) ser uti-

från sin roll som byggherre att verksamheter som syftar till delande antingen kan drivas av en extern 

affärsidkare eller av de boende inom en bostadsrättsförening. Byggherren skulle kunna bidra med 

olika saker i en bostadsrättsförening, till exempel cyklar som kan ingå i en cykelpool eller genom 

att införa bilpool, och då läggs kostnaden på individnivå. Byggherren skulle också teoretiskt sett 

kunna hjälpa till att få en bärkraftig verksamhet genom att erbjuda exempelvis lägre hyra. På sikt 

måste det dock finnas någon som vågar driva ett sådant koncept fullt ut samtidigt som det finns en 

lönsamhet i verksamhetens affärsidé. Politikerns perspektiv på detta är att det måste finnas en för-

ståelse från exploatörerna att vissa verksamheter inte är lönsamma från start. 

  

[Vi har] haft diskussioner med exploatörerna [...] för att ibland få etablering av vissa typer 
av verksamheter, då måste man kanske vara lite kreativ också när det gäller hur man hyres-
sätter lokalerna initialt och så. [...] kanske hjälpa dem lite på traven, man kan inte ta ut 
maxhyra i steg ett, utan de måste successivt få etablera sig och skapa en marknad så att de 
har inkomsterna. Det tror jag kommer att bli viktigt om man ska få till den här typen av 
mindre kommersiella verksamheter, som säkert kan vara väldigt viktiga i ett sådant här 
område, och framför allt långsiktigt i samhällsutvecklingen tror jag är helt nödvändigt.  
– Politikern 

 

Frågan som därmed uppkommer är hur tilltänkta verksamheter ska kunna etableras och överleva 

på sikt inom nuvarande ekonomiska system. Konsult (1) och Privat aktör (3) ser att det finns ut-

maningar i förvaltningsskedet och hur en delande-verksamhet ska fungera över tid. Här ser Verk-

samhetsutövaren tre möjliga alternativ att finansiera sådana rörelser som bygger på andra ekono-

miska principer. Antingen drivs en verksamhet i föreningsform med många deltagare så att varje 

deltagares insats passar med deras övriga sysselsättning. Ett annat alternativ är att skala upp före-

ningens intäkter och driva verksamheten som ett företag. Det tredje alternativet innebär att liera 

sig med en part som ser den alternativa verksamheten som värdefull och kan på så sätt bidra med 

resurser i form av ekonomisk eller lokalmässig stöttning. Verksamhetsutövaren menar att det krävs 

att någon part tar en “mecenatsroll”, exempelvis en fastighetsägare eller kommun, med insikten 

om att en verksamhet som syftar till delning även kan bidra till ett ökat besöksunderlag för intillig-

gande rörelser. Från ett strategisk och politiskt håll menar Politikern att det är viktigt att hitta 

“sockerbitarna”, det vill säga de kommersiella verksamheter som kan agera lockbete åt andra verk-

samheter. Det skulle kunna innebära en öppning för att satsa på alternativa rörelser genom att med 

kommersiella verksamheter skapa ett ekonomiskt underlag som även täcker ekonomiskt bortfall 



 

37 

för mindre lönsamma aktiviteter. Vidare menar Verksamhetsutövaren att den part som i så fall ser 

den alternativa rörelsen som värdefull även måste se till de mjuka värden som genereras, där pengar 

inte är den främsta måttstocken. När det kommer till vilka värden som beaktas inom hållbart byg-

gande menar Konsult (1) att det blir komplicerat när åtgärder inte går att koppla till konkreta och 

mätbara resultat. Åtgärder som syftar till exempelvis samutnyttjande och delning av resurser kan 

då förbises trots att de likväl är hållbara aspekter av den byggda miljön. 

 

En sista poäng när det kommer till etablering av alternativa, kanske mindre lönsamma verksam-

heter, är den så kallade kritiska massan som måste uppnås för att delning ska fungera i praktiken. 

Av den anledningen menar Privat aktör (3) att småskaliga pilotprojekt som rör delande-verksam-

heter inte brukar fungera särskilt väl, då det saknas ett tillräckligt stort utbud för att locka använ-

dare. 

 

5.4. Ansvar	och	rollfördelning	
Den intervjuade Politikern menar att stadsbyggnad inom kommunen omfattar strategisk planering, 

stadsutveckling och samhällsutveckling i stort. Det är politikernas roll att peka ut mål, det vill säga 

vad det är som ska uppnås och sedan förse den kommunala verksamheten med de resurser som 

behövs. Politikern och Tjänsteperson (1) betonar att det är upp till tjänstepersonerna att bestämma 

hur det ska göras, politikerna ska inte ge sig in i detaljer utan snarare representera medborgarna 

och förmedla deras syn på utveckling. Politikerna kommer med en vision och sedan skapar tjäns-

tepersonerna förutsättningarna. Att politiker och kommunala tjänstepersoner är eniga i frågor som 

rör samhällsutvecklingen följer idén om den kommunala planeringen som en politiskt styrd verk-

samhet. Med den borgerligt politiskt färgade agendan som kommunen har förespråkas ett entre-

prenörsdrivet samhälle där marknaden och privata aktörer får styra utvecklingen. 

 

Det är inte lätt, man kan prata om delningsekonomi men hur ska man få till det? Jag tror 
att det måste finnas incitament för de som vill verka i ett område, jag tror inte att det här 
är något som man från kommunens sida liksom bara kan skapa. – Politikern 

 

Både politiska och kommunala intervjupersoner vidhåller att Täby kommun inte har som avsikt att 

vara drivande i att få verksamheter som syftar till delande att komma på plats utan det är upp till 

invånarna att själva organisera sig. Driften, och framför allt finansieringen, av verksamheten måste 

ske på en konkurrensutsatt marknad. De förutsättningar som den fria marknaden skapar medför 

att det är fritt fram för fler aktörer än kommunen att bidra till att staden förändras. Med avseende 
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på det bolag som äger och bygger på stora delar av kommunens mark menar Tjänsteperson (1) att 

projektledningen handlar mycket om att se till att kommunens krav och regler efterföljs. 

  

Ett samarbete som formats genom så kallad governance kan verka gynnsamt för utvecklingen då 

resurser mobiliseras på ett effektivt sätt och därmed kan bidra till att “få saker gjorda”. I ett omfat-

tande projekt som Täby park blir det tydligt att sådana resurser tillsammans med gedigen kompe-

tens krävs för att en utveckling ska bli möjlig, vilket flera av de intervjuade aktörerna instämmer 

kring. 

  

Vi vill att marknaden ska ha möjlighet att påverka hållbarhetsfrågorna, vilket den ju har. 
Men att vi i samverkan med bolagen kan driva hållbarhetsarbetet framåt i kommunens 
projekt, som i exemplet Täby park. – Tjänsteperson (2) 

  

Kommunen har en roll i Täby park som Tjänsteperson (2) menar bygger mycket på samordning 

och att skapa en fungerande samverkan mellan olika aktörer, till skillnad från tidigare då det mer 

handlat om att formulera mål som byggherrarna ska förhålla sig till. Genom att tillsätta en grupp 

där ingående aktörer möts och tillsammans formulerar gemensamma hållbarhetsmål har kommu-

nen på så sätt tagit kommando över hållbarhetsarbetet. Sättet att formulera förutsättningarna för 

det fortsatta hållbarhetsarbetet där flertalet andra aktörer är involverade kan ses som ett sätt att 

omvandla makt till förmåga att få saker att hända. 

  

[D]et är kommunen som ska vara processledare för plan, vision och genomförande också 
egentligen och hela hållbarhetsarbetet. Men däremot ställer det höga krav på att man är 
lyhörd och tar in de andra aktörernas önskemål och utmaningar också. Men jag tycker nog 
att kommunen bör ta på sig rollen att vara processledare. Man vill ju också ha kontroll över 
sin mark, eller sin kommun. – Tjänsteperson (2) 

 

Utifrån den governance-situation som exemplifieras i processarbetet, där flera byggherrar är invol-

verade och därtill ett bolag med stort markinnehav, uppkommer det i samband med beslutsfattande 

ett delat ansvarstagande. Utan att kunna bidra till en heltäckande bild av vad ett delat ansvar inbe-

griper menar ändå Tjänsteperson (2) att det samhällsansvar som byggherrarna får vid en sådan 

omfattande exploatering förvaltas väl. Det påpekas dock att kommunen vanligtvis har ett helhets-

ansvar. 

 

Med avseende på det stora markinnehavet som bolaget har menar Privat aktör (1) att de har en 

central roll i att marknadsföra platsen samt att hitta relevanta verksamheter som kan vara med i 
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den tidiga etableringsfasen. Från kommunens håll menar Tjänsteperson (1) att politikerna efterfrå-

gar en viss typ av verksamheter som kommunen ska attrahera, sedan är det upp till näringslivsav-

delningen att arbeta vidare med att få dessa verksamheter på plats. Kommunen har också en kom-

munikationsavdelning som jobbar med profilering och vad som ska attraheras. Kort sagt ligger 

alltså ansvaret på en privat aktör och kommunens kommunikationsavdelning att ta fram ett un-

derlag som ska forma och förmedla bilden av Täby park, och som i slutändan pekar ut en riktning 

för vilka verksamheter som är tilltänkta. 

 

Om den kommunala planeringen, som i fallet Täby park, bygger på samarbete mellan flera olika 

aktörer behövs ett maktperspektiv. När flertalet aktörer är inblandade, stora bolag äger mark och 

politikerna har en viss agenda för kommunens utveckling är det nödvändigt att ta ett grepp om 

maktfördelningen. Å ena sidan har stora markägare i Täby park gått samman och startat ett bolag, 

vilket innebär ett maktdimensionellt försprång med avseende på markinnehav och resurser. Å 

andra sidan finns det en kommunal politisk ledning som förespråkar en liberal syn på samhällsut-

vecklingen. Den intervjuade Politikern befäster att kommunen har en ambitiös tillväxtagenda som 

syftar till ökade skatteintäkter. 

 

Den rörelse som Verksamhetsutövaren representerar är ett exempel på självorganisering som drivs 

av en tro på att samhället går att förändra utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhets-

parametrar. Den roll och det ansvar som Verksamhetsutövaren ser sig representera handlar om att 

vara ett socialt nav i samhället. Det finns dock en utmaning i att få resurserna att räcka till utan att 

ge avkall på de värdegrundsbaserade principer som verksamheten definierar sig utifrån. Dessa verk-

samheter kan ske vid sidan om och som komplement till befintliga strukturer, vilket genom Verk-

samhetsutövarens och Täby parks exempel både kan ses som ett problem och en lösning när det 

ska till en etablering av en alternativ ekonomi. Privat aktör (1) påpekar också att det ligger en ut-

maning i att få in idéer som bygger på delningsekonomi i nya fysiska miljöer då engagerade deltagare 

som är villiga att driva en sådan verksamhet ofta saknas i ett inledande skede. Den privata aktören 

menar att sådana rörelser vanligtvis uppkommer på initiativ av eldsjälar. 
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6. Diskussion	
För att kunna utreda de förutsättningar som bidrar till en hållbar utveckling av delningsekonomi, 

kommer framställningen av delningsekonomi i relation till stadsutveckling inledningsvis att disku-

teras. 

 

Sättet på vilket delningsekonomi framställs bland aktörer inom stadsutveckling påverkar de möj-

ligheter som utvecklingen står inför. Det blir uppenbart att aktörerna i dagsläget har insett att del-

ningsekonomi är högst aktuellt samt att begreppet inrymmer vissa principer som exempelvis effek-

tivt resursutnyttjande. Vad som däremot kvarstår är för aktörerna att fylla det med ett tillräckligt 

ambitiöst innehåll som fungerar att implementera i stadsmiljön. För att undvika att delningsekono-

min blir reducerad till enbart en kortsiktig trend krävs en tydlig handlingsplan men också en ge-

mensam uppfattning om den faktiska innebörden. Dock är begreppet ännu i sin linda, det saknas 

fortfarande entydiga och fullständiga perspektiv, vilket lämnar utrymme för att nya insikter kan 

adderas till nuvarande diskurs. Vad som utifrån det empiriska materialet går att enas kring är att 

samtliga aktörer har en positiv inställning till de hållbarhetsaspekter som delningsekonomi kan 

kopplas till. Framför allt ser aktörerna delningsekonomi som ett lovande instrument för flera eko-

logiska och sociala dilemman, vilket kan vara en av flera förklaringar till varför begreppet har börjat 

förekomma inom stadsutveckling.  

 

I samband med delningsekonomi uppkommer också diskussioner kring de värden som genereras. 

Det kan i många fall uppfattas som enklare att förhålla sig till mätbara och konkreta värden i håll-

barhetsarbetet, vilket kan leda till att exempelvis delning som främst skapar “mjuka” värden förbi-

ses när det kommer till underlag för beslutsfattande och åtgärder. Ytterligare en aspekt på de värden 

som genereras är att de långsiktiga effekterna av ett ökat delande fortfarande är relativt okända. 

Det råder ännu delade meningar om till exempel vad konsumenterna gör med de insparade resurser 

som delningsekonomin sägs bidra till. Delningsekonomi har i fallet Täby park omfamnats utan en 

egentlig klarhet kring begreppets omfattning, något som lyfter frågan kring vilka förväntningar som 

tillskrivs begreppet samt de insatser som aktörerna behöver förhålla sig till.  

 

Som Cheng (2016) och Martin (2016) påpekar tenderar delningsekonomins innehåll att anpassas 

efter sitt sammanhang och det finns olika sätt att se på vad fenomenet ska leda till. Det är tydligt 

att den roll och det ansvar som politiker och tjänstepersoner anser sig ha i förhållande till delnings-

ekonomi är det ytterst kontextberoende, framför allt när det kommer till att skapa förutsättningar 

och planera för delningsekonomi. När det gäller ansvars- och rollfördelning menar politiker och 
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tjänstepersoner att kommunen å ena sidan kan skapa fysiska förutsättningar i stadsmiljön, men inte 

vara drivande. Å andra sidan ligger det i kommunens ansvar att skapa förutsättningar för en hållbar 

utveckling, men drift och finansiering måste ske på en konkurrensutsatt marknad. Från empirin 

synliggörs aspekten att om delningsekonomi sätts i förhållande till hållbar utveckling är rollerna 

och ansvaret mer framträdande, och aktörerna är måna om att lyfta fram att förutsättningar kan 

skapas utifrån deras egna ansvar. Om det däremot ses ur ett perspektiv på en alternativ ekonomisk 

utveckling som antingen ska inrymmas inom nuvarande ekonomiska logik, eller till och med vara 

ett nytt grepp på hur samhället ska byggas upp rent ekonomiskt, ser ramverket annorlunda ut och 

det är inte längre upp till dessa instanser att formulera riktlinjerna. Begreppet delningsekonomi har 

olika innebörd för olika aktörer och hållbarhetsfokuset är ständigt närvarande inom samhällsut-

vecklingen. Det finns en inneboende oro att delningsekonomins utveckling ska efterlikna den som 

det övergripande hållbarhetsbegreppet har antagit. Oron ligger i att ytterligare ett begrepp som 

syftar till hållbara åtgärder riskerar att missbrukas utifrån sin ursprungliga form.  

 

Vad som gör fallet Täby park intressant när det kommer till att främja delningsekonomins utveckl-

ing inom stadsutveckling, är de ekonomiska och politiska förutsättningar som kommunen utgår 

från. Med utgångspunkt i att vara en i folkmun kallad “blå kommun” samt insikter kring att privata 

aktörer och politiker har stort inflytande över utvecklingen, kan idén om alternativa ekonomier ha 

svårt att få fäste då de bland annat bygger på en annan syn på tillväxt. Utifrån ett planeringsper-

spektiv blir Täby park dessutom ett exempel på hur de kollaborativa och kommunikativa idealen 

praktiseras. Baserat på Purcell (2009) skapas ett ifrågasättande kring hur väl dessa ideal lämpar sig 

för att skapa förändring i en neoliberal miljö. I samarbetade former av planering, där en alternativ 

ekonomi i form av delningsekonomi ska inrymmas, uppstår det konflikter när en sådan aspekt lyfts 

in i hållbar stadsutveckling. Som Harvey (2008) påpekar finns det resursstarka aktörer som vill driva 

stadens utveckling i en viss riktning och i fallet Täby park blir det tydligt att aktörerna har olika 

stort inflytande. Trots det ideal som underbygger planeringens praktik skapas det likväl en obalans 

mellan de visioner som aktörerna har. Som Throgmorton (2003) belyser kan planerare utsättas för 

påtryckningar som leder till att vissa historier ges företräde och därmed konkurrerar ut visioner 

som representeras av andra samhällsgrupper. Det kan fortfarande antas att kommunen är den aktör 

som förväntas vara mest neutral i förhållande till den allmänhet som det planeras för. Omständig-

heterna gör dock att kommunen behöver anpassa sig efter huvudsakligen privata aktörers intressen. 

 

Om planeraren är medveten om dominanta aktörers agendor och därmed de maktstrukturer som 

ligger till grund för beslutsfattande, menar Larsson och Jalakas (2008) att ett annat underlag kan 
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påverka den hållbara utvecklingen. För att understödja de hållbara aspekterna av delningsekono-

mins framväxt behöver planerare och kommuner ha tillräckligt med resurser för att driva utveckl-

ingen i den riktning som krävs. De önskemål som får vara styrande för verksamheter som Täby 

park är tänkt att attrahera är dock främst speglade av politiska ambitioner och privata intressen. 

Därmed kan det antas att det uppstår ett ställningstagande som inte sällan är till fördel för den 

privata sidan. Kommunen står många gånger i beroendeställning till de aktörer som visar investe-

ringsvilja och kan inte längre ses som enbart möjliggörare av allmänna intressen. 

 

Det går att se en skillnad i de olika aktörernas förhållningssätt till implementeringen av verksam-

heter som syftar till delningsekonomi. De aktörer som har en intern roll i förhållande till Täby park 

fokuserar oftare på problematiken kring hur delande-verksamheter ska kunna komma på plats. Den 

problematik som synliggörs är delvis kopplat till den lagstadgade planeringsprocessen, som har 

svårt att säkerställa att en verksamhet kan etableras. Från ett politiskt håll tycks ansvaret ligga på 

exploatörerna, som förväntas frångå sina ekonomiska principer för att på så sätt stödja delande-

verksamheter i ett uppstartsskede. På motsatt sida om de interna aktörerna står de som anses be-

finna sig utanför den konkreta planeringen. Dessa aktörer har därmed en mindre komplicerad syn 

på utvecklingen och ser hellre till de möjligheter och hållbarhetsaspekter som sådana initiativ 

skapar. Aktörerna tillåter sig själva att måla upp en mer utopisk bild av framtiden som inte nöd-

vändigtvis behöver ta hänsyn till frågor av mer praktisk karaktär. 

 

Både Olsson (2008) och Ostrom (2009) beskriver de initiativ och rörelser som växer fram genom 

självorganisering baserat på enskilda individers engagemang och intresse, då dessa rörelser i flera 

fall har uppvisat ett mer hållbart resultat jämfört med det hållbarhetsarbete som drivs statligt eller 

kommunalt. Detta stärker argumenten om att låta sådana verksamheter få ta plats i diskussioner 

kring hållbar stadsutveckling. När det kommer till visioner om den hållbara staden ger den inter-

vjuade verksamhetsutövaren en bild som inte liknar de processrelaterade visioner som den kom-

munala planeringen handskas med. Visionen inrymmer bilden av ett förändrat samhälle med en 

annan syn på ekonomisk fördelning och socialt engagemang. Om en sådan framtid efterfrågas lig-

ger ansvaret för den hållbara utvecklingen på dessa självorganiserade grupper. 

 

De förhållningssätt till visioner som synliggörs i exemplet Täby park leder till att flera resonemang 

blir av central karaktär. För det första befinner sig projektet i ett tidigt skede och det står i sin helhet 

inte klart förrän om runt trettio år. Det medför att visionen måste förhålla sig till detta tidsperspek-

tiv som i sig inrymmer ett stort mått av osäkerhet. Osäkerheten blir påtaglig då delningsekonomi 
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fortfarande är i en formbar fas, vilket skulle kunna innebära att dess aktualitet försvagas i takt med 

att projektet färdigställs. Om begreppet dessutom i vissa fall betraktas som en trend blir det ytter-

ligare påtagligt att osäkerheten är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Det andra centrala resonemanget 

är huruvida planeringen kan skapa utrymme för oplanerade företeelser, eftersom det har visat sig 

att många delande-verksamheter utvecklas inom redan befintliga strukturer och byggda miljöer. 

Frågan som uppstår är om planeringen verkligen är rätt forum för genomförandet av en idé som 

delningsekonomi. En annan svårfångad aspekt som uppkommer i samband med ifrågasättandet av 

forum, kan kopplas till planeringens varande i avseende att uppnå en hållbar framtid. Som det har 

tydliggjorts, har självorganiserade grupper ett så pass stort ansvar i att driva utvecklingen av alter-

nativa idéer i förhållande till planeringens huvudaktörer, vilket skulle kunna förflytta planeringens 

ansvar till att istället erbjuda ett forum för diskussion kring den hållbara samhällsutvecklingen. De 

motsättningar som finns i hur olika aktörer ser på ansvar skulle kunna överföras i en samverkans-

möjlighet, där självorganiserade initiativ med radikala och visionära inställningar tillsammans med 

de mer praktiskt orienterade aktörerna möts under demokratiska former. Om alla aktörers per-

spektiv på utvecklingen beaktas kan denna sammanslutning mynna ut i kraftfulla åtaganden, vilket 

kan ställas mot vad som egentligen är den kollaborativa planeringens uppgift att skapa.  

 

Det tredje och sista centrala resonemanget som bör föras kring visioner handlar om den roll som 

marknadsföringen fått i samband med stadsutveckling. Utifrån de aktörer som är kopplade till Täby 

park tydliggörs platsmarknadsföringens roll och det omfattande arbete som ligger bakom introdu-

cerandet av en ny stadsdel. Platsmarknadsföringen blir i detta fall ett verktyg för att förmedla bilden 

av delningsekonomi, vilket skulle kunna vara avgörande för i vilken utsträckning en sådan idé kom-

mer prägla området. Genom att skapa ett starkt varumärke kring platsen tillåts tilltänkta investerare 

och invånare att redan i tidigt skede öppna upp sinnet för hur platsen ska utvecklas och vilka am-

bitioner som uppmuntras från projektledningen. Det bör dock tillföras ett kritiskt perspektiv, vilket 

är baserat på Harveys (2008) argument kring att utvecklingen har lett till att kvalitén på urbana livet 

hanteras som en handelsvara. Därmed blir konsekvensen att utvecklingen förs i den riktning som 

förespråkas av marknaden och idéer som bygger på delande kan då ha svårare att få fäste. Plats-

marknadsföringen har alltså tilldelats en viktig roll, men det som inryms i en vision bör ifrågasättas 

utifrån sitt egentliga motiv. Den profil som Täby park har antagit anspelar till stor del på hållbara 

element där delningsekonomi har fått en given position, men som studien har visat är det ett kom-

plicerat förfarande att omsätta denna uppmärksammade och omdiskuterade utveckling i praktiken.  
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7. Slutsatser	
Syftet med denna studie var att utforska relationen mellan delningsekonomi och planering. Täby 

park valdes ut som illustrativt exempel på ett stadsutvecklingsprojekt där delningsekonomi lyfts 

upp som del i visionen om den hållbara staden. Det empiriska materialet bygger på intervjuer med 

aktörer som representerar olika skeden i en process mellan vision och verklighet. På så sätt har en 

helhetsbild erhållits med perspektiv som spänner från tidigt visionsarbete till etablerad verksamhet. 

De slutsatser som tydliggjorts utifrån forskningsfrågorna är sammanfattade till följande punkter: 

  

• Samtliga aktörer har en positiv inställning till ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter 

av delningsekonomi, om delningsekonomi sätts i relation till begreppet hållbar utveckl-

ing är aktörernas roller och ansvar mer påtagliga. Ses delningsekonomi däremot som 

en alternativ ekonomisk utveckling är ramverket annorlunda och ansvaret förflyttas då 

bortom inflytelserika aktörers räckvidd. Delningsekonomi syftar alltså till verksamheter 

som främjar ett ökat delande, men det finns ingen gemensam uppfattning om ett para-

digmskifte. 

 

• Skillnaden mellan delningsekonomi och delande-kultur innebär att olika förutsättningar 

ligger till grund för den hållbara utvecklingen i staden. Främst politiska ambitioner och 

privata intressen styr vilka verksamheter som ska attraheras. Aktörer inom ett projekt 

fokuserar oftare på praktiska problem när det gäller implementering av delande-verk-

samheter. Utomstående aktörer ser hellre till de möjligheter och hållbarhetsaspekter 

som initiativen skapar. Studien pekar på att ansvaret för den hållbara utvecklingen ham-

nar på självorganiserade grupper. Platsmarknadsföringens centrala roll kan både främja 

delningsekonomins utveckling, men även skapa ett ifrågasättande kring visionens inne-

håll.  

 

Genom denna studie har ekonomins roll i samhället återigen ifrågasatts och behov av hållbara 

alternativ ytterligare belysts. Denna studie har bidragit till att stärka argumenten om att låta delande-

verksamheter få ta plats i diskussionen kring hållbar stadsutveckling. Därmed har studien har skapat 

en brygga mellan delningsekonomi och planering. Vårt bidrag låter även läsaren uppmärksammas 

på vad som är verklighet i en vision. 
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7.1. Framtida	forskning	

Med utgångspunkt i denna studie finns förslag på områden för vidare forskning. Som studien har 

visat tillskrivs självorganiserade grupper ett stort ansvar för utvecklingen av ett ökat delande, vilket 

ifrågasätter vilka aktörer som bör inkluderas i planeringen. Dessutom har de planeringsideal som 

förespråkas svårt att bemöta alternativa idéer som inte passar inom samhällets rådande strukturer. 

Det återstår alltså även att mer grundligt utforska hur dessa aktörer ska kunna ges utrymme. Studien 

har enbart kunnat visa på att det kan finnas goda samverkansmöjligheter med ett nytänkande och 

utökat aktörsunderlag.  

  

Baserat på studien är det uppenbart att det blir en utmaning att etablera delningsekonomi eller 

delande-kultur i ett nytt område, då det bygger mycket på community och etablerade relationer 

människor emellan. Vad som återstår att undersöka är hur delningsekonomi kan förankras i prak-

tiken och säkerställas i den byggda miljön. Vår studie har tydliggjort att det görs skillnad mellan en 

kultur och ekonomi, och därför behövs också fortsatt forskning på vilka typer av åtgärder som 

krävs för att främja respektive utveckling. Slutligen kvarstår ett mer omfattande utredande av an-

svarsförhållande för en alternativ och hållbar ekonomisk utveckling.  



 

46 

Referenser	
Agyeman, J., McLaren, D., & Schaefer-Borrego, A. (2013). Sharing cities (Friends of the Earth 

Briefing). Tillgänglig: http://gmlip.ontheplatform.org.uk/sites/default/files/agyeman_sha-

ring_cities.pdf 

Albinsson, P. A., & Yasanthi Perera, B. (2012). Alternative marketplaces in the 21st century: 

Building community through sharing events. Journal of Consumer Behaviour, 11(4), ss. 303–

315. 

Alvesson, M. & Deetz, S. (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2009). Reflexive methodology: New vistas for qualitative research. London: 

Sage. 

Antoni, R. (2016). Stadsutvecklingstrender 2017… Fastighetsägarbloggen [blogg], 4 april 2016. Till-

gänglig: http://www.fastighetsagarbloggen.se/2016/12/stadsutvecklingstrender-2017/ 

[Hämtad: 2017-01-24] 

Amin, A. (2000). The Economic Base of Contemporary Cities. I Bridge, G. & Watson, S. (red.) A 

Companion to the City. Oxford: Blackwell, ss. 115–129. 

Augustinsson, E. (red.) (2015). ABC i kollaborativ ekonomi: En publikation från Mötesplats Social Inno-

vation. Malmö: Mötesplats Social Innovation (MSI). Tillgänglig: http://socialinnovat-

ion.se/wp-content/uploads/2017/04/MSI_ABC-kollaborativ_A6_WEB.pdf [Hämtad: 

2017-05-22] 

Belk, R. (2007). Why Not Share Rather Than Own? The Annals of the American Academy of Political 

and Social Science, 611(1), ss. 126–140. 

Belk, R. (2014). You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online. Jour-

nal of Business Research, 67(8), ss. 1595–1600. 

Botsman, R. & Rogers, R. (2011). What’s mine is yours: How collaborative consumption is changing the way 

we live. London: Harper Collins Publishers. 

Botsman, R. (2013). The Sharing Economy Lacks a Shared Definition. [online] Tillgänglig: 

http://www.fastcoexist.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition#4 

[Hämtad: 2017-01-26] 

Boverket (2015). Förhållningssätt till hållbar utveckling. [online] Tillgänglig: http://www.bover-

ket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/oversiktsplan/hallbar-utveckling-i-oversiktsplane-

ringen/fysisk-planering/forhallningssatt1/ [Hämtad: 2017-01-31] 

Bryman, A. (2012). Social research methods. 4th edn., Oxford: Oxford University Press. 



 

47 

Campbell, S. D. (1996). Green cities, Growing cities, Just cities?: Urban Planning and the Contra-

dictions of Sustainable Development. Journal of the American Planning Association, 62(3), ss. 

296–312. 

Campbell, S. D. (2016). The Planner's Triangle Revisited: Sustainability and the Evolution of a 

Planning Ideal That Can't Stand Still. Journal of the American Planning Association, 82(4), ss. 

388–397. 

Cars, G. & Thune Hedström, R. (2006). Nya villkor för den kommunala planeringen. I Blücher, 
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Appendix:	Intervjuguide	
Frågor till samtliga intervjupersoner 

Berätta om din roll! 

Berätta om din roll i förhållande till Täby park! 

Hur ser du på delningsekonomi kopplat till hållbar stadsutveckling? Vad innebär begreppet? 

Hur har visionen för Täby Park tagits fram och vad har visionen för syfte? 

Hur kommer det sig att delningsekonomi lyfts upp i visionen? Hur har idén tagits fram? 

Vad innebär det att planera för delningsekonomi? 

Hur ser processen ut från vision till verklighet? Hur kan arbetet se ut för att behålla idén om del-

ningsekonomi genom hela processen?  

Hur skapas förutsättningar för delningsekonomi i Täby park? 

Vilken typ av delande-verksamheter kommer finnas i Täby park?  

Är det något som du tycker att vi har missat eller vill du tillägga något? 

 

Specifika frågor till respektive intervjuperson 

Konsult (1) 

Vad uppfattar du som skillnaden mellan delningsekonomi och kollaborativ konsumtion? 

Konsult (2) 

Hur kan Citylab bidra i processen från vision till verklighet? 

Politikern 

Hur ser du på stadsutveckling i kommunen? 

Vilka möjligheter och utmaningar står kommunen inför? 

Privat aktör (1) 

Hur ser företagets roll ut i projektet Täby park? 

Hur arbetar ni med marknadsföring? 

Privat aktör (3) 

Hur ser förutsättningarna ut för drift och förvaltning av delande-verksamheter? 

Verksamhetsutövaren 

Berätta om er verksamhet! 

Vilka möjligheter kan en sådan verksamhet skapa?  

Vilka utmaningar står verksamheten inför?
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