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”The world will not evolve past its current state of crisis  
by using the same thinking that created the situation.” 

 
Albert Einstein 
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Förord 
 

Det här arbetet är en milstolpe och en markör för slutet på en femårig utbildning 
inom fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona.  
 
Innan vi går in på själva uppsatsen vill jag tacka ett par personer. 
Jag vill tacka min handledare Abdellah Arkan för god vägledning och konstruktiv 
kritik under hela arbetets gång. Varje handledningstillfälle bjöd på intressanta 
diskussioner och förde uppsatsen framåt. Jag vill tacka Helena Revelj, stadsarkitekt 
på Ronneby kommun som bidrog med inspiration, nya synsätt och 
expertkunskaper inom ämnet Cradle to Cradle. Jag vill även tacka Helena för 
hjälpen med att anordna en workshop på Ronneby Kommun där kunniga i ämnet 
Cradle to Cradle deltog. Därför vill jag också ge ett stort tack till deltagarna på 
workshopen. Ni bidrog med nyttiga kunskaper och intressanta tankar kring ämnet i 
en planering- och byggkontext. Tack till underbara klasskamrater för bra 
diskussioner och goa kaffestunder i vårt approprierade klassrum på våning 5. Ett 
stort tack till vänner och familj som stöttat genom hela arbetet och ett hjärtligt 
tack till Jakob som stått stadigt vid min sida under hela resan.  
 
Tusen tack! 
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Sammanfattning 
Hållbar utveckling är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhällsdebatt men det 
råder delade meningar kring hur vi arbetar med det på bästa sätt. Tidigare har 
samhället fokuserat på att minska sin energiförbrukning, resursanvändning, 
utsläpp av växthusgaser med mera för att göra samhället mer hållbart. Nu har det 
börjat växa fram andra tankar om att vi bör fokusera på att skapa en positiv 
påverkan på miljön och naturen för att samhällets utveckling ska bli hållbar. Ett 
sätt att göra det är genom Cradle to Cradle. Cradle to Cradle bygger på att skapa 
positiva och hållbara kretslopp, främst för produkter och produktion men även 
inom andra delar av samhället som samhällsplanering men också människors sätt 
att leva och konsumera.  
 
Syftet med uppsatsen var att identifiera och undersöka styrkor och svagheter i en 
svensk kommuns arbete med Cradle to Cradle. I arbetet undersöks hur Ronneby 
kommun konkretiserar Cradle to Cradle i sin planering. Hur de går från en mer 
övergripande strategi om hållbar utveckling till att konkretisera principerna för 
Cradle to Cradle i sin planering. Undersökningen gjordes genom en fallstudie av 
Ronneby kommun. Val av Ronneby kommun som fall grundade sig i deras arbete 
med Cradle to Cradle på flera olika nivåer inom fysisk planering. Från uppförande 
av enskilda byggnader enligt Cradle to Cradle principer till arbetet med att ta fram 
strategiska program och skapandet av en ny stadsdel enligt Cradle to Cradle.  
 
Arbetets teoretiska ramverk bygger på en holistisk syn på hållbar utveckling med 
utgångspunkt i Ekologisk urbanism, Cradle to Cradle och kretsloppssamhället. 
Vilket innebär att allt arbete med hållbar utveckling ska betraktas som en helhet 
och att enskilda lösningar för specifika problem inte kommer att fungera i 
slutändan. Det är utifrån den synvinkeln jag sedan analyserat det empiriska 
materialet. För att hämta det som utgör uppsatsens empiriska material har två 
kvalitativa metoder använts. Den ena metoden är innehållsanalys av dokument 
kopplade till Ronneby kommuns arbete med Cradle to Cradle. Den andra metoden 
var en fokusgrupp som träffades under en workshop på två timmar. Det var fyra 
deltagare som alla hade en form av koppling till planering och byggnation samt 
kunskap om Cradle to Cradle. 
 
Analysen visade att Ronneby kommun arbetar på flera olika plan med 
implementering av principer för Cradle to Cradle i den byggda miljön men att det 
finns ett glapp mellan den övergripande planeringsstrategin och 
implementeringen av Cradle to Cradle i detaljplaneringen. 
 
Nyckelord 
 
Cradle to Cradle, hållbar utveckling, ekologisk urbanism, kretslopp, 

klimatförändring 
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Cradle to Cradle som idé och praktik i fysisk planering 

 

1. Inledning 
 
Medeltemperaturen på jorden ökar, havsnivåerna stiger och polarisarna smälter. 
Klimatförändringen och dess påverkan är ett faktum vi inte längre kan blunda för. 
Det måste ske en förändring på flera nivåer, bland annat inom den fysiska 
planeringen. Idag bor runt 50 % av världens befolkning i städer (Gabarell, 
Massana, Petit-Boix, Rieradevall, Sanjuan-Delmás, Sanyé-Mengual, Sierra-Pérez & 
Vinyes 2017, s. 940). Städer i sin tur är en källa till flera olika effekter på miljön. 
Bland annat klimatförändringen som står för 70 % av de globala utsläppen av 
växthusgaser (Gabarell et al. 2007, s. 940).  
 
2014 släppte FN:s klimatpanel IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change, 
en rapport om den pågående klimatförändringen. Observationer visar på att 
växthusgasernas nivåer aldrig har varit högre. Takten i vilken havens 
medeltemperatur stiger och polarisarnas massa minskar, ökar. Tidigare har 
effekterna varit spridda över århundrade och millennier (IPCC 2014, s. 2) men nu 
kan vi se förändringar vart tionde år. Sedan industriella revolutionen har havens 
upptag av koldioxid - CO2 ökat markant och påverkat PH-värdet att sjunka vilket 
leder till försurning av våra vatten (IPCC 2014, s. 4). PH-värdet har sjunkit med 0.1 
vilket motsvarar en ökning på 26 % i syrlighet (IPCC 2014, s. 41). Dramatiska 
väderförhållanden och klimathändelser har observerats sen 1950-talet där vissa är 
länkade till mänsklig påverkan, inklusive den stigande medeltemperaturen världen 
över (IPCC 2014, s. 7). Jordens yttemperatur har ökat var årtionde sedan år 1850. 
Perioden från 1983-2012 var den varmaste på 800 år. Havens yttemperatur på 0-
75m har ökat med 0.11 °C per årtionde mellan 1971-2010 (IPCC 2014, s. 40). De 
stigande temperaturerna påverkar i sin tur glaciärerna som har börjat smälta. De 
senaste 20 åren har Grönland och Antarktis förlorat landmassa. Glaciärernas 
förlorade massa bidrar till stigande havsnivåer. Arktis is har minskat mellan 3 - 4 % 
var tionde år från 1979 fram till idag. Snötäcket på Arktis har minskat mellan 1 - 
2.4% under vart tionde år och totalt 11.7% under perioden 1967-2012 (IPCC 2014, 
s. 42). Utifrån de här observationerna är det troligt att människan har en påverkan 
på den klimatförändringen som observerats och dokumenterats i rapporten (IPCC 
2014, s. 8).  
 
Hur kan då arbetet med hållbar utveckling möta Klimatpanels rapport om 
klimatförändringen? På FN:s konferens om Miljö & Utveckling i Rio de Janeiro 
1992 enades världens ledare om konceptet hållbar utveckling och att det skulle bli 
ett gemensamt mål för världens utveckling. Konceptet hållbar utveckling tog sedan 
form i programmet Agenda 21 (Bradley 2009, s. 9). Varje kommun i Sverige fick i 
uppdrag att anta en lokal Agenda 21 där kommunen redovisar strategier för hur 
kommunen ska arbeta med hållbar utveckling (Naturvårdsverket 2007, s. 15-17). 
Många kommuner misslyckades att arbeta med Agenda 21 då den ofta drevs som 
en projektinriktad fråga istället för en process som den faktiskt var 
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(Naturvårdsverket 2007, s. 27). Hållbar utveckling har från nationellt håll, officiellt 
framställts som en teknisk utmaning mer än en fråga som rör livsstilsmönster 
(Naturvårdsverket 2007, s. 25). Vilket kan vara en del i förklaringen till 
medborgarnas bristande intresse och kunskap om Agenda 21. Investeringar i 
tekniska system och fysiska strukturer var under en lång period huvudfokus för 
många kommuners hållbarhets- och miljöarbete (Naturvårdsverket 2007, s. 27). 
Det finns tydliga tendenser att sociala mål och framtidsvisioner inte längre är 
närvarande i många kommuners arbete med hållbar utveckling (Naturvårdsverket 
2007, s. 37). Idag hanteras miljöfrågor och sociala frågor separat inom svensk 
politik vilket är ett problem (Bradley, Gunnarsson-Östling & Tunström 2015, s. 5) 
då begreppet hållbar utveckling utgörs av tre pelare ekologisk-, ekonomisk- och 
social hållbarhet som alla är sammanlänkade.  
 
Med tanke på de svårigheter Agenda 21 mötte och de problem som uppstått i 
samband med 90 talets hållbarhetsarbete kanske vi behöver gå tillbaka till 60- och 
70-talet när fokus låg på resursutnyttjande och kretslopp? Samtidigt måste vi 
sträva framåt i utvecklingen. Ett nytt tankesätt som kan hjälpa till med det är 
Cradle to Cradle. Cradle to Cradle kan ses som en plattform där målet är att skapa 
positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga egenskaper hos produkter, 
processer och system (Braungart & Mulhall 2013, s. 7).  
 

Problemformulering 

 
Trots vår kunskap om klimatförändringen och insikten i att samhällets strukturer 
måste förändras till förmån för en hållbar utveckling har väldigt lite framgång 
nåtts. Mycket arbete med hållbar utveckling inom arkitektur och konstruktion har 
varit på en ganska liten skala. LEED certifiering hanterar exempelvis i huvudsak 
endast ett arkitektoniskt objekt utan dess kontext med omgivande infrastruktur 
(Mostafavi 2011, s. 12-13). Vi behöver en mer omfattande skala som kan hantera 
kvarter, stadsdelar och planeringsprocesser istället för bara enskilda objekt. Med 
den snabbt växande urbaniseringen och jordens begränsade resurser har det blivit 
allt viktigare att det finns ett annat tillvägagångssätt som gör det möjligt för 
arkitekter och planarkitekter att hantera en större skala än tidigare (Mostafavi 
2011, s. 13). Vi behöver kunna adressera en komplex variation av ekonomiska, 
sociala, politiska och kulturella perspektiv i nutida förhållande men också framtida 
möjligheter. Många av de omvandlingsprojekt som görs på gamla hamn- och 
industriområden byggs för en köpstark medelklass som har kapital att betala för 
ett miljövänligt och trivsamt boende (Bradley, Gunnarsson-Östling & Tunström 
2015, s. 11). Omvandlingen ramas in av en berättelse om den täta, attraktiva, 
blandade och hållbara staden. Samtidigt finns det bostadsområden där många 
låginkomsttagare och svaga samhällsgrupper förbises, osynliggörs och exkluderas 
(Bradley, Gunnarsson-Östling & Tunström 2015, s. 11). Det är viktigt att tänka på 
människan och samhället som en del av jordens ekosystem. Naturen kan inte ses 
som något som existerar vid sidan av mänskligheten, utan den är en del av oss och 
vårt sätt att leva har ett stort inflytande på miljön och dess ekosystem (Bradley, 
Gunnarsson-Östling & Tunström 2015, s. 33). Miljön är platsen där människor bor, 
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arbetar och leker, inte en separat skapelse. Svensk miljöpolitik har valt att inte 
uppmärksamma miljöfrågans dimensioner av rättvisa mellan dagens och 
framtidens generation. Idag är det faktiskt så att vi lånar resurser från framtidens 
generationer (Bradley, Gunnarsson-Östling & Tunström 2015, s. 35).  
 
Vad Mostafavi (2011) Braungart och McDonough (2009) efterfrågar är ett 
holistiskt perspektiv på hållbar utveckling. Samhället är under ständig utveckling, 
en process vilket innebär att om vår utveckling ska vara hållbar för framtiden 
måste den ses som en process eller ett kretslopp. Genom att återuppta 60- och 
70-talens ekologiska vision och tankar om kretslopp men i ett synsätt som Cradle 
to Cradle kan också innovationer inom tekniska och ekologiska områden 
inkluderas och kanske kan de tre pelarna inom hållbar utveckling samlas under 
Cradle to Cradle. Hur kan vi då inom den fysiska planeringen tackla problemen vi 
står inför i samband med arbetet med hållbar utveckling? Det handlar inte bara 
om den fysiska miljön utan också om olika processer i samhället där varje individ 
vet sin roll inom hållbarhetsarbetet. Som litteraturen nämner ovan misslyckades 
Agenda 21 för att kommunerna drev det som olika projekt med tekniska lösningar 
istället för en process som skulle genomsyra hela kommunen och arbetet med att 
skapa hållbara livsmiljöer. Kan Ronneby kommuns sätt att arbeta med Cradle to 
Cradle bli en väg att skapa en process för hållbar utveckling som influerar hela 
kommunens arbete med hållbar utveckling? 
 
Kanske behöver vi istället synliggöra hur planeringen och Cradle to Cradle relaterar 
till varandra under ett projekt med att ta fram en detaljplan. Kanske behöver 
medborgarna se hur de båda processerna fungerar samt vad de har för roll i 
processen? Genom ett synliggörande av olika processer och inkludering av 
medborgare kan vi finna nya vägar att få fler att delta i arbetet med hållbar 
utveckling. Hur skulle en övergripande process för kommunens arbete med Cradle 
to Cradle se ut? Vilken roll har den fysiska planeringen i en sådan process och var i 
processen träder den in? Det är några av de frågor jag kommer undersöka i mitt 
arbete med Cradle to Cradle och hållbar utveckling inom fysisk planering.  
 

Forskningsfrågor 

 
● Hur kan perspektivet om ekologisk urbanism bidra till arbetet med hållbar 

utveckling? 

● Vilken roll har Cradle to Cradle i ett holistiskt hållbarhetsarbete? 

● Hur definieras Cradle to Cradle i Ronneby kommuns arbete med hållbar 

utveckling? 

● På vilket sätt arbetar Ronneby kommun med Cradle to Cradle i sin 

planering? 

● Hur ser den processen ut? 

● Vilka utmaningar står arbetet inför? 
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Arbetets upplägg 

 
Många gånger syns inte själva hållbarhetsaspekten i den ritade plankartan. Den 
syns mer i arbetsprocessen runt om själva detaljplanen. Där går det att utläsa hur 
planarkitekten och andra aktörer har gått tillväga i planarbetet och hur de har 
resonerat kring olika val och skeden i processen. Därför är det intressant att 
studera hur processen för Cradle to Cradle och detaljplanen ser ut samt hur en 
utvald kommun arbetar med att införliva principerna från Cradle to Cradle i sin 
planering.  
 
Jag kommer att studera och analysera Ronneby kommuns arbete med Cradle to 
Cradle i byggprojekt och planarbete. Tanken är att identifiera hur arbetet går till, 
vilka styrkor och svagheter det finns i arbetet idag men också reflektera kring 
lösningar om hur arbetet kan utvecklas och bli ännu bättre.  
 

Arbetets Syfte 

 
Arbetet syftar till att identifiera och undersöka styrkor och svagheter i Ronneby 
kommuns arbete med Cradle to Cradle. Arbetet syftar också till att undersöka hur 
Ronneby konkretiserar Cradle to Cradle i sin planering. Hur går de från en mer 
övergripande strategi om hållbar utveckling till att konkretisera principerna för 
Cradle to Cradle. Med min undersökning vill jag få svar på hur kommunen 
konkretiserar sitt arbete med hållbar utveckling samt hur ett mer processinriktat 
arbete med hållbar utveckling i fysisk planering kan se ut men även vilka 
utmaningar eller svårigheter det står inför.  
 

2. Forskningsöversikt 

 
I det här avsnittet diskuteras begreppet hållbar utveckling utifrån ett ekologiskt 
perspektiv och med fokus på Cradle to Cradle. Innan diskussionen kan starta måste 
begreppet hållbar utveckling klargöras i sin helhet. Därefter följer sen 
redogörelsen för arbetet med hållbar utveckling i samhället och sedan i 
planeringen. Avsnitten lyfter både positiva aspekter av arbetet men också vad som 
inte har fungerat i arbetet med hållbar utveckling samt varför forskare inom fysisk 
planering ser behovet av ett nytt angreppssätt. Idag saknas en övergripande 
gemensam struktur för arbetet med hållbar utveckling och därför behövs det en 
integrerande mekanism som kan samla olika intressen och förena dem (Brandon & 
Lombardi 2005, s. 76). Syftet med det här avsnittet är att stärka legitimiteten i 
forskningsfrågorna samt att placera studien av Ronneby i ett större sammanhang 
av hållbar utveckling av samhället.  
 
Begreppet hållbar utveckling 
 
Hållbar utveckling definieras av Falkheden och Malbert på följande vis;  
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Hållbar utveckling är alla människors nu och framtida 
generationers rätt till ekonomisk och social utveckling inom 
ramen för ekosystemens bärkraft.  

(Falkheden & Malbert 2000, s. 8).  
 
Ett annat sätt att närma sig hållbar utveckling är genom The Natural Step. The 
Natural Step visar att den enda långsiktiga lösningen för ett samhälle att utvecklas 
på ett hållbart sätt är att låta ekonomin och den sociala aspekten av samhället 
operera inom naturen och ekosystemens begränsningar (Brandon & Lombardi 
2005, s. 27). Toppmötet om jorden i Rio 1992 visade ett nytt sätt att förstå länken 
mellan miljöns problem och problemen med ekonomiska förhållande och social 
rättvisa. Mötet visade att de tre pelarna som är ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet och som bygger begreppet hållbar utveckling måste mötas i balans för 
att utvecklingen i slutändan ska vara hållbar. Studier visade att om människor är 
fattiga och den nationella ekonomin är svag så lider miljön. Om naturen 
missbrukas och naturresurserna överutnyttjas lider människor och ekonomins 
tillväxt uteblir (Brandon & Lombardi 2005, s. 12). Vilket innebär att samhället 
måste arbeta med hållbar utveckling i sin helhet. Det går inte att arbeta med den 
ekonomiska pelaren först och sen den sociala. Utan vi måste arbeta med alla tre 
pelarna den ekologiska, ekonomiska och sociala samtidigt.  
 
Begreppet hållbarhet innebär inte att något aldrig förändras men det innebär inte 
heller utopia. Det handlar inte om att behålla ett Status Quo, alltså det rådande 
läget eller att nå perfektion. Snarare handlar det om kvalitativ förbättring. Vid en 
viss punkt måste ett samhälles storlek sluta växa men kvalitén fortsätter att 
förbättras ändå. Kvaliténs utveckling får inte stanna av. Vi får inte sluta förbättra 
saker bara för att de är någorlunda okej vilket många gånger är problemet idag 
(Brandon & Lombardi 2005, s. 9). Västvärldens utveckling är inriktad på 
konsumtion och en individuell önskan om att leva i välstånd och överflöd men 
Brundtlandrapporten har inga referenser till en sådan utveckling (Hagan 2015, s. 
111). De ovan presenterade definitionerna av hållbar utveckling är de vanligaste. 
Definitionerna kan tyckas vara generella men de sätter fingret på den viktigaste 
punkten. Nämligen att människans samhälle måste fortsätta sin utveckling men 
inom ramen för naturen och ekosystemens bärkraft.  

2.1 Dagens debatt om hållbar utveckling 

 
Diskussionen om vad som är hållbar utveckling och hur samhället ska arbeta med 
den har pågått under en lång tid. Debatten har skiftat från att handla om kretslopp 
och resursanvändning till tekniska lösningar och ingenjörskonst för att under 
senare år fokusera på människors livsstilar. Det här avsnittet tar upp några av de 
aspekter debatten har berört under åren.  
 
Debatten om hållbar utveckling hamnar ofta i olika läger där det finns två 
övergripande perspektiv på hur mänskligheten kan lösa frågan om hållbar 
utveckling (Bradley, Gunnarsson-Östling & Tunström 2015, s. 37). Det första 
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perspektivet menar att vi måste bevara alla naturresurser till vilket pris som, ändra 
vår levnadsstil och minska den ekonomiska tillväxten som ett medel att minska 
konsumtionen av varor vilket tär på naturresurserna (Brandon & Lombardi 2005, s. 
2). Det andra perspektivet anser att hållbar utveckling handlar om tekniska 
lösningar (Naturvårdsverket 2007, s. 25) och att vi kan lösa problemen med 
framtidens ingenjörskonst. De menar på att marknaden kommer driva upp 
kostnader på icke förnybara energikällor och material vilket i sin tur kommer 
uppmuntra innovatörer att skapa förnuftiga alternativ (Brandon & Lombardi 2005, 
s. 2). I ett sammanhang av stadsutveckling är städer från det första perspektivet 
mer självförsörjande och lokalt beroende medan städer från det andra 
perspektivet litar till enorma omland för sådant som exempelvis produktion av 
varor, avfallshantering och rening av luft (Haughton 1997 se Bradley, Gunnarsson-
Östling & Tunström 2015, s. 37). Båda perspektiven misslyckas med det som både 
ekologisk urbanism och Cradle to Cradle efterfrågar i arbetet med hållbar 
utveckling (Braungart & McDonough 2007, 2009; Hagan 2015; Mostafavi 2010). 
Nämligen att se staden som en del av naturens kretslopp samt anpassa staden till 
naturens förutsättningar.  

En förändrad konsumtions- och livsstil  

 
Samhällets utveckling är långt ifrån hållbar. Idag konsumerar 20 % av världens 
befolkning 80 % av jordens naturresurser (Bradley 2009, s. 9). Ofta refererar vi till 
människor som konsumenter men det är faktiskt väldigt lite som vi i själva verket 
konsumerar. Det kan röra sig om mat och om vatten. Andra produkter är 
designade för oss att kasta när vi har använt dem färdigt. Det här 
händelseförloppet refereras ofta till som ”from cradle to grave” inom plattformen 
Cradle to Cradle. Resurser tas från naturen och formas till produkter som sen blir 
sålda, använda och till sist slängda eller uppeldade (Braungart & McDonough 
2009, s. 27). Cradle to Cradle ifrågasätter skyddandet av miljön som bästa lösning 
till problemen produktion och konsumtion skapar och menar att industrin endast 
försöker vara mindre dålig istället för bra (Braungart & McDonough 2009, s. 4). 
Braungart menar också på att vi inte skyddar miljön genom att bara använda bilen 
mer sällan. Det går inte att tro att det finns en enkel lösning på problemen vi står 
inför. Även om exempelvis den täta staden ger förutsättning för ett minskat 
resande med bil är det sällan avstånd som styr våra val av arbetsplats eller var vi 
utövar våra fritidsaktiviteter (Falkheden 2005, s. 77). Det krävs en större 
fundamental förändring av samhället. För att illustrera kan vi använda återvinning 
av produkter som exempel. 
 
Idag är det många auktoritära myndigheter eller andra aktörer som pratar om 
vikten av återvinning. Återvinning fungerar som en huvudvärkstablett för en större 
kollektiv baksmälla som är överkonsumtion. Bästa sättet att reducera 
miljöpåverkan är inte att återvinna mer utan att producera och konsumera mindre 
(Braungart & McDonough 2009, s. 50). Människor i samhället behöver konfrontera 
verkligheten av vad mängden avfall säger om vårt sätt att leva (Mostafavi 2011, s. 
36). Vi kan inte fortsätta konsumera de mängder varor vi gör idag och tro att så 
länge vi återvinner eller återanvänder vårt avfall så är det ingen fara. Många 
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gånger är produkterna vi köper inte kvalitetsmässigt designade för att bli 
återvunna till nya produkter (Braungart & McDonough 2009, s. 59). Vilket skapar 
kvalitetsmässigt sämre produkter som i längden också blir dåliga för människor 
och miljö. Det avfall som inte återvinns blir till landutfyllnad eller så eldas det upp. 
Problemet med materialen som eldas upp är att de inte är designade för det och 
därför släpper ut dioxiner eller andra gifter när de förbränns. Luft, vatten och jord 
kan inte absorbera människans avfall om det inte är helt miljövänligt och 
biologiskt nedbrytbart (Braungart & McDonough 2009, s. 55). Vilket innebär att vi 
människor behöver ändra på vårt sätt att leva. Kärnan i allt vi gör, vårt tankesätt 
och våra handlingar måste riktas om från att försöka reducera vår negativa 
påverkan på naturen till att vilja skapa en positiv påverkan på miljön. När alla 
pusselbitar som representerar vårt samhälle är på plats kan vi se, att sättet 
människor lever på idag påverkar världen på en global skala (Brandon & Lombardi 
2005, s. 8). Det blir därför också viktigt att ändra sättet vi designar våra industrier 
på. Dagens industri är designad för att söka ekonomisk tillväxt och den gör det på 
bekostnad av andra viktiga faktorer. Mänsklig och ekologisk hälsa, kultur- och 
naturrikedom och även njutning och glädje (Braungart & McDonough 2009, s. 42-
43).  
 
Instabiliteten i klimatförändringen speglar instabiliteten i det ekonomiska och 
sociala landskapet vi har vant oss vid idag (Hagan 2015, s. 112). Med andra ord går 
utvecklingen för snabbt fram och hinner därmed inte stabiliseras. Hastigheten gör 
att det blir svårare att se konsekvenser. Målet med att göra industriverksamhet 
mindre destruktiv går tillbaka till den industriella revolutionens början. De var 
tvungna att bli kontrollerade för att inte orsaka omedelbar sjukdom eller död. 
Sedan den tiden har den typiska lösningen för industrins förstörelse varit att hitta 
ett mindre destruktivt sätt. Angreppssättet kallas eco-efficiency där industrin 
koncentrerar sig på att minska, undvika, minimera, bevara och begränsa 
(Braungart & McDonough 2009, s. 45). Vilket innebär att eco-efficiency endast 
fungerar för att göra det gamla och destruktiva systemet mindre förödande 
(Braungart & McDonough 2009, s. 62). Idag anses människor ha en övervägande 
negativ påverkan på jorden och miljön. Framförallt våra levnadsvanor, 
tillverkningsindustrin och produktionen av enorma mängder avfall. Många delar av 
vårt samhälles uppbyggnad har därför negativa konsekvenser för miljön. Därför är 
målet noll. Noll avfall, noll utsläpp och inget ekologiskt fotavtryck (Braungart & 
McDonough 2009, s. 65-67). Så länge människor anses som en negativ aspekt är 
noll påverkan på miljö och natur ett bra mål. Men att bara vara mindre dålig är att 
acceptera saker som de är. Tro att dålig design, vanhedrande, destruktiva system 
är det bästa människan kan göra är ett stort misslyckande. Angreppssättet att vara 
mindre dålig är brist på fantasi. Cradle to Cradle ser det perspektivet som en 
deprimerande vision av vår arts roll i världen (Braungart & McDonough 2009, s. 
67). Skulle naturen anpassa sig till människans värld av eco-efficiency skulle det 
vara mindre körsbärsblommor, mindre antal träd, mindre syre och mindre rent 
vatten. Mindre sångfåglar, mindre mångfald, mindre kreativitet och glädje 
(Braungart & McDonough 2009, s. 76). Det är bättre om naturen lär oss att skapa 
ett överflöd av goda, miljövänliga ting istället för att skapa mindre dåliga 
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produkter. Låt miljövänliga produkter och aspekter konkurrera ut de dåliga så att 
de blir ett minne blott.  
 
En del av debatten om hållbar utveckling behandlar de tre hållbarhetspelarnas, 
den ekologiska, ekonomiska och sociala pelarens relation till varandra. I Sverige 
cirkulerar en del av debatten runt hur miljöfrågor kan integreras med sociala 
frågor. Speciellt som bostadssegregation är ett känt förekommande problem. Det 
är problematiskt att miljöfrågor och sociala frågor hanteras separat eftersom de 
inom begreppet hållbar utveckling hänger ihop och påverkar varandra. Planerare 
och bostadsbolag måste vara lyhörda inför medborgarnas initiativ samtidigt som 
det är deras uppgift att se till att medborgarna är informerade om miljöns 
infrastruktur (Bradley, Gunnarsson-Östling & Tunström 2015, s. 5). 
 
När det kommer till att integrera miljöfrågor med sociala frågor är det därför 
viktigt att inom den fysiska planeringen fundera på hur befintlig bebyggelse kan 
renoveras på ett hållbart sätt. Det vill säga, hur bostadens standard kan förbättras 
utan att ge oönskade sociala konsekvenser som exempelvis höjda 
boendekostnader (Bradley, Gunnarsson-Östling & Tunström 2015, s. 5). Det är en 
viktig aspekt av arbetet med hållbar utveckling eftersom ekologiskt många gånger 
innebär högre pris. Det finns kritik som hävdar att upprustning och 
energieffektivisering av bostadsområden med sociala problem används som 
förevändning för att kunna höja hyror. Genom att förfina och höja hyror kan 
fastighetsbolagen få in hushåll som har starka resurser som inte förknippas med 
sociala problem som andra grupper (Bradley, Gunnarsson-Östling & Tunström 
2015, s. 13). Det leder dock till en segregering av olika sociala grupper i samhället 
vilket inte anses som hållbart. Social hållbarhet handlar om att känna trygghet i sin 
livsmiljö. Det ska finnas en känsla av hemhörighet och samhörighet med platsen 
(Bradley, Gunnarsson-Östling & Tunström 2015, s. 41) men det handlar också om 
tillgänglighet. Tillgänglighet till service, mötesplatser och grönområden men också 
arbetsmarknad och utbildning (Bradley, Gunnarsson-Östling & Tunström 2015, s. 
43; Mostafavi 2011, s. 47). Vad mer som utgör social hållbarhet kan vara 
möjligheten för fler olika inkomstgrupper och sociala grupper att leva och bo i 
samma stad eller bostadsområde. En socialt blandad stad är idealt en integrerad 
stad där både resurssvaga och resursstarka har tillgång till bostad, arbete och 
service (Bradley, Gunnarsson-Östling & Tunström 2015, s. 47). 
 

Social hållbarhet som begrepp i ett sammanhang av stadens utveckling 
aktualiserar och understryker betydelsen av mänskliga relationer i rummet, både 
de harmoniska och de konfliktfyllda (Bradley, Gunnarsson-Östling & Tunström 
2015, s. 49). I arbetet med hållbar utveckling är det därför viktigt att reflektera 
över vems stad det är och vems bild av goda miljöer det är som uppmärksammas. 
Det handlar om alla gruppers rätt till staden. I praktiken har begreppet rätten till 
staden blivit ett paraplybegrepp för en bred variation av olika grupper som lider på 
grund av olika villkor för deras liv i den urbana miljön. Det handlar om grupper 
vars ekonomiska position inte ger dem någon makt eller inflytande, exempelvis 
hemlösa eller de som är beroende av statens bidrag (Marcuse 2014, s. 5). 
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Planeringen måste därför se till alla gruppers behov och önskningar (Bradley, 
Broms Wessel & Tunström 2005, s. 19). 
 

Hållbar utveckling, ett projekt eller en process 

 
Hållbar utveckling drevs under en lång tid som olika projekt med ett stort fokus på 
tekniska lösningar. Under senare tid har diskussionen om hållbar utveckling skiftat 
från att handla om tekniska lösningar till att handla om livsstil och miljö. 
Människors attityder och handlingar lyfts fram som grundläggande orsaker till 
ohållbara utvecklingstrender (Falkheden & Malbert 2000, s. 65). Endast tekniska 
lösningar och förändrade fysiska strukturer räcker därför inte till för en hållbar 
utveckling, utan det fordras även aktiva och strategiska insatser på olika nivåer i 
samhället (Falkheden & Malbert 2000, s. 65-66). Forskare framhåller att det 
behövs en ny slags kompetens i planerings- och förändringsprocesser kring frågor 
som rör hållbar utveckling. En ny expertroll där huvuduppgiften skulle vara att 
skapa mötesplatser för kunskapsutveckling och beslutsfattning. Utmaningen i det 
arbetet ligger i att kunna avgöra när, var och i vilket skede olika speciella 
arrangemang är nödvändiga och möjliga (Falkheden & Malbert 2000, s. 68). Det är 
också hög tid att vi ser den rumsliga planeringens och gestaltningens potential i 
sammanhanget. Ge den byggda miljön en aktiv och understödjande roll där 
strävan till en hållbar stadsutveckling blir synlig i stadsmiljön. Synliggöra natur, 
naturresurser och kretslopp i stadslandskapet. Åskådliggör och lyft de tekniska 
kretslopp där människor är medskapande såsom infrastruktur och vatten- och 
avloppsledningar (Falkheden & Malbert 2000, s. 71).  
 
Forskning under senare delen av millennieskiftet har inriktat sig mer på att 
diskutera olika processer och levnadsmönster i samhället och vilka ekologiska, 
ekonomiska och sociala konsekvenser de har. Ofta pratar vi om att vi lever i ett 
produktions- och konsumtions-samhälle med allt vad det innebär. Undersökningar 
och granskning av statistik visar att det skett en ökning av antalet ägda bilar, fler 
åker på nöjesresor över helgen och affärsresor med flyg. Det tillsammans med 
spridda livsstilsmönster har lätt till att fysisk planering inte ensam kan minska 
efterfrågan på resor av energikrävande transportmedel som exempelvis flyg 
(Neuman 2005, s. 12). Vilket innebär att det inte är den fysiska miljön i sig själv 
som inte är ohållbar utan att det är sättet vi människor lever i miljön som är 
ohållbart. Om vi vill ha hållbara städer måste våra konsumtionsmönster ändras 
eftersom det har en större påverkan på den övergripande energianvändningen än 
en bilresa samt påverkan på ekosystem och naturresurser (Neuman 2005, s. 13). 
Titanic är inte bara en produkt av den industriella revolutionen utan kan också ses 
som en metafor för den och samhället idag. Titanic likt dagens industri öser ut 
avfall i havet och rök upp i himlen. Den försöker arbeta utifrån egna regler vilka är 
motsatta till de av naturen (Braungart & McDonough 2009, s. 17). I slutändan är 
det också det som blir dess fall och undergång. Om inte vi är beredda att leva efter 
naturens regler utan fortsätter vår destruktiva utveckling av städer och samhällen 
kan det slutligen bli mänsklighetens fall.  
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Den tidiga industrin förlitade sig på ett oändligt förråd av naturresurser och under 
1900 talet var miljöns kvalité inte ett omfattande bekymmer. Vid den tidpunkten 
hade vi ännu inte sett konsekvenserna av industrins utveckling och produktion 
(Braungart & McDonough, s. 24-25). Idag har världen 6 miljarder konsumenter 
som reser, gödslar, spolar, städar, lagar mat, handlar, tvättar och renoverar sina 
bostäder. Det leder till att avfall och föroreningar samlar ihop sig snabbt (Neuman 
2005, s. 16). Men trots att vi kan se resultaten av hur våra livsstilar, industrier och 
städer påverkar vår omgivning fortsätter vi att leva som vi gör. Idag tenderar vi att 
se på jordens resurser och vad de har att erbjuda oss idag. Vi bör istället fråga oss 
vad resurserna har för framtida potential (Brandon & Lombardi 2005, s. 3). 
Problemen har inte lösts av varken planerare, policy skapare, eller av marknaden. 
Existerande handlingsmönster och tankesätt kan därmed inte lösa problemen och 
det är därför vi behöver andra tankesätt och tillvägagångssätt (Neuman 2005, s. 
16). Miljö och bebyggelse måste existera i balans. Dagens debatt om hållbar 
utveckling innebär att vi måste göra avvägningar mellan miljön och utveckling och 
integrera miljöfrågor med frågor gällande ekonomin (Neuman 2005, s. 19). Vad vi 
än gör måste vi se till kvalitén av vårt arbete (Braungart & McDonough 2009, s. 12) 
vilket innebär att hållbar utveckling måste drivas som en process där målet är 
ständig förbättring.    
 

En idealisk struktur för hållbar utveckling av städer 

 
I samband med debatten om hållbar utveckling för stadsplanering diskuterar 
forskning vilken modell av stad som är mest idealisk för en hållbar utveckling. I 
texten nedan lyfts diskussionen kring de olika modellernas fördelar men också 
nackdelar samt varför det inte finns en enskild modell som är mest optimal. 
Genom tiden har det funnits olika ideal för hur en stad ska struktureras och 
fungera. 
 
Ebenezer Howards social reformistiska ideal som manifesterades i idén om den 
självförsörjande trädgårdsstaden, Le Corbusiers kollektivistiska ideal i Radiant City 
och Frank Lloyd Wright individualistiska och liberala samhällsideal i Broadacre City 
(Bradley, Broms-Wessel & Tunström 2005, s 19-20). The Garden City, Le Corbusiers 
Ville Contemoraine och Broadacre City förkroppsligar organiserade idéer om hur 
en hållbar stad kan utformas. Deras olika perspektiv på vilken struktur som är till 
störst fördel för en stad ger olika perspektiv till den ekologiska urbanismen (Hagan 
2015, s. 36). Både Ebenezer Howard och Le Corbusier hade en strikt fasthållning 
vid urbana gränser, inkorporering av natur och en avsaknad av ett tredje 
förhållande – förorten (Hagan 2015, s. 47). Ingen av de tre ovan nämnda 
modellerna för hur staden ska utformas är idealisk. De har alla någon eller några 
brister (Hagan 2015, s. 48-49). Modellerna har dessutom helt olika idéer och ideal 
för vad som är en hållbar stad.  
 

När vi idag pratar om den hållbara staden cirkulerar debatten kring konceptet om 
den täta staden (Hagan 2015, s. 47). Planeringen och den akademiska 
professionen menar att det är självklart att den täta staden är mer hållbar än den 
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utspridda. Dock finns det bevis för att det nödvändigtvis inte stämmer eller stödjer 
påståendet (Neuman 2005, s. 12). Strukturen av den täta staden betyder i sig inte 
att staden är hållbar. Städer i Europa med tät struktur var hållbara för att de 
byggdes av lokalt material, av lokala arbetare med lokal teknologi samt byggdes de 
mer hantverksmässiga och över en längre tid (Neuman 2005, s. 21). Det kan därför 
vara en bra idé att ifrågasätta vilka mönster för markanvändning och vilken 
bebyggelse- och trafikstruktur som skapar bäst förutsättningar för en hållbar 
stadsutveckling? Statistik från Boverket visar att tätorter de senaste 50 åren har 
ökat sin bebyggelsetäthet men minskat sin boendetäthet. Bebyggelsetäthet är 
andelen bebyggd markyta uttryckt som andelen lägenheter per hektar medan 
boendetäthet är antalet invånare per hektar (Falkheden & Malbert 2000, s. 28). 
Studier visar att det finns samband mellan boendetäthet och energianvändning till 
transporter. I en studie där 22 nordiska tätorter, innefattande såväl storstäder 
som medelstora och små städer undersöktes visade siffror att energianvändning 
för transporter var 25 % lägre i de städerna med högst täthet jämfört med de 
glesare städerna (Falkheden & Malbert 2000, s. 32). Men en annan studie visade 
att förtätning endast skulle få en marginell effekt på energianvändning i samband 
med transporter (Falkheden & Malbert 2000, s. 33). Vilket ger stöd åt påståendet 
om att stadens struktur endast utgör en liten del i arbetet med hållbar utveckling.  
 
Den täta staden kan betraktas som en paradox. För att en stad ska anses hållbar 
ska funktioner och befolkning vara koncentrerad i högre densitet för en minskad 
energianvändning vid transport men för att en stad ska vara behaglig att leva i 
måste funktioner och befolkning vara utspridda på en lägre densitet (Neuman 
2005, s. 16). Det finns studier som visar att lägre densitet och öppna landskap i 
städernas utkant ökar individens känsla av välbefinnande och välmående (Neuman 
2005, s. 13). Den täta staden kan inte bara handla om densitet utan den måste 
definieras utifrån flera olika variabler som relaterar till den täta staden. Exempelvis 
hög densitet av boende- och arbetsmöjlighet, en blandning av markanvändning, 
ökad social och ekonomisk integration, kontrollerad utveckling av fysiska miljöer, 
tillgång till olika transportmedel inom kollektivtrafik etc. (Neuman 2005, s. 14). Vi 
måste därför ställa oss frågan om processen att bygga en stad och om processen 
att leva, konsumera och producera varor i en stad är hållbart? Genom att ställa oss 
dem här frågorna kan vi höja nivån på spelet som är den hållbara utvecklingen 
(Neuman 2005, s. 22). Försöket att göra en stad mer hållbar genom att bara 
använda sig av fysiska strukturer är kontraproduktivt (Neuman 2005, s. 23). Det är 
inte kroppen i sig som måste vara hållbar, utan varelsen som bor i kroppen måste 
leva hållbart (Neuman 2005, s. 23). Därför finns det inte något som är en hållbar 
stad så länge människor fortsätter med ohållbara livsstilar. Staden kommer alltid 
vara beroende av sitt omland och av varutransport med mat och andra varor. 
Befolkningen i städer förlitar sig idag på ekosystemtjänster som produceras både 
lokalt men också längre bort. Lokala ekosystemtjänster kan vara rening av luft, 
bullerdämpning och rekreationsytor. Ekosystemtjänster längre bort kan vara 
import av varor (Bradley, Gunnarsson-Östling & Tunström 2015, s. 33). Vilket leder 
till den stora frågan. 
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Har staden någonsin om den får stå för sig själv varit hållbar? Den hållbara staden 
kan ses som en motiverande metafor för något som inte existerar eller kan 
existera. Försök att uppnå hållbarhet genom enbart fysiska strukturer eller andra 
komponenter var för sig är inte rätt väg att gå. Istället måste vi manifestera staden 
som många sammanlänkade processer: mellan staden och dess invånare, mellan 
staden och dess omland, mellan staden och dess natur. Genom att följa de här 
parametrarna av hållbarhet kan indikatorer tillämpas på en mängd faktorer utöver 
den byggda miljön. Ekologisk, social, ekonomisk, medborgare, skatter och 
infrastruktur (Neuman 2005, s. 23). Vi ska inte efterfråga en idealisk modell utan 
istället ska vi se på de olika koncepten och värdera dem tillsammans. Inom 
ekologisk urbanism handlar det inte om att vissa narrativ dominerar eller 
överskuggar ett annat. Det handlar mer om att se de båda narrativen som lika 
viktiga och vilka lösningar de erbjuder för en hållbar utveckling (Hagan 2015, s. 
13). Idag finns urban sprawl där städer sprider ut sig och tar stora delar av 
naturens mark i anspråk. Genom att fortsätta uppväga urban sprawl med täta 
städer understödjer vi samma spelplan med dess motsvarighet. Vi spelar 
fortfarande samma spel om vad som är hållbar utveckling som uppenbarligen inte 
fungerar (Neuman 2005, s. 22). Däremot kan modellen för den täta staden vara en 
grundläggande struktur för ett mer hållbart stadsliv.  
 
Ett annat motiv för förtätning är att kompakta byggnadsvolymer kan medföra ett 
minskat behov av uppvärmning av bostäder och lokaler. Samtidigt visar mätningar 
av bebyggelsens totala energianvändning att energianvändningen är högre i 
flerbostadshus än i enbostadshus. En del menar att den största potentialen för en 
minskad energianvändning ligger i effektivisering av befintliga system samt 
kunskaps- och kompetenshöjning inom förvaltning, drift och underhåll-enheter 
(Falkheden & Malbert 2000, s. 33). När det kommer till diskussionen om för- och 
nackdelar med täta eller glesa strukturer finns också anledning att beakta andra 
argument för förtätning än en eventuell minskad energianvändning (Falkheden & 
Malbert 2000, s. 37). 
 

Vad gäller tätorters form och struktur finns inga entydiga svar i perspektivet 
hållbar utveckling (Falkheden & Malbert 2000, s. 37). Under historiens gång har 
det funnits olika idéer och tankar om hur den ideala staden är strukturerad. 
Trädgårdsstaden, den täta staden, den glesa staden, den hållbara staden, eko-
staden. Den hållbara staden är dagens ideal och innehåller de tre pelarna av social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det vill säga social jämlikhet, miljöeffektivitet 
och ekonomiskt välstånd (Hagan 2015, s. 94). Även om den är ett ideal så har den 
ingen form. Inget som säger hur den ska utformas eller struktureras för att leva 
upp till idealen. Med tanke på de stora krafter som arbetar i staden och formar 
den är tanken om att arkitekter har en påverkan på den ganska förvirrande (Hagan 
2015, s. 133). Samtidigt kan stadens fysiska form och rumsliga organisering – 
trafikflöden, grönstrukturen, bebyggelsestrukturen och de tekniska systemen som 
försörjer staden – ses som förutsättningsskapande strukturer för samhällets 
uppbyggnad (Falkheden 2005, s. 75).  
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I dagens stadsutveckling kan vi avläsa motstridiga drivkrafter, tidshorisonter och 
mål. Det finns en långsiktig offentlig planering baserad på miljömål och strategier. 
Å andra sidan en marknadsstyrd utveckling där system för till exempel 
telekommunikationer, energi och bostäder utformas inom ramen för en 
globaliserad marknadsekonomi med krav på avkastning i ett mer kortsiktigt 
perspektiv (Falkheden 2005, s. 75-76). Men även om strukturer i stadsmiljön kan 
vara förutsättningsskapande är det inte allt. Justeringar i marknadsvillkor och 
regelsystem, ökade kunskaper och förändrade handlingsmönster kan vara mer 
avgörande för möjligheterna till hållbar stadsutveckling än förändringar i rumsliga 
strukturer och byggd miljö (Falkheden 2005, s. 78). Genom att belysa debatten om 
vilken struktur som är mest hållbar i en stad kan vi utifrån litteraturen konstatera 
att det inte finns en rätt modell. Olika strukturer har olika fördelar. Anledningen 
till att vi diskuterat frågan är för att belysa de många olika dimensioner som finns 
inom hållbar utveckling. Det styrker även arbetets påstående om att hållbar 
utveckling handlar mer om processer i samhället. Det är absolut viktigt att 
diskutera olika strukturers fördelar för hållbar utveckling men det utgör endast en 
liten del av arbetet och fokus bör därför ligga på andra ställen.  
 

2.2 Nya idéer om hållbar utveckling 

 
Vad som är ekologisk urbanism är svårt att svara på i en enkel mening. Det är ett 
nyanserat begrepp men genom att diskutera Mostafavi och Hagans båda 
perspektiv kan vi få fram kärnan i begreppet samt vilken roll konceptet utgör i 
arbetet med hållbar utveckling. Ekologisk urbanism är ett sätt att se på staden och 
hur den kan utvecklas för att bli en del av naturen och dess kretslopp istället för 
att se naturen som en motståndskraft.  
 

Ekologisk urbanism, ett globalt perspektiv för utveckling av urban miljö 

 
Som tidigare lyft i inledning efterfrågar ekologisk urbanism en större skala på 
arbetet med hållbar utveckling av städer (Mostafavi 2011, s. 12-13). Vi kan inte 
längre nöja oss med att bara fokusera på mindre tekniska lösningar som 
exempelvis mer effektiv användning av energi och resurser samt bättre 
avfallshantering. Det är dags att vi ser ekosystemens bräcklighet som en möjlighet 
till att tänka om och hitta en ny mer innovativ metod för design som fångar 
helheten av staden och hur den fungerar (Mostafavi 2011, s. 17). 
 
Ett karaktäristiskt drag för ekologisk urbanism är dess igenkänning av skalan av 
ekologins påverkan på samhället vilken sträcker sig mycket längre än det urbana 
territoriet. Staden och dess påverkan på det ekologiska är inte bara fysisk. Vi 
måste vara medvetna om den dynamiska relationen, både den synliga och osynliga 
som existerar inom olika domäner inom urbana och rurala ekologier (Mostafavi 
2011, s. 29). Många städer har idag policys och procedurer för att göra den urbana 
miljön mer grön och miljövänlig. Men de flesta planer handlar om minskad 
energiförbrukning och fler gröna miljöer i staden (Mostafavi 2011, s. 33). Vår 
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fantasi kring stadens utveckling och möjligheter tycks ha stagnerat och vi håller 
fast vid upplysningstidens arv och principer för stadens fysiska strukturer 
(Mostafavi 2011, s. 36). Vilket är motsägelsefullt när det handlar om hållbar 
utveckling med betoning på utveckling. Ingenting står någonsin still. Allt rör sig 
framåt och så även städer. Städer växer, hus tillkommer, befolkningen ökar, nya 
parker anläggs. Är det då realistiskt att gamla principer från 100 år tillbaks i tiden 
fortfarande styr stadens funktion och struktur? Men det går också att se en 
förändring inom stadens strukturer. Nämligen efterfrågan efter mer 
närproducerad mat. Antingen mat som odlas precis utanför staden eller till och 
med inne i staden. Det blir allt vanligare med farmers markets. Den globala 
handeln får ge mer och mer plats åt lokalt framställda varor (Mostafavi 2011, s. 
36). Den här formen av förändring skapar möjlighet till förändring av stadens 
fysiska strukturer och de offentliga rummen. När staden får ge mer plats för 
produktion av mat och varor inne i staden skapar det tillfälle att designa nya 
offentliga rum som är till fördel för den ekologiska dimensionen i staden 
(Mostafavi 2011, s. 39).  
 

Cradle to Cradle, en ny syn på kretslopp 

 
Ovan har vi identifierat ett behov för ett nytt synsätt, eller en ny modell för hållbar 
utveckling i fysisk planering. Anledningen till att Cradle to Cradle kan fungera som 
ett nytt perspektiv är att synsättet tagit vara på aspekten av utveckling i begreppet 
hållbar utveckling. Utveckling innebär att inget stannar av eller bevaras exakt som 
det är utan att det existerar en vilja att göra något bättre. Cradle to Cradle har ett 
stort fokus på kretsloppstänk, resursanvändning samt resursåtervinning. Istället 
för den linjära processen av tillverkning där naturresurser plockas ut, görs till en 
produkt som sedan slängs när den är förbrukad vill Cradle to Cradle skapa en 
cirkulär process. Det innebär att när produkten är förbrukad kan den återanvändas 
eller så kan materialet den består av extraheras och tas tillvara.  
 
Varför det är viktigt att fokusera på kretslopp går att illustrera enkelt genom 
vanliga regler inom fysiken. Materia och energi kan aldrig försvinna utan det kan 
bara omvandlas. Materia och energi tenderar också att sprida ut sig vilket innebär 
att materia och energi skapad eller genererad av människan förr eller senare 
kommer att släppas ut i naturens system (Brandon & Lombardi 2005, s. 27). Det 
visar på att det redan idag existerar ett slags kretslopp men det innehåller brister 
eller fel som påverkar naturen och människors hälsa negativt. Tankar om att skapa 
kretslopp där samhället är en del av naturen är inte något nytt. Som lyft i 
inledningen och problemformuleringen har dessa funderingar cirkulerat tidigare. 
Vad Cradle to Cradle gör är att de sätter människan i samma perspektiv som alla 
andra levande ting. Genom att göra på det sättet visar dem på att missbruk av 
naturresurser inte bara är förödande för framtida generationer homo sapiens utan 
för alla levande tings framtid (Braungart & McDonough 2009, s. 3). Det borde 
därför ligga i allas intresse att få kretsloppet att fungera på ett bra sätt som är till 
fördel för både människor och natur. Många företag som Volkswagen och Ford 
marknadsför sina produkter som fria från asbest, ett långfibrigt mineral men ingen 
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frågar vad de använder istället. Den frågan ställer vi nu! Istället för asbest 
använder företagen antimonsulfid som är ett ännu mer cancerframkallande ämne 
än asbest (Braungart & McDonough 2009, s. 12). Ersättandet är med andra ord en 
distraktion inte en lösning samt introducerar den nya problem (Braungart & 
McDonough 2009, s. 12) istället för att lösa dem gamla. Cradle to Cradle kan ses 
som en kompass där man försöker följa rätt riktning i hållbarhetsarbetet 
(Braungart & McDonough 2009, s. 14). Nedan följer ett exempel från boken Cradle 
to Cradle, remaking the way we make things (Braungart & McDonough 2009) för 
att illustrera hur vi människor kan lära oss av naturen för att skapa egna hållbara 
kretslopp som ger en positiv påverkan.  
 

Tänk på ett körsbärsträd. Tusen blommor skapar frukt för fåglar, 
människor och andra djur för att kanske en kärna sedan faller ner 
i jorden där den slår rot och blir ett nytt träd. Om vi ser på 
marken är den täckt i körsbär och körsbärsblommor. Inte 
speciellt effektivt och ganska slösaktigt kan man tycka. Men 
blommorna och frukten är 100 % biologiskt nedbrytbara och 
skapar näring åt mikroorganismer, insekter, växter, djur och jord. 
Trädet ger näring åt allt i sin omgivning och trots att det 
producerar mer bär och blommor än vad som kanske behövs ger 
det fortfarande ingen negativ påverkan på naturen eller klimatet. 
Hur skulle människans samhälle se ut om det var uppbyggt som 
ett körsbärsträd? Vi vet redan hur en eco-efficient byggnad 
fungerar. Den sparar energi, minimerar luftinfiltration, fönstren 
kan inte öppnas, den minskar sol-insläpp genom mörktonade 
fönster vilket minskar behovet av nedkylning och minskar 
därmed mängden fossilt bränsle. Om byggnaden istället skulle 
fungera som ett körsbärsträd skulle det se ut så här: ljuset skulle 
strömma under dagtid, du kan se ut genom stora fönster som 
inte är mörktonade. Mat och dryck finns tillgängligt i ett café som 
öppnar sig mot en stor sol-fylld innergård. På kontorsdelen 
kontrollerar varje anställd flöde av frisk luft och temperaturen 
genom att fönstren kan öppnas. Kylsystemet maximerar det 
naturliga luftflödet genom att systemet låter kylig nattluft flöda 
genom byggnaden och på så vis kyler ner. Ett lager gräs täcker 
taket vilket gör det mer attraktivt för sångfåglar samt absorberar 
vatten vilket skyddar taket från att bli överhettat och skadat av 
strålning. 

      (Braungart & McDonough 2009, s. 73-74) 
 
Istället för att bara värna om och beundra naturens intelligens och komplexitet 
kan vi låta oss inspireras av den för att det vi skapar också ska genererar positiva 
effekter till våra företag istället för att bara fokusera på en enda del (Braungart & 
McDonough 2009, s. 81) att minska användningen av fossila bränslen och spara 
energi.  
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Byggnad med omgivning, stad och land, människa och samhälle måste samverka 
med varandra. Flera studier visar att det finns goda förutsättningar att 
åstadkomma kretsloppslösningar på lokal nivå, både inom gränsen för tätorten 
men också i anslutning till tätortens periferi samt inom en nära omgivande 
landsbygd. En återföring av restprodukter från material- och energianvändning till 
de olika ekosystemen innebär samtidigt en stor utmaning vad gäller fysisk 
planering och markanvändning (Falkheden & Malbert 2000, s. 21). En central 
uppgift för planeringen i samband med att skapa kretsloppssystem blir att 
inventera och identifiera möjliga ytor. Det handlar exempelvis om utrymme och 
mark för lokala vatten- och avloppslösningar, ytor för våtmarker där dagvatten kan 
renas, dammar och våtmarker som kompletterande rening av spillvatten från 
avloppsreningsverk, ytor för kompostering och för produktion av livsmedel, 
biomassa, energiskog, vindkraft och solenergi (Falkheden & Malbert 2000, s. 22). 
För att samhällets utveckling ska bli mer hållbar måste en omställningsprocess ske. 
Processen handlar om att radikalt minska vår resurs- och energianvändning samt 
bryta ohållbara mönster för konsumtion och produktion. Det samtidigt som vi 
förmår upprätthålla välfärd, livskvalitet och en god livsmiljö (Falkheden 2005, s. 
74). Samhällets försörjning måste i huvudsak baseras på förnyelsebara resurser 
och flöden av vatten, energi, material och näringsämnen kretsloppsanpassas 
(Falkheden 2005, s. 76). 
 

2.3 En ny planprocess för främjande av hållbar utveckling  

 
Ovan har tidigare forskning som efterfrågar ett nytt angreppssätt till hållbar 
utveckling av städer samt nya sätt att arbeta med hållbar utveckling i 
samhällsplanering refererats. Det här avsnittet går in på vilka aspekter som saknas 
i planeringsarbetet med hållbar utveckling samt vilka åtgärder forskning tänker sig 
behövs för att få till en hållbar planering. Avsnittet belyser även hur planeraren 
kan tänka och agera för att få med sig medborgarna i arbetet med hållbar 
utveckling.  
 
Människor har levt i och av naturen sedan tidernas begynnelse. Den har och 
kommer alltid vara en del av oss och vår existens på jorden. Vi lever fortfarande av 
naturen men kan inte längre se hur. Vilket är problematiskt då det finns en stor 
spännvidd mellan det vi omedelbart förmår överblicka och stå i kontakt med 
genom vår kropps sinnen, vårt medvetande och de vidsträckta konsekvenserna av 
vårt dagliga agerande (Falkheden 2005, s. 79). Det finns begränsningar för oss 
människor att kunna se de ekologiska konsekvenserna av exempelvis vår 
energianvändning. Det är också bra att som planerare vara medveten om att 
människor behöver bli känslomässigt berörda för att få kraft och motivation att 
delta i förändringsprocesser. Genom att gestalta länkar i stadsmiljön som synliggör 
natur och kretslopp i vardagsmiljön (Falkheden 2005, s. 81). För att människor ska 
acceptera och ta till sig principer för en hållbar utveckling behövs olika metoder 
och sätt att mäta på om arbetet vi gör har den positiva effekt vi förväntar oss. Det 
kommer krävas en annan prioritering av utnyttjande av naturresurser och en 
förändrad livsstil från oss medborgare. Genom att faktiskt följa upp arbetet kan 



Nanny Strand   FM 2594 VT18 
 

24 

man på så sätt visa att våra insatser och uppoffringar faktiskt lönar sig i slutändan 
(Brandon & Lombardi 2005, s. 39).  
 

Centralt i agendan för hållbar utveckling ligger frågan om arbetsledning. För att 
förbättra positionen för framtida generationer måste vi agera för att handskas 
med det som anses försämra miljön och social orättvisa. Människan har alltid 
strävat för att kontrollera naturen men i den processen glömmer man bort att vi är 
en del av naturen och dess delikata balans (Brandon & Lombardi 2005, s. 144). 
Utsläpp och föroreningar känner inte landgränser, mänsklig jurisdiktion eller 
respekt för kultur och religion (Brandon & Lombardi 2005, s. 145). Det innebär att 
vi inte bara kan lämna hållbarhetsarbetet till enskilda länder eller kommuner. Det 
måste existera olika skalnivåer och samarbeten inom olika avdelningar och 
organisationer. Följdfrågan blir om vi kan acceptera ett gemensamt filter för alla 
beslut i framtiden som ingriper i debatten om hållbar utveckling? Förmodligen 
inte. Och om så är fallet måste vi för att framtiden ska vara fortsatt möjlig fundera 
kring vad som kan göras och vilka förhållande som kan generera en bra hantering 
av frågorna och problemen (Brandon & Lombardi 2005, s. 146). Den globala 
agendan påverkas av många beslut som tas på lokal nivå. Exempelvis 
bortskaffande av kylskåp, val av energiförsörjning för huset, metod för tillverkning 
av byggnadsprodukter och planerings ramverk. Alla beslut, stora som små 
påverkar den hållbara utvecklingen (Brandon & Lombardi 2005, s. 146). Vem 
ansvarar då för en hållbar utveckling? Svaret är alla. Vi har alla ett ansvar att bidra 
i arbetet. Sättet varje hushåll köper sina produkter och gör sig av med sina sopor 
är att ansvarsområde varje hushåll har (Brandon & Lombardi 2005, s. 147). 
 
För att uppnå en ekologisk reform av den urbana miljön inom en meningsfull 
tidsram anser en del att det är nödvändigt med lagstiftning och top-down 
expertkunskap (Hagan 2015, s. 135). En sådan form av planering kallas för 
evidence based planning och handlar om att vetenskapen och forskaren får en 
större och mer avgörande roll vad gäller skapande av policys och planer (Davoudi 
2012, s. 14). Många sätter idag en stor tilltro till vetenskapen. Antingen leder 
forskning till skapande av policy eller så följer policys av skapande av forskning 
(Davoudi 2012, s. 15). Problemet med evidence based planning är att den är 
väldigt selektiv. Den tar inte alla variabler med i sina beräkningar (Davoudi 2012, s. 
15). En annan nackdel med uttrycket och angreppssättet är dess underliggande 
meningen att undersökningen alltid leder till en plan och inte till exempelvis 
skapande av ett antal strategier (Davoudi 2012, s. 16). Strategier för en hållbar 
stadsutveckling behöver utformas som två parallella och samverkande processer. 
Det finns en global och mångdimensionell vision och sedan finns det 
mångfasetterade, lokala situationer. Idag menar Falkheden att det saknas en 
samordning mellan övergripande strategier för hållbar utveckling, miljömål och 
vardagslivet i staden (Falkheden 2005, s. 78). Det finns med andra ord identifierat, 
en avsaknad av en övergripande stadsplanering vilket blir tydligare när kraven på 
förändring ökar (Grahn, Lehmann & Wiklander 2005, s. 119). Dagens situation 
inom planering kräver nya idéer om vad som kännetecknar ett urbant liv och dess 
miljöer. De menar att framtidens städer bättre måste ta tillvara på den potential 
som finns i idén om staden – interaktionen mellan människor (Grahn, Lehmann & 
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Wiklander 2005, s. 119). Plan - och – bygglagens verktyg och processer räcker inte 
till. För att närboende ska kunna förstå och acceptera en förändring måste det till 
en offentlig diskussion kring de större visionerna såväl som problemen (Grahn, 
Lehmann & Wiklander 2005, s. 120). Det existerar idag ett behov av att lyfta 
diskussionen om hur hållbar utveckling kan komma till stånd i våra stadsmiljöer. 
Diskussionen behöver lyftas in både i hemmen, på skolorna, in på kultursidorna, 
på arbetsplatserna, på bussar och andra offentliga platser (Grahn, Lehmann & 
Wiklander 2005, s. 120).  
 
Nedan presenteras olika resurs- och kunskapsstöd kommuner kan använda sig av 
då det är nödvändigt. Tre former av resursstöd presenteras. 
 

1. Stöd ovanifrån: syfte att inspirera, motivera och 
aktivera till handling. 

2. Resursstöd emellan: skapa kontakt mellan olika 
initiativ och projekt. Stödja samverkan. 

3. Resursstöd inifrån: stöd till enskilda eller grupper. 
 
Genom resursstöden kan en dialog mellan olika aktörer som har olika 
förhållningssätt till de tekniska försörjningssystemen skapas (Falkheden & Malbert 
2000, s. 73) och deras olika kunskaper kan samordnas. 
 
Under 90-talet var det starkt betonat att det lokala miljöarbetet bör ske 
underifrån. Det är inte lika tydligt idag men lever till viss del kvar 
(Naturvårdsverket 2007, s. 33). Underifrånperspektivet handlar om kommunernas 
frihet att självständigt avgöra innehåll och inriktningar i det lokala arbetet för 
hållbar utveckling (Naturvårdsverket 2007, s. 34). På det viset kan kommunerna 
anpassa hållbarhetsarbetet efter sina egna förutsättningar. Kommunen kan då 
även se till att hållbarhetsarbetet är öppet för de vanliga medborgarna, det lokala 
föreningslivet och andra krafter i lokalsamhället (Naturvårdsverket 2007, s. 34). I 
många avseende används begreppet underifrånperspektiv som synonym för 
direktdemokrati (Naturvårdsverket 2007, s. 34). Idag efterfrågas både ett 
underifrån- och ovanifrånperspektiv med tydliga politiska signaler och ledarskap 
samt att man från nationellt håll ger förutsättningar för kommunerna att stärka 
sitt hållbarhetsarbete i form av styrmedel och en ur miljösynpunkt konsekvent 
politik. Det handlar också om ett erkännande att allt inte kan lösas lokalt utan att 
miljöarbetet också kräver nationella och internationella strategier 
(Naturvårdsverket 2007, s. 34). Miljömålsarbetet får ofta en oklar roll i 
kommunerna. Detta beror delvis på att miljöfrågorna integreras i ett sammanhang 
med redan pågående lokala miljöinitiativ (Naturvårdsverket 2007, s. 38). 
 
Ett sätt att utveckla nya arbetssätt med hållbar utveckling i kommunen är med 
Cradle to Cradle. Cradle to Cradle som plattform handlar om att skapa positiva 
ekonomiska, sociala och miljömässiga egenskaper hos produkter, processer och 
system (Braungart & Mulhall 2013, s. 7). Viktigt inom Cradle to Cradle är att skapa 
tydliga intentioner, milstolpar och planer. Det gäller att ha en klar målbild av den 
färdiga byggnaden, produkten samt ha definierade milstolpar för hur den ska nå 
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upp till målbilden. Det ger bra utgångspunkter vid upphandling av kontrakt osv, 
(Braungart & Mulhall 2013, s. 19-20).  
 
Vi kan aldrig säga att vi har uppnått hållbar utveckling. Hållbar utveckling precis 
som all utveckling fortsätter ständigt framåt. Den står inte still och den är inget 
slutgiltigt mål. Istället bör vi sträva mot att lämna miljön i ett bättre skick och i en 
bättre position för framtida generationer. Det innebär att vi måste utvärdera 
arbetet med hållbar utveckling och utveckla vår förståelse för vad som krävs för 
fortsatt utveckling av hållbar utveckling (Brandon & Lombardi 2005, s. 151). De 
som vill arbeta med hållbar utveckling behöver vägledning i processen när 
principerna för hållbar utveckling ska inkluderas/implementeras i 
beslutsprocessen de följer. Det i sin tur kräver protokoll och ramverk av regler som 
kan följas för att uppnå målet (Brandon & Lombardi 2005, s. 155). I slutet av 60 
talet presenterades en ekologisk grundsyn i den fysiska planeringen. Det fastslogs 
att man bör beakta de samlade effekterna av vårt utnyttjande av naturresurserna. 
Vilket i sin tur innebar att de krav som ställs från olika samhällssektorer då som nu 
inte får bedömas var för sig i planeringsprocessen (Jerkbrant, B., Jerkbrant, C., & 
Malbert 1979, s. 9). För att få en samlad bedömning av vilka effekter olika åtgärder 
har behöver sambanden mellan detalj- och översiktsplanering studeras (Jerkbrant, 
B., Jerkbrant, C., & Malbert 1979, s. 10). För att överblicka samband och 
konsekvenser av planering behövs hjälpmedel för strukturering av problemen och 
avgränsningar av undersökningsområden, som bättre tillgodoser dessa krav än 
traditionella planeringsrutiner (Jerkbrant, B., Jerkbrant, C., & Malbert 1979, s. 10).  
 
Enligt Jerkbrant, B., Jerkbrant, C. & Malbert behövs ett sektorsövergripande 
synsätt (1979, s. 13) Exempelvis det Ronneby kommun gjort när de tog fram ett 
generellt kvalitetsprogram för hållbar utveckling i kommunen med inspiration från 
Cradle to Cradle och en manual för Cradle to Cradle i byggd miljö. Det är två 
program där ett ligger på en generell kommunnivå och det andra ligger på en mer 
detaljerad nivå.  
 
Forskningsöversikten har lagt fram vilka problem och brister som finns i arbetet 
med hållbar utveckling. Den har visat vilka verktyg som saknas men också lyft fram 
lösningar och idéer för det fortsatta arbetet med hållbar utveckling. Innan vi går in 
och studerar Ronneby kommuns arbete med Cradle to Cradle ska arbetets 
teoretiska perspektiv presenteras eftersom det utgör en viktig roll i hur det 
empiriska materialet undersöks.  

3. Teoretiskt perspektiv  

 
Det här avsnittet är till för att klargöra med vilken syn eller vilka glasögon det 
empiriska materialet undersöks med. Det empiriska materialet kommer utgöras av 
dokument, hemsidor och en workshop som används som en referensgrupp under 
arbetets analys. Det är under utförandet av metoderna och under analysen av 
resultaten som glasögonen plockas fram. Arbetets teoretiska perspektiv utgörs av 
tre synsätt. Ekologisk urbanism, Cradle to Cradle och kretsloppssamhället. 
Tillsammans utgör de ett holistiskt perspektiv på hållbar utveckling men innan vi 
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går in på vad ett holistiskt perspektiv innebär ska vi först gå igenom de tre 
synsätten. 
 
Den ekologiska urbanismen fokuserar på utvecklingen av den urbana miljön ur en 
ekologisk synvinkel medan kretsloppssamhället har kretslopp som genomsyrar alla 
delar av samhället. Cradle to Cradle är en plattform och designmetod för hållbar 
utveckling främst vad gäller industri och tillverkning men också andra delar av 
samhället som byggnation och stadsplanering. Fokus där ligger på hälsosamma 
material för människa och natur och som ingår i antingen ett biologiskt eller 
tekniskt kretslopp (Braungart & McDonough 2009, s. 92-93).  
 

3.1 Staden i sin kontext till naturen.  

 
Med dagens utveckling av samhället och expanderingen av våra städer är 
urbaniseringen ett faktum vi måste acceptera som en del av livet här på jorden 
(Doherty & Mostafavi 2016, s. 8) och med hänvisning till att 50 % av jordens 
befolkning bor i städer idag (Gabarell et al. 2017, s. 940) är det helt rimligt. Istället 
för att arbeta mot staden ser ekologisk urbanism att vi arbetar med staden och 
strävar efter att bättre förstå hur dess struktur kan vävas samman och binda ihop 
de många olika systemen som existerar inom den (Doherty & Mostafavi 2016, s. 
8). Basen i ekologisk urbanism är praktik inom design. Termen ekologisk urbanism 
används för att skilja det från det mer konventionella begreppet hållbar utveckling 
(Hagan 2015, s. 3). Men ekologisk urbanism handlar inte bara om att designa nya 
städer för framtiden utan kan bättre förstås som skapandet, anpassandet och 
reformen av existerande städer (Doherty & Mostafavi 2016, s. 8). Vi kan inte bara 
skapa nya städer från grunden som är hållbara utan vi måste samtidigt arbeta med 
att förändra de strukturer som finns till att bli mer hållbara. Världens befolkning 
ökar varje dag vilket resulterar i en stadig migration från landsbygden in till staden. 
En ökande stadsbefolkning innebär ett större utnyttjande av jordens begränsade 
resurser (Mostafavi 2011, s. 12). Vi kan inte längre bara fortsätta ta från naturen 
utan att ge något tillbaka. Det är dags att skapa strukturer, städer och livsstilar 
som ger till naturen lika mycket som de tar.  
 
Under årtionde har påminnelser om svårigheterna som väntar oss, naturen och 
klimatet lyfts för att uppmärksamma oss. Brundtlandrapporten, vetenskapliga 
studier om den globala uppvärmningen och dess effekter och före detta 
vicepresident Al Gores passionerade vädjan har alla lämnat sitt märke (Mostafavi 
2011, s. 12). Men istället för att bara konstatera att problemet är där, är det nu 
dags att börja arbeta med det. Det är dags att börja fundera hur problemet som 
symboliserar mänsklighetens negativa påverkan på jorden kan omvandlas och bli 
något positivt. I samband med det är det också dags att fundera kring vilka medel 
vi som planerare och arkitekter har att adressera de utmaningar vi står inför 
gällande hållbar utveckling av städer. Vi måste bredda skalan från enskilda 
byggnader till att omfatta stadsdelar och städer. Med andra ord fokusera på 
helheten, alla aspekter samtidigt, ett holistiskt perspektiv (Mostafavi 2011, s. 12-
13). Om vi ska följa den ekologiska urbanismens syn på hållbar utveckling av städer 
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måste inställningar och de olika strukturerna av samhället ändras. Vi kan inte nöja 
oss med att bara fokusera på en mindre och mer effektiv användning av energi 
och resurser. (Mostafavi 2011, s. 17). I samband med den dokumenterade 
klimatförändringen har ett synsätt där urban design är en del i ett ekosystem och 
inte som en parasit (Hagan 2015, s. 13-14) blivit efterfrågat. Ekologisk urbanism är 
intresserad av staden och urbanisering i en ekologisk kontext. Kontexten är både 
en metafor för att staden fungerar som ett ekosystem men också för att staden i 
verkligheten har en möjlighet till att fungera som ett ekosystem (Hagan 2015, s. 
21).  
 
Vilket ger ekologisk urbanism potential att svara på och transformera kriterier som 
påverkar och formar städer. Så som exempelvis geografi, orientering, väder, 
föroreningar, ljud och lukt (Mostafavi 2011, s. 39). Fokus ligger på våra städers 
uppbyggnad och funktion. Den ser på staden som en egen form av ekosystem 
(Hagan 2015, s. 4). Ordet urban kommer från franskan där innebörden handlar 
mer om politik och sociologi inom planering. Vi använder ordet urban idag när vi 
vill referera till stadens komplexitet (Hagan 2015, s. 5). Oavsett om 
klimatförändringen är ett hot eller en hanterbar metamorf är ekologisk urbanism 
en essentiell modell för den framtida produktionen av städer eftersom städer har 
blivit det huvudsakliga habitatet för vår ras i dagens samhälle (Hagan 2015, s. 5). 
Tonvikten inom ekologisk urbanism ligger på hur städer behöver konstrueras om 
för att minska sin negativa påverkan på miljön och öka sin motståndskraft mot 
klimatförändringen. Att konstruera om staden handlar om att gå från ett öppet 
system där vi öser in naturresurser och sedan öser ut stora mängder avfall till ett 
slutet system där avfallet från en process är råmaterial eller bränsle för en annan 
process, som ett ekosystem (Hagan 2015, s. 23).  
 

3.2 Kretsloppstänk i samhällsplanering 

 
Cradle to Cradle är en internationell plattform för hur vi kan skapa kretslopp av 
exempelvis material men idén har funnits i Sverige redan innan. Bland annat har 
Björn Malbert skrivit om kretslopp och eko-byar vilket kan ses som ett exempel på 
etablerade kretslopp i samhället.  
 
Cradle to Cradle är lagen av att lämna tillbaka eller återställa det som tagits från 
naturen. Det handlar inte bara om odling och grödor utan även om material 
(Braungart & McDonough 2009, s. 4). Vad som är avfall för oss är näring eller föda 
för något annat (Braungart & McDonough 2009, s. 5). Cradle to Cradle har många 
olika ansikten. Det betyder att det kan appliceras på många olika delar i samhället 
och på flera olika sätt. Vi måste sluta se tillväxt som något enbart negativt och 
ändra inställningen att enda sättet att rädda planeten är genom att skära ner på 
nöjen och bekvämligheter som att köra bil eller köpa nya skor. Cradle to Cradle är 
bra trädgårdsarbete. Det handlar inte om att spara naturen utan om hur vi kan 
lära oss att frodas tillsammans med den (Braungart & McDonough 2009, s. 11). 
Restriktioner tvingar idag företag att foga sig under hot om straff men de får 
väldigt sällan belöning för initiativtagande (Braungart & McDonough 2009, s. 61). 
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Vilket i sin tur kan bli hämmande för en hållbar utveckling. Så länge systemet för 
produktion ser ut på det sättet kommer ohållbara produkter av material som är 
dåliga för miljön skapas. Målet bör istället vara att skapa produkter som hyllar sitt 
material som är oändligt återvinningsbart. När produkten skapas är dess nästa liv 
redan påtänkt. Böcker blir till böcker, om och om igen, varje återfödelse är ett nytt 
skinande fordon för fräscha idéer (Braungart & McDonough 2009, s. 70-71). Men 
först måste vi börja våga uppmuntra sådan kreativitet istället för att hämma den.  
 

Människan har skapat ett samhälle med kontroll och restriktioner samt där varje 
utfall, resultat kan förväntas. I längden hämmar det mänsklighetens utveckling och 
kreativitet. Om vi måste veta resultatet redan innan vi testat produkten kan det 
leda till att den hållbara utvecklingen stagnerar för att vi inte vågar prova något 
nytt (Braungart & McDonough 2009, s. 84-85). I boken Cradle to Cradle, remaking 
the way we make things lyfter Braungart och McDonough ett exempel: 
 

Invånarna i ett bostadsområde i Tyskland ville plantera ett 
körsbärsträd men fick avslag då styrelsen för bostadsföreningen 
endast såg de faror som kunde uppstå i samband med trädets 
plantering. Invånarna i Hannover föreställde sig ett vackert träd 
som kunde vara hem åt sångfåglar, människor som promenerar 
förbi kan plocka körsbär och beundra skönheten hos trädet. För 
dem hade trädet endast positiva effekter. Men bostadsföreningen 
såg problem med att folk kunde halka på frukten på marken och 
att barn kunde komma att försöka klättra i trädet och ramla ner 
och slå sig. Trädet var inte tillräckligt effektivt för församlingen 
enligt dem. Det var rörigt, kreativt och oförutsägbart.  

 
(Braungart & McDonough 2009, s. 85) 

 
Därför blev inget träd planterat trots att det hade möjlighet att generera flera 
positiva effekter. Samhället får inte fastna i ett tänk att – det har vi provat en gång 
och det fungerade inte.  

3.3 Kretslopp i en svensk kontext 
 

  Tänk dig en myrstack. Individuellt är vi större än myror men 
gemensamt överstiger deras biomassa vår. De hanterar sitt eget 
och andra arters avfall säkert och effektivt. De odlar sin egen 
föda samtidigt som de tillför näring till ekosystemet där de ingår. 
De konstruerar hus, gårdar, soptippar, gravplatser och 
matförvaringsanläggningar som allt kan återanvändas. Allt de gör 
och använder kan återvända till naturens kretslopp.  

 
      (Braungart & McDonough 2009, s. 79) 
 
Sättet myrorna lever på är något vi kan ta inspiration ifrån när vi försöker skapa 
kretsloppssamhället.  
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I kretsloppssamhället handlar det om att stad och land behöver samverka mer än 
de gör idag. Det handlar också om återföring av restprodukter från material och 
energianvändning till olika ekosystem (Falkheden & Malbert 2000, s. 21) som 
illustrerat ovan med myrstacken. Samhällets försörjning måste därför baseras på 
förnyelsebara resurser och flöden av vatten, energi, material och näringsämnen 
måste kretsloppsanpassas (Falkheden 2005, s. 76) så att de kan cirkulera systemen 
i nästan oändlighet. Inga värdefulla resurser ska gå till spillo eftersom det börjar bli 
ont om dem. Däremot är det viktigt att tänka på att olika former av materia har 
olika kretslopp och på så vis berör helt eller delvis skilda naturgeografiska 
områden (Jerkbrant, B., Jerkbrant, C. & Malbert 1979, s. 21). Men i de olika 
kretsloppen cirkulerar regelbundet betydelsefulla ämnen in och ut (Jerkbrant, B., 
Jerkbrant, C. & Malbert 1979, s. 21) vilket är viktigt att tänka på. FN-konferensen i 
Rio de Janeiro 1992 lade fast att en hållbar utveckling kräver en mer cyklisk 
hantering av material och resurser, ett kretsloppssamhälle (Isacsson, Malbert & 
Mattisson 1993, s. 76).  
 
Hur vi når ett kretsloppssamhälle är enkelt att förstå eftersom det dels handlar om 
människors vanor i vardagen vilket är avgörande för att uppnå målet (Persson 
1995, s. 1). Det handlar om hur vi: 

● Konsumerar vatten och energi 
● Använder bilen 
● Väljer textiler och möbler 
● Brukar kemikalier 
● Väljer livsmedel 

 
I samband med att val av livsmedel är en viktig aspekt kan det vara värt att betona 
att många i Sverige inte vet att svensk odling av gurka och tomat är årstidsbunden. 
Idag är vi bortskämda med att ha tillgång till alla grönsaker året runt (Persson 
1995, s. 1). Något som saknas är också vanan och kunskapen att nyttja vitaminer 
och näringsämnen från våra lagringsbara grönsaker (Persson 1995, s. 1). Detta 
beskriver kanske det enklaste av sambanden mellan vår matkonsumtion, transport 
och energiförbrukning (Persson 1995, s. 1). Nämligen att vi är vana vid att alltid ha 
tillgång till alla matvaror och därför reflekterar vi inte över vilka transporter som 
krävs för att frakta dem till butiken och hur det i sin tur påverkar 
energiförbrukningen. Det går inte att bara fokusera på en lösning i taget utan flera 
åtgärder måste löpa parallellt (Persson 1995, s. 1). Skulle vi välja att handla mer 
närodlat och säsongsbetonat skulle butikerna inte behöva köpa in lika mycket av 
de andra varor som kräver lång transport vilket i sin tur skulle leda till en stor 
minskning av energiförbrukning av fossila bränslen. Allt hänger ihop. Ett 
kretsloppssamhälle byggs inte av att vi tar en sak i taget. Det byggs genom att flera 
saker sker samtidigt och det kan bara ske genom mänsklig motivation (Persson 
1995, s. 1) och innovation. Inför en sådan omställning är barnen en stor resurs. 
Istället för hinder ser de oftast möjligheter. Barns resonemang är ofta ”sagt och 
gjort” och så skrider de till verket (Persson 1995, s. 1). Arbetet med hållbar 
utveckling är så pass omfattande att det hade behövt bli en norm i samhället. För 
att bli normgivande måste kunskap om hållbar utveckling och kretslopp förmedlas 
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samlad och praktiskt tillämpad vilket kräver en stor pedagogisk ansträngning 
(Persson 1995, s. 2). Kretsloppssamhället bygger på allas engagemang och som i 
sin tur har möjlighet att skapa en omfattande respekt och aktsamhet för allt liv 
(Persson 1995, s. 2). Det handlar om att få se de direkta effekterna av sitt 
agerande och hur det påverkar ens omgivning.  

3.4 Innebörden av ett holistiskt perspektiv på hållbar utveckling 

 
Ekologisk urbanism, Cradle to Cradle och kretsloppssamhället är tre synsätt på hur 
utvecklingen av samhället kan bli hållbart. Tillsammans utgör de vad jag menar är 
ett holistiskt perspektiv på hållbar utveckling. 
 
Ett holistiskt perspektiv på hållbar utveckling innebär att vi sätter staden och den 
byggda miljön i sin kontext med naturen (Mostafavi 2011, s. 12-13) för att de ska 
kunna samexistera. Det betyder att vi måste fokusera på hur staden är uppbyggd 
och hur den fungerar (Hagan 2015, s. 4). Vi behöver konstruera om staden från en 
öppen process där vi öser in naturresurser och sedan öser ut stora mängder avfall 
till ett slutet system där avfallet från en process är råmaterial eller bränsle för en 
annan process, som ett ekosystem (Hagan 2015, s. 23). För att lära oss hur vi 
frodas med naturen (Braungart & McDonough 2009, s. 11). Ett holistiskt 
perspektiv på hållbar utveckling innebär att när vi bygger ett hus ska dess nästa liv 
redan vara påtänkt (Braungart & McDonough 2009, s. 70-71). Ska huset bebos av 
en annan familj? Eller ska det få en ny användning eller ska man ta materialet från 
huset och använda det till något annat? Budskapet är att när vi skapar och 
producerar allt från böcker till nya städer måste vi se hur det kommer påverka 
miljön och människors hälsa över en längre tid.  
 
För att exemplifiera: har vi ett holistiskt perspektiv på hur staden kan utvecklas på 
ett hållbart sätt ska den: 
 

- Bestå av slutna system där avfall från ett system är bränsle eller råmaterial 
för ett annat och på så vis skapar ett kretslopp (Hagan 2015, s. 4). Det kan 
exempelvis vara att alla matrester från restauranger och kompost från 
hushåll samlas på någon av stadens avfallsstationer där det omvandlas till 
biogas som sedan driver stadens bussar.  

- Stadens byggnader består av material som har en hälsosam påverkan på 
människors hälsa men också miljön runt omkring som exempelvis 
luftrenande betong. Materialet kan återanvändas eller återvinnas i 
oändlighet. 

- Staden är utformad för att omfamna naturen och vara en del av den. 
Fasader och tak består till stor del av gröna växter som skyddar byggnaden 
från att bli överhettade samtidigt som de kan bli hem till sångfåglar och 
andra varelse (Braungart & McDonough 2009, s. 73-74). 

- Stadens infrastruktur har optimerats för att främja transport med cykel 
eller kollektivtrafik. 

- Staden använder sig av förnyelsebara material och energi som cirkulerar i 
oändliga kretslopp. 
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- Samtidigt som människan lever på ett hållbart sätt i samhället. Det handlar 
om hur vi konsumerar vatten och energi, använder bilen, väljer textiler och 
möbler, brukar kemikalier och väljer livsmedel.  

- Staden erbjuder och människorna i staden väljer att handla närodlade och 
säsongsbetonade varor (Persson 1995, s. 1). När vi väljer att handla mer 
närodlat och säsongsbetonat behöver butikerna inte köpa in lika mycket av 
de andra varorna som kräver lång transport vilket i sin tur leder till en stor 
minskning av energiförbrukning av fossila bränslen. Allt hänger ihop. 

 
Då hela det teoretiska perspektivet förespråkar en holistisk syn på hållbar 
utveckling med cirkulära flöden och resursanvändning kommer det empiriska 
materialet analyseras i sin helhet. Forskningsfrågorna kommer att vara styrande 
och tanken är att det empiriska materialet tillsammans med teorin ska svara på 
dem. Vad innebär Ronnebys sätt att arbeta med Cradle to Cradle för den hållbara 
utvecklingen av samhället?  
 

4. Forskningsdesign och metod 

 
Det här kapitlet behandlar den forskningsdesign och de metoder som använts för 
arbetets utförande. Jag kommer att redovisa upplägg för min studie samt 
motivering för valda metoder och val av fall.  

4.1 Fallstudie 

 
Det finns ingen direkt enighet kring fallstudiens utförande eller utformning 
(Merriam 1994, s. 20). Men det finns ett par gemensamma principer om vad som 
kännetecknar den.  
 
Fallstudier är empiriska undersökningar eller studier av ett enda fall (Bryman 2011, 
s. 73) som exempelvis enskilda stater, kommuner, organisationer, 
bostadsområden, mindre samhällen eller politiska partier (Bryman 2011, s. 74; 
Lindvall 2007, s. 270). Den handlar om ett systematiskt sätt att studera en särskild 
företeelse (Merriam 1994, s. 21, 24) eller fenomen för att sedan ge en djupgående 
redogörelse för olika förhållande eller processer (Denscombe 2014, s. 91). Ett 
lämpligt fall har en tydlig identitet som tillåter att det studeras isolerat från sin 
kontext. Det bör vara en fristående enhet som har distinkta gränser (Denscombe 
2014, s. 91). Ronneby kommun har en tydlig identitet i sitt arbete med hållbar 
utveckling genom Cradle to Cradle. Det kan också ses som ett särskilt fenomen då 
det är enda kommunen i Sverige som arbetar med Cradle to Cradle. Det största 
kännetecknet för fallstudien är dess inriktning på bara en undersökningsenhet 
(Denscombe 2014, s. 92) där forskaren ofta är intresserad av att belysa unika drag 
hos ett specifikt fall (Bryman 2011, s. 75-76). Som i det här arbetet är Ronneby 
Kommuns arbete med Cradle to Cradle. Avsikten med att ha ett så snävt fokuserat 
sökarljus är att gå på djupet för att upptäcka saker som kanske inte skulle blivit 
synliga vid en mer ytlig undersökning (Denscombe 2014, s. 92). Fallstudier kan 
vara experimentella eller icke-experimentella. Experimentella studier 
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kännetecknas av att de är ute efter att studera orsak-verkan-relation medan icke-
experimentella studier används när forskaren strävar efter beskrivning och 
förklaring snarare än förutsägelse som baseras på orsak-verkan (Merriam 1994, s. 
21-22). Fallstudien i det här arbetet är av icke-experimentell karaktär då den 
undersöker och beskriver processen med arbetet med Cradle to Cradle i Ronneby 
kommun. Forskare som använder fallstudier är medvetna om att det inte går att 
generalisera resultat från studien (Bryman 2011, s. 77). Vilket inte var min mening 
med studien av Ronneby. Målet var att studera det unika i Ronnebys sätt att 
arbeta med hållbar utveckling. Syftet var inte att generalisera (Bryman 2011, s. 
79). Istället för att fokusera på generalisering utifrån fallstudien har fokus legat på 
att dra lärdom från fallet som studerats (Flyvbjerg 2006, s. 224).  
 
Fallstudien som tillvägagångssätt innebär en plan för att samla in, organisera och 
integrera information eller data och som sedan resulterar i speciell slutprodukt 
(Merriam 1994, s. 21). Forskningsstrategin handlar om att förstå dynamiken i en 
specifik inramning (Denscombe 2014, s. 93). I det här fallet handlade det om 
dynamiken i Ronneby kommuns arbete med Cradle to Cradle i 
samhällsplaneringen. Fallstudien betraktar sitt fall som en helhet och har därmed 
ett holistiskt perspektiv (Denscombe 2014, s. 93). Den studerar hur olika processer 
hänger samman med varandra. I utgångspunkt av arbetets teoretiska perspektiv 
om en holistisk syn på hållbar utveckling gör det fallstudien högst relevant som 
forskningsdesign för det här arbetet.  
 
Innan fallstudien av Ronneby Kommuns arbete med Cradle to Cradle har en 
forskningsöversikt av ämnet hållbar utveckling med fokus på ekologisk urbanism 
och kretsloppstänk gjorts. Genom forskningsöversikten har forskaren (jag) fått en 
inblick i ämnet. Under fallstudiens utförande har den kunskapen förbättrats, 
fördjupats eller revideras utifrån det forskaren känner till från 
forskningsundersökningen (Merriam 1994, s. 75). Genom fallstudien kan tillräckligt 
med detaljer samlas in för att reda ut komplexiteten i kommunens arbete med 
Cradle to Cradle i den fysiska planeringen (Denscombe 2014, s. 93). Den 
djupgående studien gör det möjligt att undersöka kommunens arbete från olika 
vinklar genom att använda olika metoder. En av fallstudiens starka sidor är just att 
den tillåter användande av flera olika metoder (Denscombe 2014, s. 94). Det finns 
inte förordat att forskaren måste använda sig av några särskilda metoder. Valet av 
metod avgörs utifrån vilka frågeställningar som forskaren ställt (Merriam 1994, s. 
24). Genom att använda flera metoder på ett fall kan forskaren få en djup 
helhetssyn (Denscombe 2014, s. 93) vilket är till sin fördel då fallstudiens syfte är 
att få fram helheten av en företeelse eller ett fenomen samt förstå dess innebörd 
(Merriam 1994, s. 26, 30). I fallet med Ronneby handlade det om att förstå 
innebörden av Cradle to Cradle i den fysiska planeringen och kommunens arbete 
med hållbar utveckling. 

Urval, avgränsning och genomförande 

 
Inom fallstudier finns det olika strategier för hur studien genomförs. I vårt fall 
handlar det om processtrategi. I processtrategin studerar forskaren den process 
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som lett från x till y. Det vill säga, vad aktörerna har gjort och sagt i olika skeden av 
processen samt om det överensstämmer med en stiliserad beskrivning av 
processen (Lindvall 2007, s. 274). Sedan handlar det om att visa bilden av 
processen som leder från orsak till verkan (Lindvall 2007, s. 274). Fynden i 
fallstudien bör ses som en del av en pågående process där de första fynden inte 
bara kontrolleras beträffande sin precision, utan där senare fynd också kan 
användas för att förfina de idéer och teorier som har utvecklats under tidigare 
delar av forskningen (Denscombe 2014, s. 101). Hållbar utveckling är en process 
och därför måste resultatet av studien betraktas som något som under tidens gång 
kan behöva omdefinieras eller arbetas om på nytt. Ett fall kan väljas med 
motivering att det utgör en kontrast till normen (Denscombe 2014, s. 97). I mitt 
arbete har valet av Ronneby som fall motiverats med att det är den enda kommun 
i Sverige som uttalat arbetar med Cradle to Cradle i sin samhällsplanering. 
 
När det kommer till redovisning av resultatet från fallstudien finns det olika krav. 
En del menar att när resultaten för studien redovisas ska de klara en jämförelse 
med andra fall inom samma kategori (Denscombe 2014, s. 102). Medan andra 
anser att resultat från empiriska undersökningar inte behöver förväntas kunna stå 
på egna ben om det rör sig inom områden av en lång tradition av forskning. Då 
måste de egna resultaten istället förhålla sig till tidigare resultat inom samma 
forskningsområde (Lindvall 2007, s. 272). Det är viktigt att tänka på att Ronneby 
inte har betraktas som en del av ett surveyval (Denscombe 2014, s. 100). Ronneby 
utgör inte en del av något större som kan avslöja hela innehållet med kommuners 
hållbarhetsarbete i Sverige. Tanken med att undersöka Ronneby kommun som fall 
var att skapa en bild av hur en kommun arbetar för att få ett holistiskt 
förhållningssätt till hållbar utveckling och samhällsplanering. Det med bakgrund i 
arbetets forskningsöversikt och teoretiska perspektiv som efterfrågar ett holistiskt 
perspektiv på hållbar utveckling. Men också för att det tidigare arbetet med 
hållbar utveckling inte har haft särskilt stor framgång och forskning om hållbar 
utveckling överlag, efterfrågar nya angreppssätt och nya tankesätt.  
 

4.2 Metoder 

 
De metoder som valdes för arbetet var innehållsanalys och fokusgrupp. De data 
som samlades in med hjälp av metoderna har sedan värderats utifrån ett utvalt 
perspektiv och endast data som föll inom den inramningen var relevant för 
analysen och togs med i arbetet (Ely 1993, s. 157).  

Innehållsanalys 

 
Innehållsanalys valdes som metod för att analysera kommunens 
planeringsdokument utifrån det teoretiska perspektivet för att se hur deras arbete 
med Cradle to Cradle och hållbar utveckling genomsyrar samhällsplaneringen. 
Genom offentliga texter och dokument förvarar och förmedlar kommunen sina 
kunskaper, normer, värderingar och tankemodeller (Säfström & Östman 1999, s. 
121). Det finns en idé eller en tanke bakom dokumenten som författaren vill 
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förmedla (Bryman 2011, s. 497). Innehållsanalys är en social undersökning som 
använder dokument och texter som datakälla (Denscombe 2014, s. 319). Genom 
att analysera kommunens dokument om Cradle to Cradle kan vi se deras värdering 
och normer, hur de tänker kring sitt arbete med hållbar utveckling. 
 
Första steget i processen var att avgöra vilka dokument och texter som kunde vara 
relevanta för analysen. Vilket material som var relevant för studien bestämdes 
utifrån arbetets frågeställningar (Merriam 1994, s. 127). Det här arbetets 
frågeställningar handlar om hur Ronneby kommuns arbete med Cradle to Cradle 
ser ut och hur kommunen ser på hållbar utveckling. Om de har en holistisk syn 
som det teoretiska perspektivet efterfrågar. Under genomförandet av 
innehållsanalysen har varje dokument lästs flera gånger för att få en klar bild av 
vad de handlar om. För varje dokument skrevs en kort sammanfattning för att 
fånga kärnan i innehållet. 
 
Hur dokumenten sedan analyserades eller lästes avgjordes till viss del av vilket 
teoretiskt perspektiv som arbetet har (Säfström & Östman 1999, s. 39).  Vid 
dokumentär forskning betraktas texten som ett objekt. Vilket innebär att texten 
uppfattas som något vilket med hjälp av teorin kan betraktas, lokaliseras och 
avgränsas (Säfström & Östman 1999, s. 43). Utifrån vilka glasögon eller teori som 
texten lästes med ger fynden i texten svar på forskningsfrågorna som uppsatsen 
ställde i inledningen. Dokument som datakälla används för att uppdaga saker som 
inte framgår omedelbart utan innebär en djupare läsning av dokumentet istället 
för en bokstavlig läsning av det. Efter det gör forskaren sedan en tolkning av 
dokumentet och söker efter dolda innebörder och strukturer (Denscombe 2014, s. 
319). Dokument utgör handlingar vars existens består i en stabil form (Denscombe 
2014, s. 320). Det innebär att informationen som texten förmedlar varken är 
flyktig eller övergående. Här har informationen fångats och sparats i ett fast 
format i form av en text (Denscombe 2014, s. 320).  

Informationens validitet 

 
Det är viktigt att vara noga med validiteten i de källor som samlats in och använts i 
arbetet. Trovärdigheten i dokumenten är av stor vikt. Det är vanligt att texter 
granskas av experter innan de går i tryck vilket ger en viss försäkran om dess 
kvalité (Denscombe 2014, s. 326) men det är ingen absolut garanti. Därför finns 
det vissa tumregler för forskaren att följa vid val av dokument och källor. 
 
Ett par punkter att tänka på vad gäller dokumentära källor är deras: 
 

1. Autenticitet – är dokumentet äkta? Kan vi vara helt säkra på att 
dokumentet är vad det utger sig för att vara? 

2. Representativitet – representerar dokumenten en typisk enhet av den 
företeelse som skildras? Är det fullständigt? Har det redigerats? 

3. Innebörd – Är innebörden tydlig och entydig? Finns det undermeningar? 
Innehåller dokumentet svårfångade koder eller måste forskaren läsa 
mellan raderna? 
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4. Trovärdighet – Är innehållet riktigt? Är det fritt från förutfattade meningar 
och fel? I vilket syfte skrevs dokumentet och för vem? Vilken status har 
författarna?  

(Bryman 2011, s. 489; Denscombe 2014, s. 326). 
 
I kommunens dokument kan forskaren förvänta sig en hög validitet då det finns 
många steg av granskning av officiella dokument innan de publiceras av 
kommunen.  
 
Den bestående delen av information i texter och dokument är en av anledningar 
till att metoden valdes för arbetet. En annan anledning till att metoden valdes var 
att datan var väldigt lätt att få tillgång till. Dokumentära källor är ofta 
lättillgängliga vilket är en stor dragningskraft och fördel i metoden (Denscombe 
2014, s. 323). Internet idag ger en stor tillgång till en mängd statliga hemsidor och 
ett brett utbud av annan information (Denscombe 2014, s. 323). Vilket innebär att 
stora mängder information finns på ett bekvämt avstånd utan några större 
kostnader eller fördröjningar (Denscombe 2014, s. 324). Det finns heller inte ofta 
behov av speciella överenskommelser eller tillstånd och sannolikheten för etiska 
problem är ytterst liten (Denscombe 2014, s. 324). Forskaren behöver endast 
besöka stadens bibliotek eller använda internet från sin hemdator (Denscombe 
2014, s. 323). Men det gäller samtidigt att vara beredd på att vissa dokuments 
tillgänglighet kan vara begränsad (Denscombe 2014, s. 324). Vilket utgör en kritisk 
del av forskningsmetoden. Det kan vara så att vissa dokument är sekretessbelagda 
(Denscombe 2014, s. 325). I fallet med det här arbetet var det dock inte ett 
problem då innehållsanalysen genomfördes på offentliga planeringsdokument 
som planprogram eller liknande vilka är offentliga handlingar. Genom 
kontaktpersoner på Ronneby kommun fick jag även tillgång till ett dokument som 
inte är offentligt via hemsidan än.  

Urval och avgränsning  

 
För innehållsanalysen har dokument och texter valts ut efter deras koppling till 
Cradle to Cradle eller fysisk planering. Så långt det har varit möjligt har dokument 
som uppfyller båda kriterier valts ut. Det för att kunna samla in material som berör 
Cradle to Cradle i planeringssammanhang. Anledningen till att endast dokument 
som relaterar till planer och hållbar utveckling valdes ut var för att skapa en bild 
och förstå hur kommunen tänker på hållbar utveckling i planer och projekt som 
kräver mer konkreta lösningar och inte bara idéer. Materialet studerades utifrån 
sin helhet genom ett flertal läsningar samt utgick läsningen från arbetets 
teoretiska perspektiv.  
 
Vid genomförande av innehållsanalysen finns det 6 kriterier att utgå från. 

1. Välj ett lämpligt textavsnitt 
2. Bryt ned texten i mindre enheter 
3. Utarbeta relevanta kategorier för analysen av data 
4. Koda enheterna i överensstämmelse med kategorierna 
5. Räkna förekomsten av dessa enheter 
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6. Analysera texten beträffande enheternas frekvens och deras förhållande 
till andra enheter som förekommer i texten. 

(Denscombe 2014, s. 392-393) 
 
Innehållsanalysens huvudsakliga styrka ligger i att den möjliggör en kvantifiering 
av innehållet i en text (Denscombe 2014, s. 393). Ett sätt att gå igenom stora 
mängder text eller data kan vara genom tematisk kodning (Rivas 2012, s. 367). 
Genom tematisk kodning kan forskaren minska volymen av original datan och göra 
om den till något meningsfullt och lättsmält (Rivas 2012, s. 367). Tematisk 
innehållsanalys innebär att forskaren tittar på datan i sin helhet istället för separat 
(Rivas 2012, s. 367).  
 

Fokusgrupp 

 
Den andra metoden som valdes för arbetet var fokusgrupp. Fokusgrupper består 
av en liten grupp människor som har skapats för att undersöka attityder och 
uppfattningar, känslor och idéer inom ett speciellt ämnesområde samt få en 
fördjupad kunskap (Bryman 2011, s. 446; Denscombe 2014, s. 268) som i det här 
arbetet är Ronneby kommuns arbete med Cradle to Cradle. Fokusgrupper 
fungerar som en forskningsmetod där data produceras via gruppinteraktion kring 
ett ämne som forskaren har bestämt (Halkier2010, s. 7). Det är kombinationen av 
gruppinteraktion och ett av forskaren bestämt ämnesfokus som är kännetecken 
för metoden fokusgrupp (Halkier 2010, s. 7). När intervju eller fokusgrupp används 
som metod är det viktigt att tänka på dess genomförbarhet. Går informanterna att 
få tag på, har de tid att medverka, kommer det vara tids- och kostnadskrävande 
resor (Denscombe 2014, s. 264-265). Genom att informanterna samlades till en 
gemensam träff vid ett tillfälle blev workshopen varken tidskrävande samt 
behövdes det inte göras många resor fram och tillbaka vilket också blev till en 
fördel. En workshop med få deltagare gör att en mängd information kan samlas in 
på väldigt kort tid. Tanken med valet av metod var att samla intressanta 
informanter till samma tillfälle för att låta dem diskutera ämnet Cradle to Cradle i 
samband med fysisk planering i kommunen. Syftet med fokusgruppen var att 
producera material som sedan kunde användas tillsammans med 
innehållsanalysen material för arbetets analys (Denscombe 2014, s. 263) 
Deltagarna valdes ut efter vissa kriterier (Bryman 2011, s. 455-456): alla hade 
någon form av kontakt med samhällsplanering och Cradle to Cradle men på olika 
vis och kunde på så vis bidra med kunskap om ämnet Cradle to Cradle eller om 
kommunens organisation. Tanken med valet var att alla hade kännedom om 
Cradle to Cradle men på olika sätt vilket gav detaljerad information om rollen 
Cradle to Cradle har i Ronneby kommuns samhällsplanering (Ely 1993, s. 66).  
 
Fokusgruppen fungerade som ett slags brainstorming (Halkier 2010, s. 68). 
Deltagarna bidrog med sin kunskap men genom att diskutera olika frågor kom de 
fram till nya idéer om hur kommunen kan arbeta med hållbar utveckling i 
planering samt kunde de reflektera kring svagheter i dagens arbete. Det handlade 
om att erhålla beskrivningar av de intervjuades bild eller uppfattning om ämnet 
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för att sedan tolka de beskrivna fenomenens mening (Säfström & Östman 1999, s. 
58). Det är en bra metod när det handlar om att utforska komplexa och subtila 
fenomen som exempelvis åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter där 
syftet är att förstå dem på djupet (Denscombe 2014, s. 265). Det kan vara svårt att 
verkligen förstå kommunens arbete med hållbar utveckling enbart genom deras 
officiella dokument. Genom en workshop med olika tjänstemän involverade i 
kommunens verksamhet kunde forskaren ställa direkta frågor över det som var 
oklart eller få specifika delar av dokumenten ytterligare förklarat för sig. En 
workshop utförd på det här viset var väldigt belysande då det gav deltagarna 
möjlighet att lyssna till varandras synpunkter. De fick möjlighet att uttrycka stöd 
för vissa synpunkter eller idéer samtidigt som de kunde ifrågasätta andra 
(Denscombe 2014, s. 268). Workshopen kunde därför bidra till ett nyanserat 
perspektiv på kommuners arbete med hållbar utveckling där både svåra eller bra 
aspekter kunde identifieras. Genom en workshop kunde forskaren få en större 
variation av erfarenheter och åsikter och på så vis undersöka ett bredare spektrum 
(Denscombe 2014, s. 268). Det finns ett par fördelar och nackdelar med 
fokusgrupp som forskningsmetod. Fördelen med fokusgruppen är att den är bra 
på att producera data om sociala gruppers tolkningar, interaktioner och normer. 
Däremot är de mindre lämpade för att producera data om individers livsvärldar 
(Halkier 2010, s. 10). Nackdelen utgjorde inte ett större problem för 
undersökningen då metoden användes för att får fram deras kunskaper och 
erfarenheter inom det ämne som valdes för diskussionen.    

Metodens genomförande 

 
Vid genomförande av olika intervjuer är det viktigt för forskaren att kunna känna 
av när det är läge att själv tala och när hen bara ska vara tyst och lyssna (Ely 1993, 
s. 69). Om något sägs som forskaren också upplevt är det lätt att hen också vill 
säga det. Det är därför viktigt att inte göra det då det avbryter informanten samt 
kan föra in samtalet på villovägar. Till workshopen var det därför viktigt att våga 
låta deltagarna diskutera det valda ämnet sinsemellan och inte heller vara rädd för 
att det blev tyst en stund.  
 
Det är viktigt att forskaren funderar kring hur många som ska delta i workshopen 
samt välja vilka som ska vara med. Gruppstorleken brukar vara mellan 6-9 
personer. Antalet är ofta litet därför att det kan vara både kostsamt och 
tidskrävande att samordna en fokusgrupp (Denscombe 2014, s. 269) samt kan 
deltagarna förväntas ha mycket att säga om ämnet (Bryman 2011, s. 453). Sedan 
måste forskaren också fundera kring vem som ska agera moderator och vem som 
ska fungera som observatör och medhjälpare (Halkier 2010, s. 37). När det gäller 
fokusgrupper bör urvalet av deltagare ske medvetet. Istället för ett slumpmässigt 
urval väljer forskaren vilka som är lämpliga deltagare utifrån olika kriterier som 
satts upp (Halkier 2010, s. 25). Deltagarna för workshopen i Ronneby valdes ut för 
deras kunskaper om både Cradle to Cradle men också för sin koppling till 
kommunal verksamhet och fysisk planering. Sedan är det också bra att bestämma 
hur länge gruppen ska träffas. En bra tid är mellan en och en halv till två timmar 
(Denscombe 2014, s. 269). Workshopen i Ronneby pågick under två timmar. Det 
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gav gott om tid att diskutera utvalda frågor och ämnen men gav samtidigt tid och 
utrymme för reflektion. Workshopen avslutades med fika vilket förlängde tiden att 
samla information från deltagarna ytterligare. Under workshopen diskuterade 
deltagarna ämnet Cradle to Cradle i fysisk planering med varandra. Interaktionen 
mellan deltagarna hjälper forskaren att förstå resonemang bakom synpunkter och 
åsikter som medlemmarna uttrycker (Denscombe 2014, s. 269). Vilket ger en 
djupare förståelse för kommunens arbete med hållbar utveckling. Till 
fokusgruppens möte är det klokt att fundera och förbereda hjälpmedel eller 
övningar för att främja interaktionen i gruppen (Halkier 2010, s. 37). I det här fallet 
fanns hjälpmedel i form av diskussionspunkter och frågor som delades ut till 
deltagarna. Sedan hade jag själv ytterligare frågor och samtalsämnen rörande 
Cradle to Cradle i fysisk planering.  
 
Vid genomförande av workshop är det bra att bestämma om gruppen ska ha en 
lös eller stram modell. En lös modell är en mer explorativ dataproduktion eller en 
förstudie (Halkier 2010, s. 37). En lösare modell är bra att välja när forskaren är 
mer intresserad av hur deltagarna diskuterar med varandra än av att de ska 
besvara specifika frågor (Halkier 2010, s. 38). Den strama modellen är bra att 
använda när fokus ligger mer på innehållet i diskussionen än på hur interaktionen 
utvecklar sig mellan deltagarna (Halkier 2010, s. 38). För den här workshopen 
användes en stramare modell i början då jag ville ha ut särskild information från 
deltagarna men sedan fick deltagarna mer utrymme i diskussionen för att 
identifiera vad de själva upplevde som mest intressant och relevant om ämnet 
(Bryman 2011, s. 453) Cradle to Cradle. Den här utformningen av workshop 
benämns i litteraturen som trattmodellen. Trattmodellen låter forskaren utnyttja 
båda modellernas fördelar genom att starta mötet mer öppet och avsluta med en 
stramare styrning. På det här viset får deltagarna stor plats att förmedla sina 
perspektiv samtidigt som forskaren får det egna forskningsintresset belyst (Halkier 
2010, s. 39). I avsnittet analys kommer jag referera till workshopen som en 
referensgrupp. Transkriberingen och anteckningar finns hos författaren och kan 
lämnas ut på begäran.  

Dokumentation av workshop. 

 
När en intervju eller workshop med en fokusgrupp genomförs är det viktigt att 
forskaren tänker på hur informationen ska presenteras. Ska informationen 
presenteras i den form som när materialet samlas in det vill säga i råformat 
(Säfström & Östman 1999, s. 58) eller ska den beskrivas mer kvalitativt och 
rekonstrueras som historier intervjuaren sedan berättar (Säfström & Östman 
1999, s. 59)? Vid genomförandet av den här workshopen spelades samtalen in 
samt hade jag med mig en sekreterare som antecknade under tiden. Efter 
workshopens genomförande transkriberades samtalet för det är då metoden 
fungerar som bäst (Bryman 2011, s. 449) och det är sedan det tillsammans med 
innehållsanalysen som har legat till grund för det här arbetets analys.  
 
Innan vi går in på själva analysen kommer det empiriska materialet presenteras i 
ett kapitel för sig. 



Nanny Strand   FM 2594 VT18 
 

40 

5. Empiri 
 
I följande avsnitt presenteras empirin som ligger till grund för arbetets analys. Det 
empiriska materialet består av information från kommunens och Cefurs hemsidor, 
officiella och inofficiella dokument samt en sammanfattning av genomförd 
workshop. Då studiens syfte är att kartlägga kommunens arbete med Cradle to 
Cradle görs en enkel kartläggning av kommunens och Cefurs arbete med Cradle to 
Cradle. Innan vi går in på kartläggningen av Cradle to Cradle kommer en kort 
presentation för er som inte känner till staden.  
 
Ronneby är en stad centralt belägen i landskapet Blekinge och ligger mitt emellan 
Karlshamn och Karlskrona. Kommunen gränsar till Östersjön i söder och till 
Kronobergslän i norr. Landskapet varierar mellan skogsbygd, mellanbygd och 
kustbygd (Ronneby 2018, s. 11). Kommunen är ungefär 83000 hektar stor och har 
en befolkningstäthet på 35 invånare per kvadratkilometer. I själva tätorten 
Ronneby bor cirka 13000 invånare och staden ligger cirka 3 km från havet 
(Ronneby 2018, s. 11). På hemsidan Visit Ronneby.se anger kommunen att de vill 
sträva efter att skapa välbefinnande och hållbar utveckling för människa och 
samhälle (Visitronneby 2018).  
 
Ronneby är den enda kommun som uttalat arbetar med Cradle to Cradle och kan 
ses lite som en pionjär (Ronneby uå, s. 18). Det finns ett nationellt intresse säger 
Revelj under workshopen. Vidare berättar Revelj att flera kommuner i landet har 
hört av sig till Ronneby för att de är intresserade av att lära sig hur Ronneby 
kommun arbetar med Cradle to Cradle i sin planering. Men Ronneby är den 
kommun som arbetat med Cradle to Cradle längst vilket betyder att de har god 
erfarenhet och kunskap om den här typen av hållbarhetsarbete i planering. Därför 
kommer det här avsnittet beskriva kommunens arbete med Cradle 2 Cradle. Nu är 
det dags att presentera det empiriska underlaget.  
 

Cefur, center för forskning och utveckling i Ronneby 

 
Cefur är ansvariga för Ronneby kommuns satsning på hållbar utveckling där den 
långsiktiga målsättningen är cirkulär ekonomi och för att nå dit har kommunen 
låtit sig inspireras av Cradle to Cradle. Cefur har en vision att ”vara en 
internationellt erkänd innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och 
samhälle med Cradle to Cradle i fokus” (Cefur 2017b). Cefur som verksamhet 
fokuserar på att informera om Cradle to Cradle® och ge stöd åt både offentliga och 
privata organisationer med verksamheter i Ronneby kommun. Det för att hjälpa 
dem i deras övergång till ett cirkulärt tillvägagångssätt (Cefur 2017c). Tanken med 
Cefur är att de ska bidra till hållbar utveckling av näringsliv och samhälle vilket 
innebär att samarbete är en stor förutsättning för att lyckas. Verksamheten 
arbetar för att få företag och forskare/studenter att samarbeta. De lyfter fram 
utvecklingsspår samt skapar utrymme för dialog och samsyn. Cefur anordnar både 
seminarier, workshops och utbildningar om Cradle to Cradle. De genomför även 
öppna föreläsningar tillsammans med Kunskapskällan (Cefur 2017d). Cefur har ett 
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nära samarbete med olika förvaltningar och enheter inom Ronneby kommun. 
Bland annat genom workshops och utbildningar men också genom att Cefur deltar 
i kommunens bygg- och planeringsprojekt (Cefur 2017e). Ofta har de rollen att 
bidra med kunskap om implementering av Cradle to Cradle principer för byggd 
miljö. Projekt som Cefur varit eller är delaktiga i är Backsippan förskola, Hulta 
förskola, ombyggnad av Listerbyskolan, förbättringar av Fredriksbergsskolan, 
Blekingearkivet och Kilen- en ny hållbar stadsdel i Ronneby centrum (Ronneby 
2018e). 
 

Utöver kommunens bygg- och planeringsprojekt har Cefur även varit delaktiga att 
skapa och ge ut guider om Cradle to Cradle för den byggda miljön och i 
samhällsplaneringen. Cefur har också tillsammans med Ronneby kommun och 
SundaHus varit delaktiga i ett projekt som heter BAMB. BAMB – Buildings As 
Material Banks, är ett projekt Ronneby kommun gör tillsammans med SundaHus i 
Linköping AB. Syftet med projektet är att byggnader ska bli materialbanker av 
värdefulla material. Projektet startade 1 september 2015 och pågår tre år framåt i 
tiden. Med BAMB vill kommunen undersöka och visa hur material och råvaror i 
byggnader kan återanvändas och återvinnas utan att tappa sitt värde. Det är ett 
steg mot att skapa cirkulära flöden för att få en ansvarsfull och framkomlig 
utveckling inom bygg- och fastighetsbranschen. BAMB handlar inte bara om att 
göra byggnader till materialbanker utan också om att utveckla programvaror och 
lösningar för att möjliggöra mera cirkulära flöden. Samarbetet mellan Ronneby 
och SundaHus samarbete med BAMB har medfört att svensk teknik och 
innovationskraft har uppmärksammats internationellt. Inom BAMB kommer 6 
pilotprojekt att genomföras. Både för nybyggnation men också ombyggnationer. 
På så vis kan BAMB tillsammans med industrin stärka infrastrukturen för 
återtagande av material och komponenter (Cefur 2017h) i byggnader. 
 

Cradle to Cradle i kommunens planeringsarbete 

 
Ronneby kommun strävar efter att lämna ett positivt avtryck. De har som mål att 
vara mer än bara hållbara och satsar på att skapa mervärde för kommande 
generationer och för miljön vi lever i. Målet har lett till kommunens inriktning på 
Cradle to Cradle för hållbar utveckling. Cradle to Cradle är ett positivt 
förhållningssätt med en helhetssyn på kvalité – i alla tre hållbarhetsaspekterna, 
ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. Cradle to Cradle ger konkreta verktyg 
och metoder som gör det möjligt att gå från planering av hållbar utveckling till 
handling (Ronneby 2017a).  Mycket av kommunens och Cefurs arbete med Cradle 
to Cradle kretsar runt att skapa hälsosamma förskolor och skolor. I varje byggnad 
som uppförs arbetar de med Cradle to Cradle element. Byggnader och produkter 
som är inspirerade av Cradle to Cradle och är ett viktigt steg på vägen till en 
hållbar och hälsosam miljö anser kommunen (Ronneby 2017b). De projekt som 
utförts hittills är: Backsippan förskola, Blekingearkivet, förbättringar av 
Fredriksbergsskolan, ombyggnad av Listerbyskolan och Hulta förskola (Ronneby 
2018c). Projekten som Ronneby kommun gjort är Cradle to Cradle inspirerade. 
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Idag pågår bland annat arbetet med Kilen – en ny stadsdel, för fullt. Stadsdelen är 
inspirerad av Cradle to Cradle och cirkulär ekonomi.  
 

5.1 Dokument 

 
Nedan presenteras de dokument som ligger till grund för innehållsanalysen. Men 
också övriga dokument som lästs i samband med arbetet för att skapa en grundlig 
förståelse för Ronneby kommuns arbete med hållbar utveckling i planeringen.  
 

Ronneby 2035 förslag till översiktsplan för Ronneby kommun 
(utställningsförslag december 2017). 
 

En översiktsplan anger kommunens intentioner för användning av mark- och 
vattenområden (Ronneby kommun 2017, s. 7). I översiktsplanen har kommunen 
utgått från Vision Ronneby som antogs 2013. Utifrån visionen har tre 
framtidsbilder arbetats fram som beskriver kommunens ambitioner för Ronnebys 
utveckling (Ronneby kommun 2017, s. 9). Framtidsbilderna har därefter fördjupats 
inom 7 tematiska områden och sedan resulterat i 19 planeringsstrategier 
(Ronneby kommun 2017, s. 9). Visionen har ett stort fokus på näringsliv, alla 
människors lika värde och naturen och miljö (Ronneby kommun 2017, s. 10). I 
översiktsplanen presenterar kommunen en allmän syn på hållbar utveckling där de 
skriver att: 
 

”En hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers behov och bygger på samspelet mellan 
tre dimensioner.” 

(Ronneby kommun 2017, s. 92) 
 
De tre dimensionerna kommunen syftar på är social-, ekologisk- och ekonomisk 
hållbarhet (Ronneby kommun 2017, s. 92).  
 

Cradle to Cradle manual, för byggd miljö i Ronneby kommun (inofficiellt 
dokument). 

 
Manualen är framtagen för att stödja processen att ta fram de projektspecifika 
kvalitetsprogrammen (Ronneby kommun uå, s. 4). Dokumentet illustrerar och 
förklarar hur arbetet med Cradle to Cradle går till i ett byggprojekt samt beskriver 
vilka steg som ska tas (Ronneby kommun uå). Manualen kan ses som en handbok 
där tanken är att använda den som en referens för den som redan är bekant med 
de allmänna koncepten. Konceptet och metoden beskrivs kort i slutet av 
manualen (Ronneby kommun uå, s. 4). Vidare beskriver manualen hur och när 
Cradle to Cradle används som metod i ett projekt (Ronneby kommun uå, s. 5). Den 
illustrerar också de olika stegen i arbetsprocessen med ett flödesschema. Till 
manualen finns också en tabell. Tabellen används tillsammans med 
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genomförandet av en intressentanalys. Tabellen i sin tur är uppdelad enligt de tre 
principerna för Cradle to Cradle 1, allt är näring åt något annat 2, använd naturliga 
energiflöden 3, främja mångfald (Ronneby kommun uå, s. 6). När 
intressentanalysen är genomförd går en arbetsgrupp från kommunens sida genom 
resultatet och för in det i tabellen.  

Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby 
Kommun, Hållbar utveckling inspirerad av Cradle to Cradle Version 2. 2012-05-28 

 

Det generella kvalitetsprogrammet är framtaget för att definiera hur principer för 
hållbar utveckling ska tillämpas i Ronnebys byggda miljö (Ronneby kommun 2012, 
s. 3). Programmet är ett verktyg för att säkerställa att antagna miljö- och 
folkhälsomål samt andra kvalitetsmål implementeras och genomförs i planering, 
exploatering och renovering av den byggda miljön i kommunen (Ronneby kommun 
2012, s. 3). I dokumentet anger kommunen även sitt ställningstagande inom 5 
utvalda fokusområden:  
1, energi  
2, vatten  
3, byggmaterial och inomhusmiljö  
4, biologisk mångfald i utemiljö och  
5, social mångfald (Ronneby kommun 2012, s. 3).  
 
Även det generella kvalitetsprogrammet lyfter fram de tre huvudprinciperna inom 
Cradle to Cradle  
1, avfall blir till föda  
2, användning av förnybara energikällor  
3, stödja mångfald (Ronneby kommun 2012, s. 4). 
 

Projektspecifikt kvalitetsprogram för Kilen området, Kilen – en Cradle to 
Cradle inspirerad stadsdel i Ronneby, Sverige 
 

I det projektspecifika kvalitetsprogrammet konkretiseras de generella 
intentionerna för hållbart byggande i Ronneby kommun genom Cradle to Cradle 
(Ronneby kommun 2015, s. 5). Efter att de projektspecifika valts ut arbetade 
kommunen fram ett antal mål som ska hjälpa till att nå intentionerna (Ronneby 
kommun 2015, s. 6). Kommunen har arbetat i flera steg. Programmet startar på en 
övergripande nivå och bryts sedan ner på detaljnivå där kommunen sedan möter 
Cefur och deras kunskap (Ronneby kommun 2015, s. 6). Arbetet med dokumentet 
har utförts av tjänstemän från miljö- och byggnadsförvaltningen, Tekniska 
förvaltningen och Cefur (Ronneby kommun 2015, s. 6). Rapporten innehåller Kilen-
projektets specifika intentioner och mål. De specifika intentionerna och målen 
grundar sig på kommunens generella intentioner och kommer preciseras i de 
delprojekt som genomförs inom området (Ronneby kommun 2015, s. 6). I 
dokumentet beskrivs sedan de framtagna målen var för sig. Vad det handlar om 
och hur det ska uppnås. Sedan skriver de även vilka som har huvudansvar, vilka 
som är intressenterna samt ger de även exempel på uppföljning och under vilken 
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fas implementering och uppföljning ska ske (Ronneby kommun 2015). 
Programmet avslutas med en tabell där kommunen redovisar vilka som har 
huvudansvar för vilka målsättningar (Ronneby kommun 2015, s. 25). 
 

Detaljplan för Ronneby 25:11 m.fl. (Kilen) Ronneby Kommun Blekinge län 
(planbeskrivning) 
 

Det sista dokumentet som analyserats är planprogrammet för Kilen. Syftet med 
detaljplanen är att skapa en ny hållbar stadsdel (Ronneby kommun 2013, s. 2). 
Stadsdelen ska innehålla både bostäder men också verksamheter (Ronneby 
kommun 2013, s. 2). Planeringen av området har sin utgångspunkt i Cradle to 
Cradle (Ronneby kommun 2013, s. 9). I dokumentet nämner kommunen att stödet 
och inspirationen för att skapa en hållbar stadsdel och ett hållbart samhälle är 
hämtat från principerna bakom Cradle to Cradle (Ronneby kommun 2013, s. 2). I 
övrigt fokuserar inte programmet så mycket på Cradle to Cradle utan följer den 
mer allmänna strukturen för ett detaljplaneprogram.  

 

5.2 Workshop  

 
Workshopen genomfördes 17 april 2018 på stadshuset i Ronneby. Helena Revelj 
som är stadsarkitekt bjöd in deltagarna och bokade lokal för träffen. Inbjudan till 
workshopen utformades på följande vis.  
 

Inbjudan 
Seminarie/workshop planprocessen och Cradle to Cradle 
 
Hej! 
 
Under vårterminen arbetar en av studenterna på BTH med ett examensarbete som 
undersöker hur planprocessen och Cradle to Cradle-processer inom stadsbyggnad bäst 
integreras med varandra. Som ett steg i processen skulle hon vilja ha en workshop med 
oss. Den här tiden ser ut att passa alla i kalendrarna, välkomna! Fika utlovas. 
 
Ytterligare info: 
Fokus för examensarbetet är att designa en process. Seminariet/workshopen är tänkt som 
ett tillfälle där hon presenterar ett förslag på en process och får feedback på denna. 
Resultatet blir sedan input inför hennes sista del i examensarbetet där hon gör ev. 
revideringar av sin process samt diskuterar svårheter etc. i sin analys. 
/ Helena Revelj, stadsarkitekt Ronneby kommun 
 

När workshopen sedan genomfördes låg inte fokus exakt så som inbjudan 
beskriver utan diskussionen cirkulerade mer kring kommunens och Cefurs 
nuvarande arbete med Cradle to Cradle.  
 
De som deltog på workshopen var: 
 
Helena Revelj, stadsarkitekt Ronneby kommun 
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Kristina Eklund, planarkitekt Ronneby kommun 
Unni Johannesson, tekniska förvaltningen, Ronneby kommun 
Martina Lindgren, projektledare och kommunikatör Cefur 
 
Målet med workshopen var att samla information för att få en djupare förståelse 
om hur Ronneby kommun arbetar med hållbar utveckling i sin planering genom 
Cradle to Cradle. Inför workshopen hade diskussionsmaterial förberetts men 
informanterna hade mycket kunskap att delge om sitt arbete med Cradle to Cradle 
att materialet aldrig behövdes användas. Diskussionen flöt på och alla fick 
utrymme att delge sina synpunkter. Vilket jag själv har reflekterat kring kan bero 
på att det var en väldigt liten grupp där alla fick gott om utrymme att komma till 
tals.   
 
Under workshopen diskuterades kommunens olika projekt med Cradle to Cradle 
inspiration. Samtalet rörde även aspekter runt om projekten som annars inte står 
med i skrivna dokument, bland annat hur de arbetar med feedback. Under mötet 
gick vi även igenom de dokument kommunen och Cefur har tagit fram för att 
underlätta arbetet med Cradle to Cradle-implementering i den byggda miljön. Det 
blev även uppmärksammat att PBL idag inte ger något stöd för arbetet med 
hållbar utveckling i planeringen.   
 
Workshopen hade till syfte att skapa en bild av vad kommunen har för syn på 
deras arbete med Cradle to Cradle i den byggda miljön samt ställa frågor om vad 
de själva anser går bra eller mindre bra med arbetet.  
 
Huvudsakligen rörde diskussionen de olika byggprojekt kommunen har gjort med 
implementering av Cradle to Cradle principer. Men också planarbete där Cradle to 
Cradle utgjort en liten eller stor del i arbetet. Diskussionen berörde även det 
arbete Cefur gör med Cradle to Cradle.  
 
Cefur startade i samband med att en av Blekinge Tekniska högskolas filialer 
försvann och kommunen ville ha ett centrum av något slag som skulle handla om 
hållbar utveckling. Ungefär samtidigt som Cefur inrättades började kommunen 
satsa på Cradle to Cradle i planering och byggprojekt. Cefur har en delaktig roll i de 
byggprojekt kommunen gör med Cradle to Cradle, antingen som expertkunskap, 
konsultation eller så håller de i utbildningar och workshops om Cradle to Cradle.  
 
Något som diskuterades som viktigt under workshopen var verktyget Rodmap. 
Idag använder de sig av Roadmaps för både bygg- och planeringsprojekt men de 
ser att en kommunroadmap hade varit bra för att knyta ihop kommunens arbete 
med Cradle to Cradle och Cefur. 
 
Nu när vi har gått igenom metoderna och empirin som ligger till grund för arbetet 
är det dags att gå vidare med analysen för att studera Ronneby kommuns arbete 
med hållbar utveckling.  
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6. Analys 
 
I det här avsnittet analyseras det empiriska materialet utifrån arbetets teoretiska 
ramverk som presenterades tidigare. Analysens struktur bygger på det empiriska 
materialet. Först sker en analys av dokumenten där workshopen används som en 
referensgrupp. Dokumenten och referensgruppen stärker i sin tur varandra. Efter 
analysen av de olika dokumenten sker en sammanvägande analys av Ronnebys 
arbete med Cradle to Cradle som sedan leder fram till avsnittet diskussion där jag 
reflekterar kring och svarar på arbetets forskningsfrågor.  
 

Ronneby 2035 

Förslag till översiktsplan för Ronneby kommun 
Utställningsförslag december 2017 
 
Kommunen har arbetat fram en ny översiktsplan som anger kommunens 
intentioner för användning av mark- och vattenområden (Ronneby kommun 2017, 
s. 7). Översiktsplanen som kommer antas under våren 2018 har en mer 
övergripande syn på hållbar utveckling.  
 

En hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers behov och bygger på samspelet 
mellan tre dimensioner. Social hållbarhet handlar om att skapa 
ett samhälle där alla individer får sina rättigheter och behov 
respekterade. För att nå dit är det viktigt att arbeta med 
integration, trygghet, jämställdhet, livskvalité och mångfald. 
Ekologisk hållbarhet berör bland annat biologisk mångfald, friskt 
vatten och luft, kulturhistoriska värden och hushållning med 
naturresurser. Ekonomisk hållbarhet handlar om effektivt 
markutnyttjande, lokal och regional ekonomi, bostadsförsörjning 
samt kommunal och kommersiell service. 

 
(Ronneby kommun 2017, s. 92) 
 

Med ett holistiskt synsätt på hållbar utveckling ska de tre komponenterna som 
bygger upp begreppet alltid vara närvarande samtidigt. Vilket kan bli en utmaning 
då den ekologiska komponenten lever i ett motsatsförhållande till den ekonomiska 
komponenten. Ekonomin eftersträvar att stimulera konsumtion medan miljön 
ständigt försöker minska den (Hagan 2015, s. 5). Här kommer Cradle to Cradle in i 
bilden och kan erbjuda en lösning, cirkulär ekonomi. Kommunen har utgått från 
Cradle to Cradle och använt det som en metod för skapa en cirkulär ekonomi. 
Begreppet cirkulär ekonomi bygger på idéer om att ta tillvara resurser i flöden 
(Ronneby kommun 2017, s. 24). Det finns tre grundprinciper: 
 

1. Förvalta resurser - biologiskt och tekniskt material ska kunna återvinnas. 
Antingen som näring för naturen eller råvaror för industrin. 

2. Använd förnybar energi för att driva de nödvändiga processerna. 
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3. Uppnå motståndskraft genom mångfald - biologisk, kulturell och 
ekonomisk mångfald bidrar till motståndskraft mot olika hot. 

 
 (Ronneby kommun 2017, s. 25) 

 
Genom att använda cirkulär ekonomi som ett sätt att uppnå hållbar utveckling 
(Ronneby kommun 2017, s. 24) försöker kommunen skapa en balans mellan den 
ekologiska och ekonomiska komponenten i begreppet hållbar utveckling. 
Grundprinciperna som bygger upp cirkulär ekonomi är väldigt lika Cradle to 
Cradles egna grundprinciper: 
 

1. Allt är näring för något annat. 
2. Använd naturliga energiflöden. 
3. Främja mångfald.  

 
(Braungart & McDonough 2009; Ronneby kommun uå, s. 6) 

 
Vilket kan visa på att begreppen cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle är nära 
sammanlänkade samt genomsyrar kommunens syn på hållbar utveckling. I 
översiktsplanen efterfrågar kommunen ett kretsloppsperspektiv på framförallt 
byggmaterial. Kommunen anser det nödvändigt eftersom byggnadsmaterial har en 
stor påverkan på miljön runt omkring men också på människors hälsa. Både vid 
tillverkning, användning och efter att byggnadens användningstid är slut och 
materialet den består av ska tas om hand (Ronneby kommun 2017, s. 19). 
Kommunens perspektiv på kretslopp för byggmaterial inkluderar hur materialet 
antingen kan återanvändas för att skapa nya produkter eller brytas ned för en 
biologisk process efter användning (Ronneby kommun 2017, s. 19) samt på vilket 
sätt den processen kan ske. Att skapa kretslopp för material och antingen låta dem 
återvända till sitt naturliga ursprung eller ta vara på dem för andra processer 
benämns inom Cradle to Cradle som Law of return (Braungart & McDonough 2009, 
s. 4). Det handlar om att ha en förståelse för att vi inte kan utnyttja jordens 
resurser i en oändlighet utan att ge något tillbaka eller utan att återställa det vi 
tagit. Utöver sitt fokus på att skapa kretslopp för material lägger översiktsplanen 
fokus på återanvändning och återvinning. De uttrycker att det är viktigt att 
säkerställa tillgången till dricksvatten. Bland annat genom effektiv användning, 
minimering av läckage, effektivare bevattningsmetoder i jordbruket men också 
återanvändning av vatten i industrisektorn (Ronneby kommun 2017,s. 40). 
Kommunen planerar även för en framtida expansion av återvinningsanläggning 
(Ronneby kommun 2017, s. 51). I översiktsplanen pratar kommunen om avfall som 
resurs (Ronneby kommun 2017, s. 41) vilket är en grundläggande princip inom 
Cradle to Cradle (Braungart & McDonough 2009, s. 92). Även om referensgruppen 
belyste att Cradle to Cradle inte varit speciellt närvarande vid framtagandet av 
översiktsplanen tyder dokumentets innehåll på något annat. Kopplingarna till 
Cradle to Cradle är inte många i antal men Cradle to Cradles synsätt nämns och 
genomsyrar innehållet i texten. Arbetet med Cradle to Cradle har börjat leta sig 
upp i skala från att bara ha handlat om enstaka projekt som förskolan Backsippan 
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eller Hulta förskola börjar nu Cradle to Cradle influera den mer övergripande 
planeringen i kommunen.  
 

Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby 
kommun, 

Hållbar utveckling inspirerad av Cradle to Cradle 
 
Det generella kvalitetsprogrammet kan ses som Ronnebys övergripande strategi 
för implementeringen av Cradle to Cradle principer i planering och byggande i 
kommunen. 
 

”Programmet Generellt kvalitetsprogram gjordes för att 
kommunen ville ha en grund för allt arbete med Cradle to Cradle i 
planeringen.”  
 

- Helena Revelj, Stadsarkitekt, Ronneby kommun 17 april 2018 
 
Ronneby belyser i programmet problemet med hur vi använder jordens resurser i 
dagens samhälle. Många produkter skapas och används utan en tanke på hur 
råmaterialet tas fram, hur tillverkningsprocessen ser ut och om materialet kan 
återanvändas eller om produkten måste kastas när den är förbrukad (Ronneby 
kommun 2012, s. 3). Resurser idag plockas ut från naturen, formas till en produkt 
som sedan kastas i en grav av någon sort. Oftast som landutfyllnad eller uppeldad i 
en förbränningsugn (Braungart & McDonough 2009, s. 27). Proceduren brukar 
refereras som till “from cradle to grave” (Braungart & McDonough 2009, s. 27; 
Ronneby kommun 2012, s. 3). Ronneby ser därför att samhället måste byggas 
hållbart för en betydligt mer effektiv resursanvändning samt för att skapa en 
positiv klimat- och miljöpåverkan (Ronneby kommun 2012, s. 3). En effektiv 
resursanvändning är en viktig princip inom Cradle to Cradle och 
kretsloppssamhället. Kretsloppssamhället handlar om att återföra restprodukter 
från material och energianvändning till det ekosystem eller kretslopp där de 
ursprungligen kom ifrån (Isacsson, Malbert & Mattisson 1993, s. 21). I den här 
tanken bottnar också användandet av förnyelsebar energi. Istället för att 
koncentrera sig på hur vi kan minska vår användning av fossila bränslen menar 
man inom Cradle to Cradle att vi ska lägga fokus på hur vi kan öka användningen 
av förnyelsebar energi (Braungart & McDonough 2009, s. 90-91; Ronneby 
kommun 2012, s. 6). Ett sådant angreppssätt uppmuntrar till en ökad kreativitet 
samt ger den en möjlighet att minska användningen av fossila bränslen i takt med 
att vi istället blir bättre på att använda förnyelsebar energi.  
 
Det generella kvalitetsprogrammet kan ses som ett verktyg för att säkerställa att 
antagna miljö- och folkhälsomål samt andra kvalitetsmål implementeras och 
genomförs i planering, exploatering och renovering av den byggda miljön i 
Ronneby (Ronneby kommun 2012, s. 3). Programmet anger kommunens 
ställningstagande inom 5 utvalda fokusområden: 1- energi, 2- vatten, 3- 
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byggmaterial och inomhusmiljö, 4- biologisk mångfald i utemiljön och 5- social 
mångfald (Ronneby kommun 2012, s. 3).  
 
I det projektspecifika programmet tas mätbara mål inspirerade från 
designsystemet Cradle to Cradle fram (Ronneby kommun 2012, s. 4). Ronneby 
skriver att Cradle to Cradle syftar till att öka ekonomiska, ekologiska och sociala 
värden genom att komma tillrätta med och lösa miljöproblemen istället för att 
bara minska de negativa effekterna på klimatet, naturen och samhället (Ronneby 
kommun 2012, s. 4). Vilket även togs upp tidigare i forskningsöversikten. 
Braungart och McDonough menar att bara försöka minska den negativa påverkan 
på miljön inte kommer skydda eller rädda den i längden (Braungart & McDonough 
2009, s. 50-52). Vidare lyfter programmet de tre huvudprinciperna inom Cradle to 
Cradle 
 

1. Avfall blir till föda - Waste equals food. 
2. Användning av förnybara energikällor. 
3. Stödja mångfald - Respect diversity  

 
(Braungart & McDonough 2009; Ronneby kommun 2012, s. 4). 

 
Principerna ställer krav på bland annat design, tillverkning, användningssätt och 
möjligheter till återvinning (Ronneby kommun 2012, s. 4). Cradle to Cradle 
efterfrågar eco-effectiveness istället för eco-efficiency (Braungart & McDonough 
2009, s. 68). Inom Cradle to Cradle anser man att eco-efficiency endast fungerar 
för att göra ett gammalt destruktivt system mindre så (Braungart & McDonough 
2009, s. 62). Eco-effectiveness däremot vill skapa byggnader och produkter som 
ger mer än de tar (Braungart & McDonough 2009, s. 73-74). Ronneby lyfter därför 
fram att: 
 

“Fokus ligger på att skapa en byggnad eller ett område som höjer 
livskvalité för de boende.”  

 
(Ronneby kommun 2012, s. 4) 

 
Vilket visar på att kommunen vill skapa miljöer för sina medborgare som ger mer 
än vad de tar och att de har tagit Cradle to Cradle synsätt om eco-effectiveness till 
sig. För att lyckas gäller det att använda material som följer den tekniska eller 
biologiska vägen genom tillverkningsfas, byggnadsfas och återvinningsfas (Ronneby 
kommun 2012, s. 5). Människan är idag den enda rasen som tar från jordens 
resurser och näring, vilka behövs för en mängd olika biologiska processer men 
sällan lämnar tillbaka dem i en användbar form. Dagens system inom tillverkning 
och produktion är inte längre designade för att lämna tillbaka näring förutom på 
små lokala nivåer (Braungart & McDonough 2009, s. 96). I Cradle to Cradle vill man 
skapa olika kretslopp. Ett biologiskt och ett tekniskt (Braungart & McDonough 
2009, s. 92-93). Grunden i behovet för att skapa kretslopp kan förklaras enkelt med 
en grundregel inom fysik. Materia och energi kan aldrig försvinna, bara omvandlas. 
Vilket innebär att materia och energi, skapad eller genererad av människan förr 
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eller senare kommer släppas ut i naturens system (Brandon & Lombardi 2005, s. 
27). Därför går det att konstatera att kretslopp redan existerar idag men att de 
innehåller stora brister som påverkar naturen negativt. Anledningen till att skapa 
olika kretslopp handlar om att olika former av materia och energi cirkulerar i olika 
kretslopp (Jerkbrant, B., Jerkbrant, C. & Malbert 1979, s. 21). Därav det biologiska 
och tekniska kretsloppet.  
 
De fem fokusområdena i programmet har valts efter vad kommunen anser är 
centralt i konceptet Cradle to Cradle (Ronneby kommun 2012, s. 5). 
Fokusområdena är nära sammanlänkade med varandra och det är viktigt att tänka 
på hur handlingar och mål som utförs kopplat till dem påverkar varandra både 
positivt och negativt. Det är viktigt att tänka på för att få synergieffekter där 
områdena förstärker varandra (Ronneby kommun 2012, s. 5). Genom att försöka 
skapa synergieffekter kan nya innovativa metoder komma fram som fångar 
helheten av staden och hur den fungerar (Mostafavi 2011, s. 17). I sitt uttalande 
om att fokusområdena påverkar varandra visar Ronneby på en förståelse för att 
det finns dynamiska relationer, synliga och osynliga som existerar samt påverkar 
olika urbana och rurala domäner (Mostafavi 2011, s. 29). 
 
Inom de fem fokusområdena i programmet har kommunen satt upp kortsiktiga och 
långsiktiga mål. Målen har konkretiserats och givits en etappvis indelning i något 
som kallas för Rodman. Rodman används inom Cradle to Cradle för att 
konkretisera mål och ge dem en tidsram med uppsatta milstolpar. För att målen 
ska bli greppbara har Ronneby satt en tidsram på högst 10 år (Ronneby kommun 
2012, s. 5). Tanken är att kommunen tillsammans med byggbolagen ska upprätta 
en Rodman för varje fokusområde med projektspecifika mål i varje nytt projekt 
(Ronneby kommun 2012, s. 5) i Ronneby.  
 
Sedan går kommunen in och förklarar varje fokusområde i programmet. Energi ur 
ett Cradle to Cradle perspektiv innebär att maximera mängden förnybar energi 
som byggnaden använder eller genererar istället för att bara försöka minska 
mängden fossila bränslen den använder (Ronneby kommun 2012, s. 6). Cradle to 
Cradle menar att vi ska ta inspiration från naturen och träden som producerar mer 
energi än de förbrukar (Braungart & McDonough 2009, s. 90-91) och försöka skapa 
ett liknande system. Kommunen konkretiserar den idén genom att föreslå att 
första fasen i en Rodmap för fokusområdet energi exempelvis kan innebära att 
25% av byggnadens energibehov genereras av förnybara energikällor under första 
fasen (Ronneby kommun 2012, s. 6). I andra fasen sen kanske byggnaden kan 
generera lika mycket energi som den tar (Ronneby kommun 2012, s. 6). Genom att 
ha mål indelade i etapper uppmuntrar det kommunen att fortsätta arbetet för att 
skapa en kontinuerlig förbättring av energianvändning vilket innebär att arbetet 
blir mer av en process än ett projekt. Som är målet vi strävar efter i arbetet med 
hållbar utveckling. Tar vi betoning på just innebörden av ordet utveckling handlar 
det om att ingenting står någonsin still. Allt rör sig framåt, städer växer, byggnader 
tillkommer, befolkningen ökar och nya parker anläggs (Mostafavi 2011, s. 36). 
Därför kan Ronnebys sätt att arbeta med Roadmaps vara ett steg i rätt riktning mot 
en hållbar utveckling som drivs som en process istället för ett projekt. Genom 
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Roadmapen kan kommunen följa utvecklingen av de uppsatta målen. Något som 
referensgruppen belyste var att de inte sätter slutmål utan att målet är ständig 
förbättring. Det menar de är vägen till en hållbar utveckling.  
 
Efter energi är nästa fokusområde vatten. Ovan nämnde vi att Ronneby vill skapa 
en byggd miljö som höjer livskvalitén. Vad gäller vatten är ett långsiktigt mål inom 
Cradle to Cradle att vattnet som lämnar en byggnaden eller ett område ska vara 
lika rent eller till och med renare än vattnet som först kom in (Braungart & 
McDonough 2009, s. 90; Ronneby kommun 2012, s. 6). Ett lämpligt projektspecifikt 
mål kan därför vara att återvinna dagvatten för att sedan använda det att spola 
toaletten med (Ronneby kommun 2012, s. 6). 
 
När det sedan kommer till byggmaterial är det viktigt att välja rätt material vilket 
leder till kommunens tredje fokusområde: Byggmaterial och inomhusmiljö. Studier 
visar att inomhusluften i tätbebyggda områden ofta är sämre än utomhusluften 
vilket bland annat beror på emissioner från byggmaterial (Ronneby kommun 2012, 
s. 7). Inom Cradle to Cradle lyfter man vikten av att skapa produkter som hyllar sitt 
material istället för att be om ursäkt för det (Braungart & McDonough 2009, s. 71). 
För att kunna skapa eller hitta sådana material tänker kommunen tillsammans med 
Cradle to Cradle -specialister, byggbolag och byggvaru-företagen ta fram en 
materialdatabank som kan användas (Ronneby kommun 2012, s. 7) av både 
företag men också av privatpersoner. Antingen för den lilla tillbyggnaden på 
fritidshuset eller ett helt nytt kvarter mitt i Ronneby. Referensgruppen hänvisar 
också till materialdatabasen som nu är i bruk. I banken klassas materialen från A till 
D där A är bäst och D är sämst. Här kan ett lämpligt projektmål vara att 
byggmaterial skall förbättra inomhusluften så att allergier i Ronneby mätbart 
minskar (Ronneby kommun 2012, s. 7). Referensgruppen belyser även att genom 
skapandet av materialdatabanken har kunskapen om Cradle to Cradle och 
hälsosamma byggmaterial spridit sig ner till leverantörsnivå. De lokala 
leverantörerna har insett att även de måste ha kunskap om Cradle to Cradle för att 
få leverera material till kommunen och för att kunna konkurrera med andra 
leverantörer på marknaden.  
 
De andra två synsätten som utgör det teoretiska perspektivet, Ekologisk urbanism 
och Kretsloppssamhället har inte lika stort fokus på detaljer som Cradle to Cradle 
har. Därför kompletterar synsätten varandra bra och ger ett brett spektrum. Från 
detaljer som val av material för att skapa hälsosamma inomhusmiljöer till mer 
övergripande strukturer i staden som kan generera en ekologisk hållbarhet vidare 
till hur våra livsstilar påverkar naturen och klimatet. Men även om Cradle to Cradle 
är väldigt fokuserat på detaljer inser även de värdet av att ta hand om naturen och 
miljön. Ett annat långsiktigt mål för Cradle to Cradle i Ronneby är att öka antalet 
biotoper i den bebyggda miljön. Det kan göras genom tillämpning av 
grönytefaktorn där graden av växtlighet inom en utvald plats mäts och värderas 
(Ronneby kommun 2012, s. 7). De olika delarna på platsen ges ett värde beroende 
på vilken växtlighet som finns och möjligheten till lokal hantering av dagvatten 
(Ronneby kommun 2012, s. 7). Det handlar bland annat om genomsläppliga ytor 
där möjligheten att plantera är så stor som möjligt. Gröna väggar och tak kan vara 
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ett bra komplement eller ett alternativ till grönska på marken (Ronneby kommun 
2012, s. 7). Vilket även Cradle to Cradle nämner kan fungera som kylning och skydd 
från ultraviolett nedbrytning. Vertikal grönska kan dessutom skapa attraktiva 
miljöer för sångfåglar i stadsmiljön samtidigt som det fångar upp dagvatten 
(Braungart & McDonough 2009, s. 74). Att sprida grönskan i staden kan ses som 
början på arbetet att integrera stad och land med varandra och få de båda 
komponenterna att samverka (Falkheden & Malbert 2000, s. 21).  
 
Trots sitt fokus på material som är hälsosamma för miljön och sitt fokus på att 
skapa tillväxt som är bra för miljön får även den sociala hållbarheten en plats i 
Cradle to Cradle principerna genom `respect diversity´(Braungart & McDonough 
2009, s. 118). Innebörden av social mångfald för Ronneby i planeringen och 
byggande är att miljöer ska fungera för alla människor som ska använda den. 
Oavsett kön, ålder, religion, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, sexuell läggning 
eller funktionsnedsättning (Ronneby kommun 2012, s. 7). För att planeringen ska 
bli socialt hållbar är det viktigt att se till alla samhällsgruppers behov och 
önskningar (Bradley, Broms & Wessel, 2005:19). Social hållbarhet som begrepp i 
stadsutvecklings sammanhang belyser betydelsen av mänskliga relationer i 
rummet. Både de harmoniska och konfliktfyllda (Bradley, Gunnarsson-Östling & 
Tunström 2015, s. 49). Därför är målet oerhört viktigt då den byggda miljön har en 
stor betydelse för människors välbefinnande. Åtgärder som länkar samman social 
hållbarhet med planering och byggande stämmer väl ihop med den tredje 
principen för Cradle to Cradle `respect diversity´. Det handlar om att ha en 
helhetssyn på stadsutveckling (Ronneby kommun 2012, s. 7). 
 
Nu när Ronnebys generella syn på Cradle to Cradle i samhällsplanering analyserats 
är det dag att gå ner en skala till det projektspecifika kvalitetsprogrammet för 
Ronnebys nya stadsdel Kilen. 

Projektspecifikt kvalitetsprogram 

Kilen- en Cradle to Cradle inspirerad stadsdel i Ronneby, Sverige  
 
Det generella kvalitetsprogrammet följs upp med projektspecifika 
kvalitetsprogram inför nybyggnad- eller renoveringsprojekt. Kommunen tar då, 
tillsammans med aktuella byggherrar fram ett mer detaljerat kvalitetsprogram 
med mätbara mål (Ronneby kommun 2012, s. 3) inför projektet. Referensgruppen 
har angett att det är viktigt med mätbara mål då de kan där det är möjligt 
kontrollera och jämföra projekt. Dels för att se hur de ligger till i förhållande till de 
uppsatta målen men också för att kunna jämföra med tidigare projekt och se om 
de utvecklas och blir bättre. De mätbara målen som Ronneby tagit fram inspireras 
från principer som tagits fram av Braungart och McDonough för Cradle to Cradle 
(Ronneby kommun 2012, s. 4). Det projektspecifika kvalitetsprogrammet används 
för att specificera och konkretisera de övergripande strategierna för planeringen 
av en ny stadsdel i Ronneby stad (Ronneby kommun 2015, s. 5).  
 
I detaljplanen kan kommunen göra en mängd olika preciseringar av användning, 
utformning, omfattning, fastighetsindelning och mer. De projektspecifika 
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kvalitetsprogrammen är Ronnebys sätt att lägga fast ambitionsnivån för aspekter 
som inte kan eller bör regleras i detaljplanen (Ronneby kommun 2012, s. 3). 
Tanken från kommunens sida är att de ska fungera som en länk mellan detaljplan, 
markanvisning, bygglov och köpeavtal samt utgöra basen för dialog med 
byggherrar (Ronneby kommun 2012, s. 3). Intentionerna och målen för Kilen har 
tagits fram genom en sammanställning av vilka intressenter som finns och vilka 
ambitioner och intressen de har kopplat till platsen (Ronneby kommun 2015, s. 6). 
Efter sammanställningen har sedan intressenternas ambitioner kopplats ihop med 
kommunens intentioner för Kilen (Ronneby kommun 2015, s. 6). I starten av 
arbetet med stadsdelen Kilen genomfördes ett arkitektuppdrag för att samla 
inspiration och idéer till projektet. Det sammanställdes sedan i en rapport som 
tillsammans med intressentanalysen och kommunens egna intentioner ligger till 
grund för det projektspecifika kvalitetsprogrammet (Ronneby kommun 2015, s. 6). 
Till sist har de projektspecifika intentionerna valts ut och efter dem har 
kommunen arbetat fram ett antal mål som ska hjälpa till att nå intentionerna 
(Ronneby kommun 2015, s. 6). Kommunens sätt att arbeta med de olika 
programmen visar att de arbetat i steg med Cradle to Cradle. Från ett mer 
övergripande plan med det generella kvalitetsprogrammet går de stegvis ner på 
detaljerna först i det projektspecifika kvalitetsprogrammet och sist i 
planprogrammet för Kilen där kommunen visar hur den faktiska tillämpningen 
kommer att gå till. Det är sedan på den mindre, detaljerade skalan kommunen 
möter Cefur och deras kunskap om tillämpning av Cradle to Cradle principer i den 
byggda miljön. Arbetet med det projektspecifika programmet har utförts av 
tjänstemän från miljö- och byggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
Cefur (Ronneby kommun 2015, s. 6). Gruppens sammansättning visar på början av 
ett sektorsövergripande samarbete vilket kan vara början på att skapa en 
övergripande stadsplanering (Grahn, Lehmann & Wiklander 2005, s. 119) med 
inriktning på hållbar utveckling. Samarbete med lärosäten och 
forskningsinstitutioner är ett bra sätt att uppnå spridning av resultat och ger 
tillgång till innovationer som kan bidra till att projektet uppfyller de uppsatta 
målen. Det kan också ses som ett sektorsövergripande arbete. Idag har kommunen 
ett samarbete med en forskargrupp på Linnéuniversitetet. Tekniska förvaltningen 
och Cefur har vidare samarbetat med en grupp forskare från SLU Alnarp (Ronneby 
kommun 2015, s. 16). Vilket referensgruppen också tar upp. Bland annat SLU var 
delaktiga i utformning av utemiljön på Hulta förskola.  
 
Kommunens intentioner och mål samt implementeringen av dem bör ses som 
deras tolkning av hur Cradle to Cradle principer kan införlivas i den byggda miljön 
då det inte finns någon officiell Cradle to Cradle certifiering för stadsdelar än. 
Målen i programmet är skrivna för att kunna användas i det fortsatta arbetet 
oavsett om det blir genom en markanvisning eller en annan process (Ronneby 
kommun 2015, s. 7) för Kilen. Det beror i sin tur på att kommunen måste veta vilka 
delprojekt Kilen kommer innehålla. När kommunen sedan vet vilka delprojekten 
kommer bli kan målen preciseras så att de blir mätbara (Ronneby kommun 2015, 
s. 7). När målen blivit preciserade kan de dessutom placeras i en Rodmap som gör 
det enklare att följa hela projektets framsteg. Det projektspecifika programmet 
har en övergripande vision som sedan bryts ner till Ronnebys generella intentioner 
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och därefter till Kilen-projektets intentioner och mål (Ronneby kommun 2015, s. 8-
9). Den övergripande strategin eller anledningen till varför Ronneby vill skapa en 
hållbar stadsdel är: 
 

“För att skapa en bättre framtid (för alla generationer, av alla arter, 
för all framtid), stärka Ronnebys identitet och profil, öka 
stoltheten för den egna orten, utveckla Ronneby, öka 
skatteunderlaget och antalet arbetstillfällen.” 

       
(Ronneby kommun 2015, s. 8-9) 

 
Hur de tänker göra det är att: 
 

“Genom att utveckla en Cradle to Cradle -inspirerad stadsdel som 
ger mer än den tar.” 

 
(Ronneby kommun 2015, s. 8-9) 

 
Ronnebys anledning till varför Kilen ska bli en hållbar stadsdel och hur det ska gå 
till visar att kommunen har börjat fundera och arbeta med hur människans 
negativa påverkan på jorden kan omvandlas och bli till något positivt. Forskningen 
och teorin efterfrågar en bredare skala som istället för bara byggnader omfattar 
stadsdelar och hela städer (Mostafavi 2011, s. 12-13). Genom arbetet med 
stadsdelen Kilen förmedlar Ronneby att de inte tänker nöja sig med att bara 
fokusera på en mindre och mer effektiv användning av energi och resurser 
(Mostafavi 2011, s. 17) utan att de genom uppsatta mål försöker skapa positiva 
effekter genom implementering av Cradle to Cradle principer på en större mer 
komplicerad skala. I programmet beskrivs målen var för sig och varje mål följs upp 
med vem som har huvudansvar, vilka intressenterna är, hur uppföljning kan ske 
och när den bör ske (Ronneby kommun 2015, s. 10). Då det finns hela 28 mål i 
programmet har de här i analysen delats in efter teman för att skapa en mer 
flytande analys och diskussion av hur målen relaterar till det teoretiska 
perspektivet. En del av målen relaterar inte lika mycket till hållbar utveckling som 
andra och diskuteras därför inte i de olika teman som finns här.   
 
De teman som identifierats efter målens innehåll är Miljö & Natur, Hälsa & Social 
rättvisa, Förnyelsebar energi & Resursanvändning samt Mobilitet & Infrastruktur.  

Miljö & natur 
 
Temat miljö & natur berör målen för Renare dag- och åvatten, Ökad biologisk 
mångfald, Grön länk mellan centrum och Brunnsparken/Påtorp och Prova nya 
metoder, material och produkter. Målen är framtagna för att stödja naturen och 
ge den en plats i staden. Vilket är en viktig del av det teoretiska perspektivet 
nämligen att få stad och natur att samverka (Falkheden & Malbert 2000, s. 21).   
 
Idag samlas dagvatten upp i brunnar på området som sedan släpps ut i 
Ronnebyån. I dagsläget finns ingen information om vad vattnet innehåller. Den del 
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av ån som sträcker sig förbi området bedöms ha problem med övergödning och 
syrefattiga förhållande. Genom utveckling av Kilen får kommunen nya möjligheter 
till att rena både dag- och åvatten på området innan det släpps ut i ån. Rening kan 
exempelvis ske genom växter. Systemet för rening bör utformas så att det berikar 
utomhusmiljön och det är en fördel om det är så underhållsfritt som möjligt 
(Ronneby kommun 2015, s. 12). Rening av dag- och åvatten är viktigt för miljöns 
välmående och den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är 
variationsrikedom inom arter, mellan arter och av ekosystem. Den biologiska 
mångfalden är grunden för ekosystemens anpassningsförmåga vid förändringar. 
Grönstrukturen på Kilen är idag väldigt begränsad. Biotoper på området behöver 
därför förstärkas och nya biotoper behöver utvecklas. Det är viktigt att tänka på 
att planera för biotoper som är vanligt förekommande i kommunen och i 
närområdet och fokusera på artrika miljöer. Ronneby ansvarar för arter där bland 
annat smalstäkran och läderbaggen är arter som kommunen på lång sikt kan 
försöka skapa habitat för. För att få den biologiska mångfalden att öka i området 
föreslår Ronneby att ett program tas fram (Ronneby kommun 2015, s. 13). Istället 
för att bara skydda naturen som finns och spara den satsar kommunen här på att 
ge den utrymme i planeringen så att Kilen kan frodas tillsammans med den 
(Braungart & McDonough 2009, s. 11). Ett annat sätt för att värna om den 
biologiska mångfalden är att skapa gröna stråk i staden för olika arters förflyttning. 
Kilen-området utgör en viktig länk mellan Brunnsparken och Påtorp söder om 
Ronneby och Hulta m.fl. områden i norr genom centrum. Kilen erbjuder en 
möjlighet att koppla samman grönområdena genom allmänna platser. På så vis 
kan ett grönstråk skapas för både växter, djur och människor. I de områden på 
Kilen som utvecklas till gröna länkar bör hårdgjorda ytor undvikas eller minimeras. 
Växtligheten som planteras ska tillhöra vanliga biotoper för närområdet och stärka 
den biologiska mångfalden (Ronneby kommun 2015, s. 13) som är vanligt 
förekommande i närområdet. Till förmån för naturen och miljön kan det också 
vara viktigt att våga prova nya metoder, material och produkter kan handla om att 
testa nya ytbeläggningar som renar luft, återvinning av näringsämnen (NPK) i 
avloppsvatten, integrerande växthus m.m. (Ronneby kommun 2015, s. 16). 
Ytbeläggningar som renar luft har kommunen testat på några av Blekingearkivets 
byggnader berättar referensgruppen. Resultaten har varit positiva och därför finns 
den med i tankarna för Kilen också.  
 
Hälsa & social rättvisa 
 
Temat Hälsa & social rättvisa omfattar målen Renare luft inomhus och utomhus, 
Optimal ljudmiljö, Genomtänkt och innovativ användning av dagsljus, Tillgängligt 
och tryggt för alla och Mångfald av mötesplatser. Målen är framtagna för att 
bejaka människors hälsa i den byggda miljön men också deras trygghet vilket är en 
del av komponenten social hållbarhet.  
 
Luftföroreningar i form av utsläpp, emissioner och partiklar utomhus och 
emissioner från material samt dålig ventilation med mera inomhus har en negativ 
inverkan på miljö och människors hälsa. Med välplanerade trafiklösningar för en 
minskad fordonstrafik och bra materialval och byggnadssätt ska Kilen hjälpa till att 
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rena luften på området. Genom olika sorters växter och ytbeläggningar är det 
möjligt (Ronneby kommun 2015, s. 10). Att rena luften på området är viktigt då 
Kilen ligger nära järnvägsstationen men också den omfattande biltrafiken runt 
platsen. Byggnader i området ska därför ha en lugn och genomtänkt ljudmiljö. 
Boende och besökare skall inte störas av ljud från grannar, installationer, trafik 
eller efterklang, utan det ska vara behagligt att vistas i lokalerna. För att uppnå 
detta är val av installation och konstruktion i byggnader viktigt. Ett ljudprogram 
ska tas fram för varje del av området som byggs ut. Programmet ska beskriva 
arbetet med akustiken i innemiljön och vad det bedöms ge för resultat och 
positiva effekter. Programmet bör även ange vad som är viktigt att tänka på under 
olika delar av processen (Ronneby kommun 2015, s. 10). Samma mål som gäller 
för inomhusmiljön gäller för utomhusmiljön. Den ska vara lugn och harmonisk. För 
att göra det är det viktigt att skärma av oljud men samtidigt arbeta med positiva 
ljud. Avskärmning kan göras genom byggnadens placering men även genom växter 
och plank. Positiva ljud kan vara fågelkvitter och ljud från rinnande vatten. För 
utomhusmiljön kommer ett akustik program tas fram för varje del av området som 
byggs ut. Programmet ska beskriva hur man tänker arbeta med akustiken i 
utemiljön, vad det bedöms ge för resultat och positiva effekter (Ronneby kommun 
2015, s. 11). Utöver behagliga ljudnivåer för utomhus- och inomhusmiljöer är även 
ljus en viktig aspekt av människors välmående. Byggnaderna på Kilen ska ha ett 
genomtänkt nyttjande av dagsljus eftersom människor mår bra av att vistas i 
lokaler där en stor del av ljuset är dagsljus vilket också leder till minskad 
användning av annan belysning. För en optimal användning av dagsljus är 
materialval, en analys av hur ljuset reflekteras och kopplingen till temperatur i 
byggnaden är viktig. En beskrivning av arbetet för optimal användning av dagsljus 
ska göras för varje byggnad (Ronneby kommun 2015, s. 11). 
 
Det handlar inte bara om att byggnaderna och miljön runt omkring dem ska 
utformas med social hållbarhet i åtanke. Även tillgänglighet är en viktig aspekt av 
den sociala hållbarheten. Tillgänglighet handlar här om att Kilens byggnader och 
anläggningar inte ska stänga ute någon på grund av eventuella 
funktionsnedsättningar. För ett tillgängligt och värdefullt område för många olika 
människor är det viktigt att ge utrymme och skapa många olika sorters 
mötesplatser. Platserna behöver upplevas som tillgängliga och öppna samt 
motsvara människors förväntningar. Sociala mötesplatser kan bidra till många 
positiva effekter för både individer och samhälle. Mötesplatser bör utvecklas med 
både mångfald och socialt utbyte i fokus (Ronneby kommun 2015, s. 19). Social 
hållbarhet handlar också om trygghet. Trygghet på Kilen berör att alla som vistas i 
områdets ute- eller innemiljö ska känna sig trygga. Genom att belysa 
trygghetsparametern under hela projektet ska en hög trygghetsnivå erhållas 
(Ronneby kommun 2015, s. 17). 
 
Förnyelsebar energi & resursanvändningen 
 
Målen som innefattas under temat Förnyelsebar energi & resursanvändning är 
Hälsosamma och positiva material, Flexibla och smarta energisystem baserade på 
naturliga energiflöden, Använda överskottsenergi som värme, Generera mer 
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energi än vad som används, Uppmuntra till hållbara innovationer hos lokala 
företag, Främja product as a service och Byggnader som materialbank. Energi och 
resursanvändning är två aspekter som är väldigt viktiga inom Cradle to Cradle men 
också andra synsätt inom hållbar utveckling.  
 
Den bärande tanken inom Cradle to Cradle är att skapa en helt positiv effekt 
istället för att minska negativa effekter. Därför är målet att materialet som väljs 
för Kilens byggda miljö inte ska göra någon skada men även bidra positivt till 
människorna och miljön runt omkring. Exempelvis genom att rena luft och vatten 
eller producera näringsämnen till miljön. Grundkraven för certifiering av Cradle to 
Cradle är att produkten innehåller kända material till 100 ppm. Materialen ska 
även ha definierade kretslopp så att de kan återvinnas (Ronneby kommun 2015, s. 
12). Kilens byggnader ska fungera som materialbanker där värdet på materialet 
som ingår i huset maximeras. I en byggnad ingår stora mängder material av olika 
slag. För att kunna få ett reellt värde av materialen i byggnad bör de: 
 

1. Vara kända. 
2. Vara säkra och hälsosamma. 
3. Kunna demonteras och tas isär på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. 

 
(Ronneby kommun 2015, s. 21) 

 
Referensgruppen upplyser om att de har en materialdatabank där materialen 
klassas in under kategorierna A, B, C och D där A är bäst och D är sämst. 
Materialdatabanken har använts i tidigare projekt och skulle även kunna användas 
för Kilen-projektet för att nå upp till målen.  
 
Utöver material och byggnader som är en form av resurs finns mål för områdets 
energianvändning och generering av energi. Energin som används på Kilen ska 
vara förnybar och ha sitt ursprung i sol-, vind- och vattenenergi men även 
geotermisk energi räknas in. Flexibiliteten för valda energikällor är viktig då ny 
forskning kommer med nya lösningar och i framtiden kan möjligheten till att byta 
energikälla uppstå. Systemet som väljs bör vara ett smart system med integrerad 
styrning för och mellan byggnader så att den mest fördelaktiga fördelningen av 
energi, värme och kyla kan hittas. Beskrivning om föreslaget system och hur det 
ska fungera tas fram när man kommit fram till den delen av projektet (Ronneby 
kommun 2015, s. 14). När det handlar om energi är det viktigt att tänka på att ta 
till vara på den energi som redan finns i omlopp. I närheten av Kilen finns det 
verksamheter som producerar överskott av bland annat värme. En av dem 
verksamheterna är Alfa Laval. Alfa Laval har visat intresse för att hitta lösningar på 
hur de kan återanvända sin överskottsvärme. Fueltech som är en annan 
verksamhet i närheten av området, återanvänder viss del av sin överskottsvärme 
från produktion till att värma sina lokaler på vintern men inte på sommaren 
(Ronneby kommun 2015, s. 14) då värmen bara släpps ut i atmosfären. Målet är 
att området i sin helhet ska generera mer energi än det använder. Bland annat 
genom två strategier. 1, minska energianvändningen och att producera energi. 2, 
återanvändning av energi från verksamheter runt om (Ronneby kommun 2015, s. 
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15). Men det handlar inte bara om att uppmuntra Ronnebys lokala företag och 
verksamheter till att ta tillvara på sin överskottsenergi eller överskottsvärme utan 
också att uppmuntra till hållbar användning av resurser.  
 

“Eftersom Ronneby kommun satsar på att inspirera det lokala 
näringslivet till en övergång mot Cradle to Cradle bör det finnas 
goda möjligheter att uppmuntra lokala företag att hitta lösningar 
som möter intentionerna.”  

 
      (Ronneby kommun 2015, s. 20) 

 
Product of service är produkter utformade för att ge en service till sina användare 
och sedan återanvändas eller återvinnas. Det kan exempelvis handla om belysning, 
fönster, bilar eller tvättmaskiner. Product as a service på Kilen kan exempelvis vara 
en elbilpool. Eller kan användaren äga produkten men tillverkaren har möjlighet 
att återköpa produkten om den är återvinningsbart skick. En beskrivning kring hur 
tjänsten skulle fungera i projektet inklusive nytta och kostnad kan belysa fördelar 
som finns för Kilen-projektet (Ronneby kommun 2015, s. 20). Istället för att säga 
att vi måste minska vår användning av naturresurser och andra produkter 
uppmuntrar kommunen istället medborgarna till att ta tillvara de resurser som 
redan finns i omlopp. Något som däremot inte nämns i projektmålen för Kilen är 
hantering av avfall. Det kommer onekligen att produceras avfall men programmet 
presenterar ingen strategi för hur det ska tas omhand. Vilket är märkligt då det är 
ett ämne som diskuteras mycket i samband med hållbar utvecklingen. Däremot 
arbetar Ronneby med att använda och skapa hälsosamma material (Ronneby 
kommun 2015, s. 12) vilket är viktigt steg inom Cradle to Cradle. Vatten luft och 
jord kan inte absorbera människors avfall om det inte är 100 % hälsosamt och 
biologiskt nedbrytbart (Braungart & McDonough 2009, s. 55). Med det i åtanke 
kanske det borde funnits en strategi för hantering av avfall på området.  
 
Mobilitet & infrastruktur 
 
Det sista temat är Mobilitet och infrastruktur. Här under finner vi bland annat 
målen Nya kopplingar Kilen - Resecentrum och Kilen - Blekan, Oskyddade 
trafikanter i fokus, Främja fordonspooler samt Gång- och cykelstråk längs åns östra 
sida. Målen kopplar både till social hållbarhet genom sitt fokus på människors 
säkerhet i trafiken men också till ekologisk hållbarhet då målen försöker 
uppmuntra till transport med andra fordon än sådana som drivs på fossila 
bränslen vilket är direkt kopplat till miljön och klimatet.  
 
I samband med projektet finns ett behov av starkare kopplingar mellan Kilen och 
andra områden i Ronneby. Projektet behöver tillgodose dem för att förbättra 
kontakten mellan de centrala delarna av Ronneby. Några viktiga kopplingar är från 
Kilen till Resecentrum och från Kilen till Blekan (Ronneby kommun 2015, s. 22). 
Cradle to Cradle uppmuntrar till affärsmodeller där värdet består av funktion 
istället för ägande. Ovan nämnde vi målet Product as a service. Med det målet i 
åtanke föreslår kommunen fordonspooler där de boende betalar för användning 
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av fordon istället för att äga det. Vilket bidrar till att färre bilar behövs men 
samtidigt skapar nytta för de boende genom tillgång till flera olika typer av fordon 
som passar för olika behov. För att målet ska kunna förverkligas behövs 
uppställningsplatser samt behöver delar av fordonspoolen bestå av elfordon för 
att bejaka kärnvärdena för Kilen (Ronneby kommun 2015, s. 23). Inom Kilen ska 
oskyddade trafikanter såsom fotgängare och cyklister prioriteras genom att 
förlägga den motordrivna fordonstrafiken i områdets periferi (Ronneby kommun 
2015, s. 22). Därför blir en viktig målsättning att tillhandahålla attraktiva gång- och 
cykel miljöer. Betydelsen av attraktivitet ligger både i upplevelsen men också 
tiden. Den direkta närheten till Ronnebyån, stadens centrala delar runt torget och 
Ronneby Brunnspark skapar en viktig treenighet som inte får underskattas för att 
Kilen ska bli en framgång (Ronneby kommun 2015, s. 24).  
 
Sedan var det ett par mål som hamnade utanför de fyra teman som presenterades 
ovan. De målen är Flexibel detaljplan, Forskningsanknytning för kunskap, 
innovation och spridning, Prova nya metoder, material och produkter, Flexibla 
byggnader, Attraktivt under byggtiden, Ytor som fyller många funktioner och 
Centrum och Brunnsparken ska mötas på Kilen. Målen har ingen större koppling 
till Cradle to Cradle eller hållbar utveckling.  
 
För förverkligandet av Kilen har många mål tagits fram. Målen berör natur och 
miljö, människors hälsa och mycket mer. Studerar man den översiktliga 
illustrationen över generella intentioner och intentionerna för Kilen (Ronneby 
kommun 2015, s. 8-9) fångar de upp de tre grundläggande komponenterna av 
hållbar utveckling (ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet). Målen för renare 
luft inomhus och utomhus, optimal ljudmiljö, genomtänkt användning av dagsljus 
och val av hälsosamma material (Ronneby kommun 2015, s. 10, 11, 12) kan ses 
som direkt kopplade till människors hälsa och därmed social hållbarhet. Medan 
målen för biologisk mångfald, grön länk, renare dag- och åvatten (Ronneby 
kommun 2015, s. 12-13) tillhör den ekologiska hållbarhetsaspekten. Även den 
ekonomiska komponenten nämns och två intentioner utöver Ronnebys fem 
generella har tagits fram. Nummer ett är ekonomi i balans och cirkulär ekonomi. 
Nummer två berör inte ekonomi direkt på samma sätt utan handlar om förbättrad 
mobilitet och infrastruktur (Ronneby kommun 2015, s. 8-9). Intentionen för 
ekonomi nämns inte i något eget mål för Kilen-projektet utan finns mer som en 
bakomliggande faktor. Basen i ekologisk urbanism är praktik inom design (Hagan 
2015, s. 3) och många av målen för Kilen kräver en väl genomtänkt design för att 
skapa de positiva värdena kommunen vill se.  
 
Vad gäller kretsloppssamhället går det att se tendenser av synsättet genom vissa 
av målen. Målen för att ta tillvara på överskottsvärme från omkringliggande 
industrier och verksamheter (Ronneby kommun 2015, s. 14) handlar om att ta 
tillvara på alla resurser och inte låta något gå till spillo (Isacsson, Malbert & 
Mattisson 1993, s. 21). Målet för att skapa byggnader som materialbanker är en 
tanke som finns inom både Cradle to Cradle och kretsloppssamhället. Genom att 
se till att byggnaderna är designade så att de olika materialen kan plockas isär och 
sorteras kan vi ta tillvara på material som redan framställts istället för att utvinna 
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nytt. På så vis skapas ett tekniskt kretslopp (Braungart & McDonough 2009, s. 
109). Genom målen för återvinning, materialval men också hur området sätts i 
kontext till sin omgivning talar för att kommunen utformat ett program för att 
fånga helheten av Kilens utveckling men även hur området i sin tur påverkar 
omgivningen. Intentionerna och målen för Kilen är väldigt storartade och 
ambitiösa. Syftet med dem är att skapa en stadsdel som genererar många positiva 
effekter som är ett stort mål inom Cradle to Cradle. Istället för att skapa en 
stadsdel som har en så liten negativ påverkan på miljön som möjligt satsar 
kommunen på att skapa en stadsdel som har en positiv påverkan på 
miljön.  (Braungart & McDonough 2009, s. 73-75). Kilens mål och intentioner 
(Ronneby kommun 2015, s. 8-9) kan ses som ett försök att skapa en stadsdel vars 
försörjning baseras på förnyelsebara resurser och flöden av vatten, energi. 
Material och näringsämnen som kan kretsloppsanpassas (Falkheden 2005, s. 76) så 
att de kan cirkulera systemen i nästan oändlighet. Bland annat genom flexibla 
byggnader (Ronneby kommun 2015, s. 17) och att byggnaderna används som 
materialbank där materialen i huset kan plockas isär (Ronneby kommun 2015, s. 
21) för återanvändningen eller återvinning. Ronneby visar genom de uppsatta 
målen för Kilen väldigt höga ambitioner men lösningarna som behövs för att 
uppfylla intentionerna kan bli väldigt kostsamma. Blir dem det driver det upp 
priset på framtida bostäder som i sin tur kan exkludera vissa samhällsgrupper. 
Som berört i forskningsöversikten är det viktigt att integrera miljöfrågor med 
sociala frågor eftersom ekologiskt och miljövänligt många gånger innebär högre 
pris eller högre hyror (Bradley, Gunnarsson-Östling & Tunström 2015, s. 5, 13).  
 
Det är bra av Ronneby att verkligen gå in i detalj och beskriva hur de tänker 
förverkliga sin vision av Cradle to Cradle och implementering av strategierna och 
målen. Men samtidigt gäller det att vara medveten om att det finns begränsningar 
i hur mycket man kan påverka och styra. Detta är något som Ronneby har funderat 
kring. Bland annat nämner referensgruppen att de försöker påverka och inspirera 
byggherrar och andra intressenter till att arbeta med Cradle to Cradle. 
Referensgruppen påpekar även vikten av upphandlingsfasen. Ibland får inte 
upphandlingsfasen så lång tid för förhandling som kanske behövs och då får 
inblandade parter ta snabbare beslut som kanske inte alltid optimerar för 
implementering av Cradle to Cradle. Inom Cradle to Cradle är det viktigt att skapa 
tydliga intentioner, milstolpar och planer. Det gäller att ha en klar målbild av den 
färdiga byggnaden, produkten samt ha definierade milstolpar för hur målbilden 
ska uppnås. Tydliga intentioner och planer ger bra utgångspunkter vid 
upphandling av kontrakt osv, (Mulhall & Braungart 2013, s. 19-20). Ett sätt för 
kommunen att arbeta med upphandling när tiden är knapp för att få till en så bra 
implementering av Cradle to Cradle är att ta fram tydliga intentioner och planer 
inför själva upphandlingen. Det projektspecifika kvalitetsprogrammet kan tjäna 
som ett gott exempel på hur det kan se ut.  
 
Med sina många mål och intentioner för Kilen och hur den ska bli en Cradle to 
Cradle -inspirerad stadsdel fångar kommunen de olika komponenterna som utgör 
hållbar utveckling. De försöker sedan samla allt och koka ner det för att skapa en 
uppfattning om hur en praktisk tillämpning av Cradle to Cradle principer kan se ut 
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på en större skala än den de arbetat med tidigare. Genom att gå vidare med 
analysen av planprogrammet för Kilen kan vi studera hur väl de lyckas med 
tillämpningen.  

Planprogram för Kilen 

Detaljplan för Ronneby 25:11 m.fl.  
 
I planprogrammet för Kilen sker tillämpningen av strategierna för införlivande av 
Cradle to Cradle i den byggda miljön. Syftet med detaljplanen är att skapa en ny 
hållbar stadsdel som innehåller både bostäder men också verksamheter (Ronneby 
kommun 2013, s. 2). Stödet i arbetet är hämtat från principerna bakom Cradle to 
Cradle där planeringen av området tar sin utgångspunkt (Ronneby kommun 2013, 
s. 9). Planen tillåter en stor flexibilitet med bostäder, centrum, samlingslokaler, 
gym, mindre vårdcentral, handel, mindre butiker, kontor, kultur och fritid, 
bibliotek eller mindre utställningslokal och skola. Detaljplanen är flexibelt 
utformad men förhoppningen är att bostäder ska ges högsta prioritet. Dock gör 
kommunen ingen fördelning av kvadratmeter mellan användningsområdena i 
planförslaget (Ronneby kommun 2013, s. 3). För att undvika stora buffertzoner på 
grund av järnvägen föreslår kommunen att bebyggelse placeras så att de skapar 
tysta sidor och skyddade utemiljöer men hänsyn måste ändå tas till generella 
skyddsavstånd som råder. Bland annat gäller ett säkerhetsavstånd på 30 meter 
från spårets mitt till bebyggelse (Ronneby kommun 2013, s. 3). Vidare belyser 
programmet tillkommande service för Kilen som planeras utgöra ett komplement 
till befintlig handel och service i centrum (Ronneby kommun 2013, s. 3-4). Planen 
tillåter 3D-fastighetsbildning så butiker eller kontor m.m. kan förslagsvis placeras 
på första våningen och bostäder på resterande våningar. Programmet belyser 
också byggnadskultur och gestaltning. Runt om Kilen finns bebyggelse med anrik 
historia var utformning speglar deras plats i stadens historia vilket ger dem ett 
högt bevarandevärde och är av hög prioritet (Ronneby kommun 2013, s. 4). Efter 
bebyggelsen går programmet in på lek och rekreation där kommunen planera en 
utveckling av strandpromenaden för att knyta samman stadens centrum med 
Brunnsparken (Ronneby kommun 2013, s. 7). Till strandpromenaden kan även 
mindre åtgärder som förhöjer upplevelsen av området göras. Exempelvis 
lekplatser, sittplatser och utsmyckning. Eftersom området ska bli en hållbar 
stadsdel är den gröna miljön ett viktigt inslag. Som komplement till vegetation på 
marken föreslås gröna tak och väggar. En stor del av marken bör utgöras av 
genomsläppliga ytor för hantering av dagvatten. Detta regleras inte av 
planbestämmelser utan framgår av de Cradle to Cradle mål som fastställts för 
området (Ronneby kommun 2015, s. 8).  
 
Då syftet är att göra Kilen till en ny stadsdel är det viktigt att gator och passager i 
området görs tillgängliga för allmänheten. Området blir tillgängligt även för dem 
som inte bor där och ett större folkliv och rörelse kan skapas under större delen av 
dygnet. Programmet belyser också att en viktig länk är en ny bro över Ronnebyån i 
höjd med Föreningsgatan (Ronneby kommun 2015, s. 8). För gator och trafik ska 
området planeras så att ytan nyttjas på bästa sätt. Avståndet på 30 meter från 
spårets mitt kan utnyttjas till gator eller andra trafikytor. Det bör heller inte vara 
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någon fordonstrafik längs med ån så att ytan istället kan nyttjas som 
rekreationsområde. Kommunen ser också att Cradle to Cradle kan medföra 
alternativa sätt till att bygga gator och ta hand om dagvatten (Ronneby kommun 
2013, s. 9). Planeringen i området kommer fokusera på god tillgänglighet 
kollektivtrafik. En viktig faktor är därför kontakten mellan Kilen och resecentrum 
(Ibid). Det framtida parkeringsbehovet på området beror på mängden bostäder 
som byggs och vilka verksamheter som etableras. Försörjning av parkeringsplatser 
för bostäder och verksamheter kommer ske genom två parkeringsanläggningar 
men möjlighet till etablering av ytterligare parkeringar finns (Ronneby kommun 
2013, s. 10). Vad gäller gång- och cykeltrafik kommer stråket som löper utmed 
Ronnebyån fortsätta utgöra en viktig nod (Ronneby kommun 2013, s. 11). När det 
kommer till dagvattenhantering nämner programmet att Cradle to Cradle målet är 
att erbjuda rening av dagvatten på området. Kommunen bör ta huvudansvar för 
att ta fram en dagvattenstrategi för Kilen-området (Ronneby kommun 2013, s. 11). 
Kilen omfattas idag inte av något strandskydd men när den nuvarande planen 
upphävs för att ta den nya i antagande återinträder strandskyddet. Men Ronneby 
kommun avser upphäva det då området redan är i anspråkstagande av vägar, 
bebyggelse m.m. Upphävande av strandskydd bedöms därför inte påverka 
planområdet negativt (Ronneby kommun 2013, s. 12). Planområdet för Kilen 
rymmer kvarteret Gunhild, Loket, Abri/Telefonen, Alfa Laval/Ronneby 25:24. 
Planen kommer anpassas så att de etablerade verksamheterna kan vara kvar 
(Ronneby kommun 2013, s. 13-14).  
 
Plankartan för området presenterar en grundläggande struktur för områdets 
utformning men har ingen större detaljeringsgrad. Vilket ur det här arbetets 
synvinkel inte heller är det viktigaste. Tidigare har vi diskuterat om det finns en 
struktur för staden som är mer hållbar än någon annan. Bland annat berördes 
konceptet om den täta staden och Neuman som menar att strukturen av den täta 
staden betyder i sig inte att staden är hållbar (Neuman 2005, s. 12, 21). Vi har ju 
konstaterat att det inte spelar någon roll om staden i sig är hållbar om inte 
invånarna i den lever hållbart (Neuman 2005, s. 23). Däremot kan den rumsliga 
organiseringen av trafikflöden, grönstruktur, bebyggelsestrukturen och de 
tekniska försörjningssystemen ses som förutsättningsskapande strukturer för 
samhällets uppbyggnad (Falkheden 2005, s. 75). Vilket kan innebära att även om 
strukturen för ett område inte är avgörande för om det blir hållbart har det ändå 
en viss inverkan. Planerar du för stora fina vägar med gott om parkeringar är 
risken stor för att det kommer köra många bilar på och till och från området. Men 
om du sätter bestämmelser som gör det mer fördelaktigt för andra typer av 
fordon kanske inte biltrafiken blir särskilt omfattande. Ronneby nämner i 
planprogrammet att de planerar för god försörjning av gång- och cykelvägar och 
tillgänglig kollektivtrafik samt uttrycker en önskan om att skapa fordonspooler. 
Samtidigt ges det en hel del utrymme för parkeringsplatser på området utöver 
fordonspoolena. Men sen får man inte heller glömma att Ronneby är en mindre 
stad med ett högt bilinnehav och därför är det kanske inte heller realistiskt att 
planera för en ny stadsdel utan parkeringar. Ronneby anstränger sig för att väga 
upp bilens närvaro genom att göra det så fördelaktigt som möjligt för andra 
transportmetoder. I samband med det är det också dags att fundera kring vilka 
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medel vi som planerare och arkitekter har att adressera de utmaningar vi står inför 
gällande hållbar utveckling av städer? (Mostafavi 2011, s. 12-13).  
 
Något som referensgruppen och forskningsöversikten belyser är avsaknaden av 
lagstöd i PBL. Plan- och bygglagens verktyg räcker inte till i dagens läge (Grahn, 
Lehmann & Wiklander 2005, s. 120). Något som är tydligt i planprogrammet och 
plankartan för Kilen. Kommunen nämner att de ska arbeta för införlivande av 
Cradle to Cradle principer men som referensgruppen belyser har kommunen inte 
alltid bestämmanderätt i större byggprojekt med externa aktörer och exploatörer. 
Referensgruppen nämner att det de kan göra är att försöka påverka byggherrar till 
att själva vilja arbeta med Cradle to Cradle principer i projektet. Det här är även en 
av anledningarna till att kommunen satsar stenhårt på att införliva Cradle to 
Cradle principer i kommunens skolor där de har i stort sett full bestämmanderätt.  
 
De byggprojekt som utförts hittills är: Backsippan förskola, Blekingearkivet, 
förbättringar av Fredriksbergsskolan, ombyggnad av Listerbyskolan och Hulta 
förskola (Ronneby 2018c). Backsippan förskola lyckades väldigt bra och har fått 
stor uppmärksamhet. Referensgruppen berättar att det var Backsippan som gjorde 
att politiken i Ronneby fick upp ögonen för Cradle to Cradle. Vidare belyser 
referensgruppen att när de gör ett sådant projekt har de möten med rektorer, 
lärare och pedagoger för att ge dem kunskap om Cradle to Cradle och hur de ska 
tänka för att hålla byggnaden och miljön till Cradle to Cradle standarder från att de 
tar över byggnaden. På Hulta förskola har arbetet lyckats väldigt bra och 
kommunen har fått med sig personalen på förskolan. Referensgruppen berättar 
att där gick personalen så pass långt att det till och med stod i jobbannonsen att 
de efterfrågade personal som har kunskap om Cradle to Cradle och vill arbeta med 
det i lärandemiljön. Att använda skolan och lärandemiljön för arbetet med hållbar 
utveckling är en viktig del i för att lyfta diskussionen om hur hållbar utveckling kan 
komma till stånd i våra stadsmiljöer. Diskussionen behöver lyftas in både i 
hemmen, på skolorna, in på kultursidorna, på arbetsplatserna, på bussar och 
andra offentliga platser (Grahn, Lehmann & Wiklander 2005, s. 120). Genom att 
lära barnen om Cradle to Cradle sprids kunskapen från skolan till hemmet och 
kommunen når på så vis ut med sitt budskap till många av medborgarna. Vi har 
alla ett ansvar att bidra i arbetet. Sättet varje hushåll köper sina produkter och 
bortskaffar sina sopor är att ansvarsområde varje hushåll har (Brandon & 
Lombardi 2005, s. 147). På Backsippan och Hulta förskola har personal infört 
mindre förhållningsregler för att skapa en positiv inverkan på förskolans miljö. 
Referensgruppen berättar att personalen bland annat uppmuntrar barnen att 
använda andra förvaringsmetoder än plastpåsar för att transportera leksaker eller 
idrottskläder.  
 
Genom att bygga förskolan med implementering av Cradle to Cradles principer har 
kommunen funnit ett sätt att gestalta länkar i stadsmiljön som synliggör natur och 
kretslopp i vardagsmiljön (Falkheden 2005, s. 81). Nästa steg eller utmaning blir att 
hitta andra sätt att gestalta de länkarna.  
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Sammanfattning 

Ronneby arbetar på flera olika plan med implementering av Cradle to Cradle-
principer i den byggda miljön. Genom stadsplaneringen arbetar de för att införliva 
Cradle to Cradle i stadsmiljön och för det arbetet har olika program med mål och 
intentioner tagits fram. Sedan arbetar de också med att utbilda kommunens barn 
för att sprida kunskapen om hållbar utveckling till samhällets medborgare. Trots 
att kommunen inte arbetat med Cradle to Cradle särskilt länge har kommunen 
redan börjat etablera konceptet på olika håll. De enskilda byggprojekten med 
införlivande av Cradle to Cradle har varit framgångsrika. Nu står kommunen inför 
utmaningen att införliva och implementera Cradle to Cradle-principer för den nya 
stadsdelen Kilen.  

7. Diskussion och slutsats  
 

I det här avsnittet sammanförs analysen av empirin med forskningsöversikten och 
teorin i en diskussion kring hur analysens resultat kan förstås på en generell nivå 
under avsnitt 7.1. Hållbar utveckling i planeringsstrategier och praxis. Analysens 
resultat ger därefter svar på arbetets forskningsfrågor under avsnitt 7.2. Slutsats.  

7.1 Hållbar utveckling i planeringsstrategier och praxis 

 
Genom att låta Översiktsplanen genomsyras av Cradle to Cradle samt ta fram det 
Generella kvalitetsprogrammet och det projektspecifika kvalitetsprogrammet 
skapar Ronneby en strategi eller ett ramverk som fångar kommunens arbete med 
hållbar utveckling och gör det till mer av en process. Utmaningen ligger i att gå 
från den övergripande strategin till tillämpning av Cradle to Cradle principer 
genom detaljplanen. Vilket blir tydligt då tankarna om Cradle to Cradle bleknar i 
planprogrammet från att ha varit väldigt närvarande i både översiktsplanen, det 
generella kvalitetsprogrammet och det projektspecifika kvalitetsprogrammet för 
Kilen. Här kan kommunen och deras sätt att arbeta ta hjälp av den Ekologiska 
urbanismen. Den ekologiska urbanismen bidrar med ett holistiskt perspektiv och 
belyser vikten av samverkan mellan stad och land (Hagan 2015; Mostafavi 2011, 
2016). Synsättet menar att vi ska se ekosystemens bräcklighet som en motivation 
till att hitta nya vägar (Mostafavi 2011, s. 17). Här kliver Cradle to Cradle in och 
erbjuder verktyg till hur implementeringen av hållbar utveckling konkret kan gå till 
i den byggda miljön. Exempelvis genom att låta en byggnads utformning inspireras 
av naturen (Braungart & McDonough 2009, s. 73-74) som tidigare illustrerat i 
forskningsöversikten med exemplet på körsbärsträdet. De två synsätten ekologisk 
urbanism och Cradle to Cradle kompletterar på så vis varandra. Det tredje 
synsättet som sedan hjälper till att sluta cirkeln är kretsloppssystemet. Tankarna 
om kretsloppssystemet som har diskuteras (Falkheden & Malbert 2000; Isacsson, 
Malbert & Mattisson 1993; Jerkbrant, B. Jerkbrant, C., & Malbert 1979; Persson 
1995) belyser även en annan viktig aspekt av arbetet med hållbar utveckling som 
är en förändrad konsumtion och livsstil. Synsättet fångar och belyser de delar av 
hållbar utveckling som inte alltid omfattas av stadsplaneringen. Anledningen till att 
synsättet tas upp är för att poängtera vikten av allas bidrag. Det är viktigt att 
kommunen redovisar vad de gör för en hållbar utveckling men också att de talar 
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om för medborgarna hur de kan bidra. Genom att belysa kretsloppstanken visar 
kommunen att det medborgarna gör och bidrar med till den hållbara utvecklingen 
är av stor vikt för hela samhället.  
 
En övergripande utmaning som belystes genom fallet Ronneby är att gå från 
strategi till tillämpning när det idag inte finns något lagstöd eller verktyg i Plan- 
och bygglagen 2010:900 (Grahn, Lehmann & Wiklander 2005, s. 120). Generellt för 
hållbar utveckling handlar det ofta om stora övergripande problem som 
exempelvis samhällets uppbyggnad, industrins sätt att ta naturresurser utan att 
återställa och människors sätt att leva i allt detta. Hur kan vi gå från så omfattande 
problem genom att arbeta med övergripande strategier och med en mer 
detaljerad tillämpning på byggd miljö? Ronneby har börjat från två håll. De har 
börjat med en liten skala i form av att tillämpa Cradle to Cradle principer på 
byggnader i kommunen, främst skolor. Sedan har de börjat ovanifrån genom 
Översiktsplanen och det Generella kvalitetsprogrammet. Därefter har de arbetat 
sig vidare neråt genom det projektspecifika kvalitetsprogrammet och till sist 
tillämpning av Cradle to Cradle-principer på en stadsdel vilket är ett steg upp i 
skalan från enskilda byggnader. 
 
Med allt detta i åtanke kan Ronnebys sätt att arbeta med Cradle to Cradle i olika 
nivåer i samhället vara vägen till att sammanfoga övergripande strategier för 
hållbar utveckling och koka ner dem till praktisk tillämpning. Kommunen har 
arbetat med först en liten skala där de har skaffat sig viktiga kunskaper om 
tillämpningen av Cradle to Cradle på en detaljnivå. Sedan har de också arbetat 
med den övergripande skalan i översiktsplanen och det generella 
kvalitetsprogrammet vilket gör att kommunen nu har viss kunskap att röra sig 
mellan olika skalnivåer. En kunskap som är nödvändig i arbetet med att skapa en 
stadsdel som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar idag och i framtiden. De 
har detalj-kunskapen för att husen ska kunna uppföras enligt Cradle to Cradle-
principer men också ett övergripande perspektiv för att integrera den nya 
stadsdelen med omkringliggande miljö på ett hållbart sätt.  
 
Men arbetet har en lång väg kvar att gå. Samhället vi lever i nu byggdes inte på en 
dag vilket betyder att det inte heller förändras på en dag. Vägen är lång innan 
samhället förändras och går mot en mer hållbar utveckling än den utveckling vi har 
idag. Därför är det viktigt att vi börjar nu och det finns ingen tid att förlora. Vi 
måste sluta diskutera hur vi kan åstadkomma en hållbar utveckling på bästa sätt 
och börja prova oss fram (Braungart & McDonough 2009, s. 84-85). Genom Cradle 
to Cradles sätt att arbeta med mål och milstolpar kan vi mäta och jämföra resultat 
för att se om vi är på rätt väg. I inledningen av forskningsöversikten lyfte vi att 
hållbar utveckling varken är Utopia eller att samhällets förändring avstannar 
(Brandon & Lombardi 2005:9). Hållbar utveckling innebär snarare att samhället 
fortsätter sin utveckling framåt där målet är en ständig förbättring för att skapa en 
positiv påverkan på miljön och naturen samt finna en väg att samexistera med 
den. 
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7.2 Slutsats 

 
Det här avsnittet återknyter till studiens forskningsfrågor för att se vad vi har fått 
för svar samt vilka slutsatser vi kan dra från det. Nedan repeteras arbetets 
forskningsfrågor.  
 

● Hur kan perspektivet om ekologisk urbanism bidra till arbetet med hållbar 

utveckling? 

● Vilken roll har Cradle to Cradle i ett holistiskt hållbarhetsarbete? 

● Hur definieras Cradle to Cradle i Ronneby kommuns arbete med hållbar 

utveckling? 

● På vilket sätt arbetar Ronneby kommun med Cradle to Cradle i sin 

planering? 

● Hur ser den processen ut? 

● Vilka utmaningar står arbetet inför? 

 

Hur kan perspektivet om ekologisk urbanism bidra till arbetet med hållbar 
utveckling? 
 
Den ekologiska urbanismen strävar efter att skapa strukturer i staden som kan 
bindas ihop med naturen (Doherty & Mostafavi 2016, s. 8). Fokus ligger på hur vi 
kan konstruera om våra städer från ett öppet system där vi öser in naturresurser 
och sedan öser ut mängder med avfall till ett slutet system där avfallet från en 
process är råmaterial eller bränsle för en annan process, som ett ekosystem 
(Hagan 2015, s. 23). 
 
Ekologisk urbanism kan på så vis bidra till arbetet med hållbar utveckling med 
tankar om hur existerande städer och strukturer kan anpassas till att bli mer 
hållbara (Doherty & Mostafavi 2016, s. 8). Det handlar alltså inte bara om att 
skapa nya städer och stadsdelar som är hållbara utan även om hur vi kan anpassa 
den redan byggda miljön till att bli en del av naturen. Ekologisk urbanism belyser 
vikten av att vi inom planering och arkitektur breddar skalan från att handla om 
enskilda byggnader till att handla om stadsdelar och städer (Mostafavi 2011, s. 12-
13). Det handlar om att transformera de kriterier som påverkar och formar staden 
idag (Mostafavi 2011, s. 39) till förmån för en fortsatt hållbar utveckling av våra 
städer.   
 
Vilken roll har Cradle to Cradle i ett holistiskt arbete med hållbar 
utveckling? 
 
Cradle to Cradle är ”the law of return” (Braungart & McDonough 2009, s. 4) och 
bygger på att det som är avfall för oss är näring eller föda för något annat 
(Braungart & McDonough 2009, s. 5). Om den ekologiska urbanismen belyste 
vikten av att konstruera om staden till ett slutet system som är en del av naturen 
så är det Cradle to Cradle’s roll att ge konkreta lösningar på hur kretslopp för olika 
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nivåer i samhället kan skapas. Vilka material vi kan använda när vi bygger hus. Hur 
vi kan utforma den byggda miljön för att skapa en positiv påverkan på naturen och 
människors hälsa.  
 
För att förtydliga lyfter vi exemplet med byggnaden och körsbärsträdet igen. 
 

Tänk på ett körsbärsträd. Tusen blommor skapar frukt för fåglar, 
människor och andra djur för att kanske en kärna sedan faller ner 
i jorden där den slår rot och blir ett nytt träd. Om vi ser på 
marken är den täckt i körsbär och körsbärsblommor. Inte 
speciellt effektivt och ganska slösaktigt kan man tycka. Men 
blommorna och frukten är 100 % biologiskt nedbrytbara och 
skapar näring åt mikroorganismer, insekter, växter, djur och jord. 
Trädet ger näring åt allt i sin omgivning och trots att det 
producerar mer bär och blommor än vad som kanske behövs ger 
det fortfarande ingen negativ påverkan på naturen eller klimatet. 
Hur skulle människans samhälle se ut om det var uppbyggt som 
ett körsbärsträd? Vi vet redan hur en eco-efficient byggnad 
fungerar. Den sparar energi, minimerar luftinfiltration, fönstren 
kan inte öppnas, den minskar sol-insläpp genom mörktonade 
fönster vilket minskar behovet av nedkylning och minskar 
därmed mängden fossilt bränsle. Om byggnaden istället skulle 
fungera som ett körsbärsträd skulle det se ut så här: ljuset skulle 
strömma under dagtid, du kan se ut genom stora fönster som 
inte är mörktonade. Mat och dryck finns tillgängligt i ett café som 
öppnar sig mot en stor sol-fylld innergård. På kontorsdelen 
kontrollerar varje anställd flöde av frisk luft och temperaturen 
genom att fönstren kan öppnas. Kylsystemet maximerar det 
naturliga luftflödet genom att systemet låter kylig nattluft flöda 
genom byggnaden och på så vis kyler ner den. Ett lager gräs 
täcker taket vilket gör det mer attraktivt för sångfåglar samt 
absorberar vatten vilket skyddar taket från att bli överhettat och 
skadat av strålning. 
 

    (Braungart & McDonough 2009, s. 73-74) 
 
I grund och botten handlar det om att skapa en balans mellan stad och natur. Det 
handlar om att vi inte ska ta mer än vad vi kan ge tillbaks men också att det vi ger 
tillbaks i form avfall eller återvunnet material är i ett användbart skick. Antingen 
för naturen eller för andra delar av samhället. Samtidigt som den ekologiska 
urbanismen visar på vikten av att se staden som en helhet, ett ekosystem (Hagan 
2015, s. 4-5) visar Cradle to Cradle att det finns olika kretslopp för olika ting. Det 
finns ett biologiskt kretslopp och ett tekniskt kretslopp (Braungart & McDonough 
2009, s. 92-93). Cradle to Cradle’s roll är således att se till att det finns en balans 
mellan det vi tar av naturresurserna och det vi lämnar tillbaka samtidigt som vi 
skapar och använder produkter som kan cirkulera det biologiska eller det tekniska 
kretsloppet.  
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Hur definieras Cradle to Cradle i Ronneby kommuns arbete med hållbar 
utveckling? 
 
Ronneby kommun har ingen direkt egen definition av Cradle to Cradle däremot 
preciserar de i sina olika program och dokument hur de jobbar med Cradle to 
Cradle i sin planering. Exempelvis i det generella kvalitetsprogrammet där de 
baserat på Cradle to Cradle tagit fram fem fokusområden som anger kommunens 
ambitionsnivå och har valts utifrån vad kommunen anser är centralt i Cradle to 
Cradle-konceptet anpassat till planeringen och byggnation i Ronneby (Ronneby 
kommun 2012, s. 5). De fem fokusområdena i programmet är energi, vatten, 
byggmaterial och inomhusmiljö, biologisk mångfald i utemiljön och social 
mångfald (Ronneby kommun 2012, s. 5).  
 
Ser vi till programmet i sin helhet och vad kommunen säger om de fem olika 
fokusområdena utgör de kommunens definition av Cradle to Cradle. För område 1, 
energi ska byggnader generera lika mycket energi som de förbrukar (Ronneby 
kommun 2012, s. 6). För område 2, vatten ska vattnet som lämnar byggnaden vara 
lika rent eller renare än när det kom in i byggnaden (Braungart & McDonough 
2009, s. 90; Ronneby kommun 2012, s. 6). Område 3 som handlar om byggmaterial 
och inomhusmiljö ska byggnader bestå av material som ger en positiv påverkan på 
människors hälsa (Braungart & McDonough 2009, s. 71; Ronneby kommun 2012, s. 
7). För område 4, biologisk mångfald anger Ronneby kommun att antalet biotoper 
i den byggda miljön ska öka och att de ska tillämpa grönytefaktorn för att mäta 
och utvärdera växtligheten på en plats (Ronneby kommun 2012, s. 7). Område 5, 
social mångfald handlar främst om att den byggda miljön ska fungerar för alla 
människor som nyttjar den (Ronneby kommun 2012, s. 7) 
 
De fem fokusområdena och deras innebörd förkroppsligar det som är centralt 
inom Cradle to Cradle. Nämligen: 

1. Avfall blir till föda – Waste equals food. 
2. Användning av förnyelsebar energi. 
3. Främja mångfald – respect diversity 
 

(Braungart & McDonough 2009; Ronneby kommun 
2012, s. 4) 

 
Därför anser jag att det generella kvalitetsprogrammet (Ronneby kommun 2012) 
är Ronneby kommuns sätt att definiera vad Cradle to Cradle är för dem när det 
kommer till planering och exploatering. Vilket stärks av det som referensgruppen 
sa under workshopen: 
 

”Programmet Generellt Kvalitetsprogram gjordes för att 
kommunen ville ha en grund för allt arbete med Cradle to 
Cradle i planeringen.” 
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På vilket sätt arbetar Ronneby kommun med Cradle to Cradle i sin 
planering? 
 
På kommunens hemsida står det att: 
 
”Ronneby arbetar med Cradle to Cradle som ett positivt förhållningssätt med en 
helhetssyn på kvalité – i alla tre hållbarhetsaspekterna, ekologisk,- ekonomisk- och 
social hållbarhet.” 
     (Ronneby 2017a). 
 
Ronneby arbetar med Cradle to Cradle i sin planering genom att ta fram program 
som vägleder hur principer inspirerade av Cradle to Cradle kan implementeras i 
olika plan- och byggprojekt. Det generella kvalitetsprogrammet (Ronneby kommun 
2012) ligger som grund för allt arbete med Cradle to Cradle i planeringen men för 
varje nytt projekt kommunen genomför tar de fram ett projektspecifikt 
kvalitetsprogram (Ronneby kommun 2012, s. 3). Bland annat finns det 
projektspecifika kvalitetsprogrammet – Kilen, en Cradle to Cradle inspirerad 
stadsdel i Ronneby, Sverige (Ronneby kommun 2015). 
 
Referensgruppen nämnde under workshopen att kommunen arbetar med att 
implementera principer inspirerade av Cradle to Cradle i projekt där de själva står 
som huvudman vilket ger dem en stor bestämmanderätt över projektet. Som 
exempel har vi förskolan Backsippan och Hulta förskola som båda är byggda enligt 
principer inspirerade av Cradle to Cradle. Referensgruppen berättade att 
kommunen valt att arbeta med skolar dels för att det är byggprojekt de själva 
driver men också för att det ger möjlighet att nå ut med kunskapen om både 
Cradle to Cradle och hållbar utveckling till barnen men genom barnen även ut till 
föräldrarna. Vilket är en viktig del i det övergripande arbetet med hållbar 
utveckling som vi lyfte i forskningsöversikten (Grahn, Lehmann & Wiklander 2005, 
s. 120) nämligen att få med sig medborgarna i arbetet med hållbar utveckling. 
Kommunen arbetar också med Cradle to Cradle principer när det kommer till 
byggmaterial. I översiktsplanen anger kommunen att de ska ha ett 
kretsloppsperspektiv på byggmaterial. Ronneby kommun anser att det är viktigt då 
material har en stor inverkan på både miljö och människors hälsa (Ronneby 
kommun 2017, s. 19). De anger att det är av yttersta vikt att tänka på hur 
materialet tillverkas och används men också hur det tas om hand (Ronneby 
kommun 2017, s. 19). Att skapa kretslopp för byggmaterial och antingen låta det 
återvända till sitt naturliga ursprung eller att ta tillvara på det i andra processer är 
som tidigare nämnt en central del inom Cradle to Cradle och kallas för ”the law of 
return” (Braungart & McDonough 2009, s. 4). 
 
Hur ser den processen ut? 
 
Ronneby kommun har tagit fram olika program som vägleder i olika projekt 
inspirerade av Cradle to Cradle. Det finns ett generellt program som alltid finns 
med som en grund i allt arbete med Cradle to Cradle och planering. Sedan tar 
kommunen fram specifika program för specifika projekt. Som exempelvis Kilen. 
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För olika projekt eller mål tar kommunen även fram Roadmaps för att sätta upp 
tydliga mål över en tidsbestämd period med en etappvis indelning (Ronneby 
kommun 2012, s. 5). Att ha tydliga mål och milstolpar som är tidsbestämda är en 
viktig aspekt i Cradle to Cradle (Braungart & Mulhall 2013, s. 19-20). 
 
En viktig del i processen och arbetet med Cradle to Cradle är Cefur. Cefur driver 
egna projekt men har även ett nära samarbete med tekniska förvaltningen som 
varit drivande i byggandet av förskolan Backsippan och Hulta förskola. Däremot 
nämner referensgruppen att Cefur och planeringsavdelningen inte samarbetar 
särskilt ofta. Vilket kan vara en stor brist då det är viktigt med sektorsövergripande 
samarbete (Jerkbrant, B., Jerkbrant, C., & Malbert 1979, s. 13). Det är också viktigt 
då Cefur har kunskap som kan ge vägledning i processen när Cradle to Cradle 
principerna ska implementeras i processen av att ta fram planen (Brandon & 
Lombardi 2005, s. 155). Cefur sitter på mycket kunskap kring detaljer och 
implementering av Cradle to Cradle principer för den byggda miljön.    
 
För att illustrera hur Ronneby kommuns process går till kan vi kolla närmare på 
arbetet med Kilen, Ronnebys nya Cradle to Cradle inspirerade stadsdel. Efter det 
generella kvalitetsprogrammet har kommunen tagit fram ett projektspecifikt 
kvalitetsprogram. Arbetet inleddes med en workshop där tre arkitektlag deltog 
(Ronneby kommun 2012, s. 8). Arkitekterna var indelade i tre grupper som 
arbetade under tre dagar med att ta fram idéer om hur Cradle to Cradle kan 
implementeras i den byggda miljön. Workshopen avslutades med att allmänheten 
bjöds in att lyssna på de idéer som presenterades. Dialoger hölls med medborgare 
och byggherrar. Efter det fastslogs projektspecifika och mätbara mål inom 
fokusområdena som presenterades i det generella kvalitetsprogrammet. 
Kommunen har tagit fram en detaljplan för området som vann laga kraft 2016-05-
12 och sedan dess har flera bygglov beviljats. När området slutligen blir bebyggt 
ska kvalitetsmålen följas upp och säkras (Ronneby kommun 2012, s. 8). Ungefär så 
ser processen ut men givetvis kan den ändras och anpassas till andra projekt med 
andra förutsättningar.  
 
Vilka utmaningar står arbetet inför? 
 
Arbetet med en hållbar utveckling står inför flera olika utmaningar.  
 
Det kräver att människor vill och vågar satsa, både tid och kapital på nya 
innovativa lösningar inom olika delar av samhället. Samtidigt som det kräver att 
människor vill ändra sina levnadsvanor och livsstilar till förmån för en hållbar 
utveckling. Fysisk planering kan inte ensam minska resor med energikrävande 
transportmedel eller påverka människor till att konsumera mindre och producera 
mindre avfall (Neuman 2005, s. 12-13). Det är en övergripande utmaning som 
finns för allt arbete med hållbar utveckling.  
  
För Ronneby kommun nämner referensgruppen att en stor utmaning är att få till 
implementering av Cradle to Cradle principer i byggprojekt där det är en privat 
exploatör. Lösningar till förmån för Cradle to Cradle kan vara dyrare och tar mer 
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tid. Då gäller det att kommunen håller fast vid sitt koncept och verkligen driver 
det. Referensgruppen sa att det fungerar så länge marken är eftertraktad och flera 
byggföretag och exploatörer är intresserade av att få bygga i Ronneby. Skulle 
marken då minska i värde minskar även kommunens påtryckningsmedel att driva 
igenom implementering av Cradle to Cradle principer. Referensgruppen nämnde 
även att tidsbrist vid upphandlingsfasen för ett byggprojekt är en stor utmaning. 
Cradle to Cradle kräver precisering av detaljer som ibland kan ta tid att få fram och 
har de då ont om tid vid upphandlingen är det inte alltid att de hinner få med 
Cradle to Cradle biten. 
 
En annan stor utmaning i arbetet är att Cradle to Cradle kan många gånger handla 
om specifika detaljer som exempelvis byggnadsmaterial som inte kan preciseras i 
detaljplanen (Ronneby kommun 2012, s. 3). Plan- och bygglagen ger idag inget 
stöd till sådan precisering i plankartan (Grahn, Lehmann & Wiklander 2005, s. 
120). Ytterligare en utmaning med arbetet är att hållbarhetsaspekter eller tankar 
om Cradle to Cradle inte syns i den ritade plankartan. En stor fara med det är att 
planbeskrivningar och kvalitetsprogram inte är juridiskt bindande vilket gör att 
Cradle to Cradle principer riskerar att förbises då bygglov främst beviljas utefter 
vad plankartan säger. Arbetet med hållbar utveckling kräver ett ständigt 
engagemang och en stor utmaning med arbetet för alla kommuner och det är att 
hållbar utveckling handlar om så mycket mer än bara detaljplaner. Hållbar 
utveckling berör alla delar av ett samhälle. Från hur produkter tillverkas, till vilka 
drivmedel vi använder för våra transporter, vilka material vi använder för våra 
byggnader, hur materialet har tagits fram. Ja listan kan göras oändligt lång men 
kärnan ligger i att det är många olika processer för många olika delar av samhället 
som vi behöver arbeta med att förändra för att utvecklingen ska kunna bli hållbar.  
  
I dagsläget möter inte Ronneby kommuns arbete med Cradle to Cradle upp allt 
vad forskningen efterfrågar i ett nytt angreppssätt till hållbar utveckling men 
genom att arbeta med att implementera Cradle to Cradle-principer i den fysiska 
miljön är de på god väg. Genom sitt arbete med Cradle to Cradle har kommunen 
börjat arbeta med en form av ett holistiskt synsätt hållbar utveckling där de vill 
skapa byggnader och stadsdelar som är en del av naturen och som ger en positiv 
påverkan på den. Ronnebys sätt att arbeta med Cradle to Cradle i den byggda 
miljön för en hållbar utveckling kan ses som ett exempel på hur ett holistiskt 
perspektiv för hållbar utveckling kan utformas men det är inte den enda vägen att 
gå. Ronnebys arbetssätt är ett nytt och annorlunda sätt att arbeta med hållbar 
utveckling i fysisk planering men inte det enda rätta. Det som är viktigt att ta 
tillvara på och som det teoretiska perspektivet belyser är att vi vågar prova oss 
fram och testa nya lösningar (Braungart & McDonough 2009, s. 84-85). Vi bör sluta 
tänka i termer om rätt och fel och istället testa oss fram för att sedan utvärdera 
resultaten. Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra? Vad kan vi lära oss 
av resultatet och vilka lärdomar tar vi med oss i det fortsatta arbetet med hållbar 
utveckling? 
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7.3 Avslutande reflektion 

 
Innan vi sätter punkt för det här arbetet vill jag ägna en kort stund till en 
avslutande reflektion.  
 
Val av ort för fallstudiens utförande baserar sig på att Ronneby kommun är den 
enda kommun i Sverige som uttalat arbetar med Cradle to Cradle i sin planering.  
 
Arbetets omfattning på 30 hp har också haft en viss inverkan. I ett annat 
sammanhang med mer tid hade det varit intressant att inkludera fler kommuner 
som har annorlunda sätt att arbeta med hållbar utveckling på i sin planering för en 
jämförelse.  
 
Det också viktigt att betona forskarens jag i arbetet. Som forskare och författare 
till arbetet påverkar mina egna erfarenheter och värderingar hur information 
tolkas och analyseras. Det är en aspekt som är gällande inom all form av kvalitativ 
forskning och det är därför viktigt att du som läser den här uppsatsen tar på dig ett 
par kritiska glasögon till studiens analys.  
 
En reflektion som uppkommit under arbetet är att planeringen endast kan påverka 
en liten del av hur samhället arbetar med hållbar utveckling. Som vi lyft tidigare 
spelar det ingen större roll om själva kroppen det vill säga staden är hållbar om 
inte varelsen (stadens invånare) lever på ett hållbart sätt. Men som vi också lyfte 
tidigare kan fysiska strukturer vara förutsättningsskapande för en hållbar 
utveckling. Det finns flera övergripande idéer och strategier på hur samhällets 
utveckling kan bli hållbar men kärnan ligger i att se helheten. Allt är 
sammankopplat och ingen del av samhället står för sig själv. Ska samhällets 
utveckling bli hållbar måste vi därför arbeta med alla dess byggstenar samtidigt.  
 
Ytterligare en reflektion som uppkommit under arbetets gång är det här med en 
holistisk syn på hållbar utveckling. Kanske ska vi faktiskt gå så långt som att sluta 
prata om olika aspekter av hållbar utveckling och sluta använda begrepp som 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet? Istället kan vi skapa utrymme till att 
fokusera på att skapa en hållbar utveckling för samhället som helhet. Arbetet med 
hållbar utveckling är stort och det finns många olika aspekter att arbeta med inom 
flera delar av samhället. Vilket också gör att det finns många olika slutsatser att 
dra. Men om jag ska dra en generell och övergripande slutsats från mitt arbete är 
det denna: Hållbar utveckling måste gå från att betraktas som enskilda projekt 
med tekniska lösningar till att betraktas som en process för hela samhället där 
målet är ständig förbättring till förmån för jorden med alla dess invånare. 
 
Tack för att ni tog del av mitt arbete och mina tankar om hållbar utveckling.  
 
Tack! 
 
/Nanny Strand 
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