
MEDBORGAR-ID-
KORT

GÖR-DET-TILLSAMMANS-
MEDBORGARE

D
in påverkan

D
u har en påverkan på stadsm

iljön genom
 att m

inska 
avfallet genom

 alternativa m
etoder för produktion 

och konsum
tion och på sociala grupper genom

 att 
öka kom

petensen, gem
enskapssam

m
anhållning och 

en känsla av ägande.

D
ina utm

aningar 
D

u kan behöva bygga färdigheter sam
t behöva 

rådgivning för koordinering och hållbar utveckling 
av affärsm

odeller. Sök efter finansiellt stöd och 
infrastrukturstöd från institutioner genom

 att visa 
m

ätbara bevis på din påverkan.

Vad du gör
D

u arbetar i inform
ella grupper eller ideella 

organisationer för att im
plem

entera alternativa 
m

etoder, dela inform
ation, resurser och kom

petens 
och öka m

edvetenheten.

Vem
 du är

D
u tycker om

 att sam
arbeta i långsiktiga projekt i 

en grupp som
 delar dina värderingar m

ot alternativa 
produktions- och konsum

tionsm
etoder för en sluten 

slinga i byggnads- och livsm
edelssystem

 och över 
system

.

MEDBORGAR-ID-
KORT

D
in påverkan

D
u har en påverkan på stadsm

iljön genom
 att 

påverka stadsplanering och på sociala grupper 
genom

 att främ
ja grupper m

ed intresse för 
sam

hällsfrågor och öka deras kunskap och 
m

edvetenhet.

D
ina utm

aningar 
D

u kan behöva planera för den ekonom
iska 

hållbarheten för projekt om
 de utförs regelbundet 

och få hjälp från m
edlare för nätverkande. 

Sam
arbeta m

ed de lokala institutionerna för stöd vid 
genom

förandet av projekt.

Vad du gör
D

u sam
arbetar i tillfälliga gem

ensam
t skapade och 

sam
producerade projekt som

 främ
jas av m

edlare för 
att svara på kom

m
unala frågor, öka m

edvetenheten 
och främ

ja alternativa sätt att använda resurser.

Vem
 du är

Du tycker om
 att sam

arbeta i en grupp som
 bildas 

under en kort period baserad på gem
ensam

m
a 

värderingar och oro kring m
iljöm

ässiga och sociala 
frågor (såsom

 offentlig nyttjanderätt) och statliga 
brister i den byggda m

iljön.

STRATEGISK 
MEDBORGARE

MEDBORGAR-ID-
KORT

D
in påverkan

D
u har en påverkan på stadsm

iljön genom
 

m
inskning av avfall och resursförbrukning, 

på sociala grupper genom
 lokalt 

sam
hällsengagem

ang och på din privatekonom
i 

genom
 att spara pengar och utrym

m
e.

D
ina utm

aningar 
Som

 tjänsteleverantör kan du behöva bygga 
färdigheter för att im

plem
entera och driva en 

tjänst. Sök efter ekonom
iskt stöd för att utveckla 

dessa färdigheter. Som
 tjänsteleverantör kan du 

behöva bygga upp trovärdighet och förtroende.

Vad du gör
D

u engagerar dig i sam
arbete för att tillfredsställa 

gem
ensam

m
a behov genom

 att dela resurser som
 

varor och inform
ation genom

 faciliteter (tjänster och 
virtuella plattf

orm
ar/nätverk) i produkt-, byggnads- 

och m
obilitetssystem

en.

D
u tycker om

 att ersätta nuvarande 
konsum

tionsm
önster genom

 att dela och 
utbyta m

etoder i grupper för att m
axim

era 
resursanvändningen.

DELANDE 
MEDBORGARE

Vem
 du är

MEDBORGAR-ID-
KORT

D
in påverkan

D
u har en påverkan på stadsm

iljön genom
 

att m
inska m

aterialförbrukningen, på sociala 
grupper genom

 m
edborgerligt engagem

ang, 
kom

petensutveckling och social integration och 
på den lokala ekonom

in genom
 att spara pengar 

och skapa jobb.

D
ina utm

aningar 
Som

 tjänsteleverantör kan du behöva diversifiera 
tjänsten för att utveckla en hållbar affärsm

odell 
sam

tidigt som
 du stöds av externt stöd. Bygg 

stabila partnerskap lokalt och dela erfarenheter 
globalt.

Vad du gör
D

u engagerar dig i att ersätta nuvarande 
produktions- och konsum

tionsbeteenden i 
produktsystem

et m
ed ekodesign, egenproduktion 

och reparationsm
etoder m

ed stöd av anläggningar 
och nätverk för kunskapsutbyte.

Vem
 du är

D
u tycker om

 att själv producera och förlänga 
livslängden på varor genom

 att få tillgång till 
anläggningar som

 ger utrym
m

e, utrustning och stöd 
och genom

 att förbättra dina kom
petenser genom

 
nätverk och kunskapsutbyte.

GÖR-DET-SJÄLV-
MEDBORGARE

MEDBORGAR-ID-
KORT

D
ina utm

aningar 

D
in påverkan

D
u har en påverkan på m

iljön genom
 att 

tillhandahålla kunskap och bevis om
 m

iljöm
ässiga 

och sociala frågor och på sociala grupper genom
 

m
edborgerligt engagem

ang, intresseskapande och 
m

edvetenhet m
ot hållbarhet.

D
u kan behöva diversifiera deltagandet, titta på 

både sociala och tekniska aspekter av hållbarhet 
och hantera spänningar m

ed den traditionella 
akadem

iska vetenskapen.

Vad du gör
D

u engagerar dig i initiativ som
 m

edborgarvetenskap 
och “science shop”-projekt som

 främ
jas och/eller 

leds av m
edborgare m

ed stöd av institutioner där 
deltagarna bidrar till kunskapsproduktion genom

 
datainsam

ling och delning.

Vem
 du är

D
u tycker om

 att sam
la in och dela data för 

kunskapsuppbyggnad för att förbättra förståelsen 
för m

iljö- och sam
hällsfrågor i äm

nen du intresserar 
dig för, för att öka m

edvetenheten och för att 
förespråka hållbarhetsförändringar.

SENSORMEDBORGARE

MEDBORGAR-ID-
KORT

D
in påverkan

D
u har en påverkan på stadsm

iljön genom
 att 

förbättra resursanvändningen och m
inska avfallet, på 

sociala grupper genom
 att främ

ja färdigheter, social 
sam

m
anhållning och självtillit och på den lokala 

ekonom
in genom

 att skapa arbetstillfällen.

D
ina utm

aningar 
D

u kan behöva etablera partnerskap och stabila 
distributionskedjenätverk för att bygga hållbara 
affärsm

odeller. Investera i att bygga kom
petens 

och kunskapsutbyte och leta efter tillgång till 
infrastruktur och ekonom

iskt stöd. 

Vad du gör
D

u engagerar dig i att främ
ja alternativa m

önster 
genom

 att producera eller konsum
era m

at och 
produkter sam

t tillhandahålla eller prenum
erera 

på tjänster som
 m

inskar resursanvändningen och 
undviker slöseri i produktion och konsum

tion.

Vem
 du är

D
u tycker om

 hållbara livsstilar och strävar efter att 
främ

ja förändringar i etablerade produktions- och 
konsum

tionsm
etoder som

 främ
jas av lokala företag 

och organisationer för produkter och livsm
edel.

NOLLAVFALLSMEDBORGARE

MEDBORGAR-ID-
KORT

D
in påverkan

D
u har en påverkan på stadsm

iljön genom
 att 

m
inska avfallsgenerering och råvaruefterfrågan och 

på privatekonom
in genom

 besparingar och vinster 
genom

 uthyrning eller utlåning.

D
ina utm

aningar 
Som

 långivare kan du behöva bygga upp 
trovärdighet och anta en skyddsförsäkring. Som

 
tjänsteleverantör kan du behöva tillgång till 
infrastruktur och support, bygga kom

petens och en 
hållbar affärsm

odell.

Vad du gör
D

u engagerar dig i att främ
ja allm

ännytti
ga 

konsum
tionsm

etoder som
 gör att du kan 

tillfredsställa dina behov av produkter, utrym
m

en 
och transporter utan att äga dem

 genom
 uthyrning 

och utlåningstjänster.

Vem
 du är

D
u tycker om

 att hyra och låna ut produkter, 
utrym

m
en och transporter för att undvika 

överflödig ägande och öka bruksvärdet sam
tidigt 

som
 du hanterar de ökade levnadskostnaderna.

ALLMÄNNYTTIG 
MEDBORGARE
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