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Intresset för Hammarby Sjöstad förblir stort världen över. Tidningen The Economist kallar stadsdelen 
”one of the world’s highest profile examples of Sustainable City Development”. Hur länge lever intresset 
vidare? En vanlig föreställning är att en färdigbyggd stadsdel inte förändras nämnvärt förrän det är dags 
för ombyggnad. Dock: I Hammarby Sjöstad finns en grupp medborgare som hävdar att det är möjligt 
och önskvärt att ”förnya en ny stadsdel”. Deras initiativ, HS2020, har byggt upp ett omfattande 
nätverk av företag och andra intressenter som vill delta i målinriktat förbättringsarbete. Under tiden 
oktober 2011 - mars 2014 studerade forskare vid KTH Miljöstrategisk analys – fms deras arbete. 
Denna rapport redovisar vad HS2020 hittills åstadkommit och vilka visioner de har för 2020. 
Rapportens syfte är att sammanfatta de erfarenheter som projektet gett, och att sprida dessa till andra. 
Därmed skulle intresset för Hammarby Sjöstad kunna förbli stort även när stadsdelen är färdigbyggd.  
 
Den svenska klimat- och energipolitiken har som mål för 2020 att effektivisera 
energianvändningen med 20 procent jämfört med 2008 och att öka andelen förnybar 
energi till 50 procent (Naturvårdsverket 2012). Hos produkter med kort livslängd 
minskas energianvändningen genom utbyte mot nya, effektivare. Men ännu år 2050 
består bebyggelsen i huvudsak av hus byggda under förra årtusendet. Ombyggnad är en 
kompletterande strategi, som miljonprogrammets stora bestånd av bostäder står inför. 
Men beräkningar visar att inte heller detta räcker (Svane 2004). Därför är det nödvändigt 
att också fråga hur man kan ”förnya en ny stadsdel”.  

Stadens hållbara utveckling kräver helhetssyn, samverkan mellan många aktörer och 
långsiktighet. Hammarby Sjöstad fick ett unikt miljöprogram 1997 och samtidigt en lika 
ovanlig kommunal projektorganisation för programmets förverkligande. Utvärderingar 
av Hammarby Sjöstad visar att en del av målen uppfyllts (Pandis 2009; 2014). Men det 
finns också mål som inte uppnåddes, t.ex. energianvändningen. Vilka möjligheter finns 
att ta itu med detta, och minst lika viktigt, vilka aktörer kan driva en förändring? 

När en stadsdel är färdigbyggd blir de viktigaste aktörerna för förändring dess brukare 
och förvaltare. Det kommunala ansvaret övergår till flera olika förvaltningar och den 
samordnande och utvecklande kraften försvinner. I Hammarby Sjöstad har man identi-
fierat detta vakuum och startat medborgarinitiativet HS2020 med ambitionen att 
återskapa utvecklingskraften. Arbetet sker i kortlivade, flexibla projekt, och inom 
bostadsrättsföreningarnas samorganisation Sjöstadsföreningen. HS2020 arbetar över de 
traditionella gränserna mellan offentligt och privat, och med att utveckla nya organisa-
tioner av både beställare och utförare. Syftet är att mobilisera resurser från alla områden 
av samhället och att engagera näringslivet som kraft i utvecklingsarbetet.  

Med ambitionen att ”förnya en ny stadsdel” har HS2020 tagit initiativ inom de sociala 
och kulturella områdena, men framför allt arbetar man med att effektivisera använd-
ningen av energi och naturresurser i projekt som Elbil2020 och ElectriCITY, målstyrd 
energiförvaltning av byggnader, IKT-projektet “Sjöstaden i mobilen”, samt återvinning 
och vattenresurser. På vart och ett av dessa områden etableras demonstrationsprojekt, 
som skall få miljöeffekter i Hammarby Sjöstad, men också understödja utvecklingen av 
miljöteknikföretag och vara förebilder för liknande initiativ på andra håll.  

I rapporten vill vi därför visa hur ett medborgarinitiativ växer och engagerar de andra 
privata och offentliga aktörer som behövs för att gå från vision till förändrad verklighet. 
Vår studie analyserar det pågående arbetet med att bygga nätverk och mera formaliserad 
samverkan. Vi har sammanställt HS2020:s visioner och program för att kunna bedöma 
vad ett förverkligande skulle ge för effekter i form av ökad hållbarhet. Rapporten visar 
också på det allmängiltiga hos HS2020:s arbete. Vidare har den genom seminarier och 
andra utåtriktade aktiviteter spritt dessa erfarenheter – dels till HS2020, Sjöstadens 
boende och bostadsrättsföreningar, lokala företagare och andra lokala intressenter, dels 
till företag och andra intresserade utanför Sjöstaden. Arbetet fortsätter ytterligare några 
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år, dels genom EU-projektet CIVIS med KTH Energiteknik som svensk partner, dels 
genom ett nytt projekt vid KTH Miljöstrategisk analys finansierat av Energimyndigheten. 

/0/ ��'�����������������5����������
Projektet har som syfte att följa och dokumentera HS2020:s arbete under tiden 2011 till 
och med första kvartalet 2014, samt redovisa deltagarnas visioner för 2020. Vidare att 
återkoppla våra erfarenheter sedda genom forskningens perspektiv till HS2020, och 
slutligen att sprida erfarenheterna utanför HS2020. 

/06 ���������'5���������������������!�
Syftet preciseras i några frågor, som vägledde arbetet och strukturerar denna rapport: 

• Hur har HS2020 utvecklats under 2011-13, som organisation, som vision och i 
faktisk förändring i Sjöstaden? 

• Hur kan HS2020 utvecklas fram till 2020, som organisation, som vision, och i 
faktisk förändring i Sjöstaden? 

• Vilken minskad miljöpåverkan, vilka bidrag till hållbar stadsutveckling kan 
HS2020 ge till 2020 om dess organisation utvecklas och dess vision förverkligas? 

• Vilken minskning av energianvändning och klimatpåverkan kan HS2020 ge, givet 
samma positiva utveckling till 2020? 

• Vilka delar av HS2020:s organisation, vision och program kan antas tillämpas i 
andra stadsdelar i svenska städer?  

• Finns delar av HS2020:s organisation och vision som kan vinna gehör utanför 
Sverige, genom internationella aktörer eller företag? 

/07 ������������������������������
HS2020 har funnits sedan början av 2011. Därför är en viktig begränsning för denna 
rapport att den kan handla om organisationsbyggande, visioner och program som de såg 
ut under tiden 2011 till och med 2013. Men det mesta av faktiska bidrag till hållbar stads-
utveckling ligger i framtiden och kan bara studeras som antaganden. Vi har därför 
konsekvent valt denna utgångspunkt:  
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De flesta projekten vänder sig till alla sjöstadsbor, men i Energiprojektet främst till 
bostadsrättsföreningarna, bara indirekt till de andra fastighetsägarna. Dock når man på�
detta sätt potentiellt två� tredjedelar av fastighetsbeståndet i Sjöstaden, och vi redovisar 
genomslaget på�energianvändningen i hela Sjöstaden. Vidare gäller det Sjöstaden söder 
om Hammarby Sjö som geografiskt område, samt de människor som bor och arbetar 
där. Dock går det att dra slutsatser som är mera allmängiltiga.�
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Kapitel 2 presenterar vår studies metodik, och resonerar om den som en fallstudie och 
som aktionsforskning. Kapitel 3 ger bakgrunden om Hammarby Sjöstad som miljö4
stadsdel och om HS2020, kapitel 4 diskuterar teori, bland annat om hållbar stads-
utveckling. Resultaten är presenterade i kapitel 5. Där finns beskrivningar av de 
projektorganisationer som HS2020 byggt upp, där finns visioner och program för 
HS2020:s olika projekt, och också�enkla scenarier för HS2020 Energi och Elbil2020, som 
underlag för utvärderingarna av projektet. Kap 6 innehåller dessa utvärderingar, kap 7 en 
avslutande diskussion om hur HS2020:s arbete kan tillämpas av andra. Kapitel 2 och 4 är 
i första hand för forskarkollegor, men övriga kapitel bör vara intressanta även för andra. 
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När vi som forskare följde HS2020:s arbete med att “förnya en ny stadsdel”�i den nybyggda stadsdelen 
Hammarby Sjöstad gjorde vi en fallstudie. Den hade inslag av aktionsforskning. Eftersom vi studerade 
ett förändringsarbete medan det pågår, gjorde vi följeforskning. Men det mesta av förändringarna i 
Sjöstaden ligger ännu i framtiden. Vi samlade information på�många olika sätt: vi intervjuade och gick 
på�möten, läste HS2020:s tryckta texter, internetsidor och e-post, ordnade seminarier och använde dator 
för simuleringar av energianvändningen.  
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En fallstudie syftar till att förklara och förstå� ett litet utsnitt av mänsklig verksamhet, 
avgränsat i tid och rum, men ändå� i sitt sammanhang och i all sin komplexitet (Stake 
1995; Flyvbjerg 2006; Johansson 2005). En fallstudie är alltså� något annat än ett 
experiment eller en statistisk undersökning. I experimentet har man så�bra kontroll över 
förutsättningarna att samma sak händer om man upprepar det: Lackmuspapperet blir 
alltid blått om det doppas i en sur vätska. Experimentet kan alltså�användas för att förut-
säga vad som kommer att hända. Den statiska undersökningen är lämplig när man vill ha 
svar på�frågor som hur mycket, hur ofta, hur vanlig –�svenska kvinnors genomsnittslängd 
till exempel.  

I fallstudien söker vi svar på� andra frågor: Vilka möjligheter till energieffektivisering 
finns, vilka aktörer kan påverka skeendet, hur kan de samarbeta? Fallstudien undersöker 
en komplicerad, pågående eller samtida företeelse i dess naturliga omgivning, vilket 
betyder att en fallstudie inte kan upprepas och ge samma resultat. Människor ändrar sig 
med tiden, andra förutsättningar likaså. Om statistikern studerar det typiska, det repre-
sentativa, handlar fallstudien snarast om det unika, det obekanta, det lärorika (Flyvbjerg 
2006).  

HS2020:s arbete med att “förnya en ny stad”� i den nybyggda stadsdelen Hammarby 
Sjöstad är ett fall, och vi studerade det som ett sådant. Det är först och främst unikt: 
Initiativet kommer från lekmän, lokala boende, organisationen som krävs för att genom-
föra HS2020:s visioner finns inte utan måste skapas, man vill förbättra relativt nybyggda 
hus. Arbetet pågår nu, och det är djupt inbäddat i Sjöstadens vardagsliv samtidigt som 
det tänks förändra vardagslivet. Trots att allt detta är unikt, finns möjligheter för andra 
att lära av HS2020 även om ingen rakt av kan härma vad de gör (Svane 2005). Bara 
genom att sätta ord på�ett fall som HS2020 gör vi det lättare för andra att lära av deras 
arbete. �
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Vår studie av HS2020:s arbete var delvis så�kallad aktionsforskning. Det betyder att vår 
ambition var att inte bara beskriva vad som händer, utan också�aktivt bidra med kunskap 
till HS2020:s arbete. Aktionsforskning syftar alltså�både till att ta fram ny kunskap och till 
att förändra den verklighet som forskarna studerar (Reason & Bradbury 2001; Elfors & 
Svane 2008). I vårt fall ledde det till att vi höll seminarier med de aktiva inom HS2020 
där vi förmedlade forskningens syn på�deras arbete, gav förslag, medverkade vid deras 
möten, lämnade synpunkter på� det de skrev osv. Därmed ville vi med aktions-
forskningen: 

• återkoppla till HS2020 styrkor, svagheter och möjligheter i deras arbete, och 
• visa HS2020:s aktiva de kombinationer av enskilda aktörers ställningstaganden 

som bäst minskar energianvändning och klimatpåverkan. 

I en del forskningstraditioner anses detta försvaga forskningen eller göra att det inte alls 
är forskning. Vi menar dock att det åtminstone i detta fall var möjligt att kombinera 
forskarens roller som betraktare och analytiker med rollen som deltagare.  
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HS2020 är mitt uppe i sitt arbete; organisationen har funnits sedan 2011 och de aktiva 
vill se omfattande förändringar i Sjöstaden år 2020. Vi har följt deras arbete från början, 
och samlat information allt eftersom de aktivas arbete utvecklats. Det är så�kallad följe-
forskning. I forskarvärlden säger man att det innebär (Ahnberg m.fl. 2009): 

• insamling i ”realtid” av information, och 
• bearbetning/tolkning av denna med stöd av teorier och metoder. 
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Vi kan inte veta hur framgångsrika HS2020:s projekt blir. Hur kan vi då� studera deras 
framtid, så som vi åtagit oss i vårt arbete? Ett sätt är att bedöma hur mycket av HS2020:s 
visioner som sannolikt blir verklighet. Vi valde i stället att utgå�från projektens visioner 
och mål, förtydligade och konkretiserade dem i aktionsforskning tillsammans med 
HS2020:s aktiva och utgick sedan från att de är verklighet år 2020. Vi ser projektens 
visioner och program som helheter, som framtidsbilder eller scenarier, och har analyserat 
hur de förändrar energianvändning, miljö� och sociala förhållanden i Sjöstaden om de 
förverkligas. Med andra ord utgick vi från ett antagande: “Låt oss anta att medborgar-
initiativet HS2020 skapar ett effektivt aktörsnätverk som till år 2020 har initierat en 
djupgående förändring av Hammarby Sjöstad.” Framtidsforskningen ger oss hjälpmedel i 
detta arbete, bland annat i scenariobyggande och konsten att gå�bortom prognoser och 
“business as usual”� (Börjesson m. fl. 2006; List 2004). Med forskningens ord är dessa 
scenarier och vårt arbete tillsammans med HS2020:s aktiva explorativt. Vi utforskar 
framtida möjligheter till förändring och vilka aktörer som kan genomföra dem. Detta sätt 
att arbeta skiljer sig påtagligt från det mera vanliga prognostänkandet.  
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HS2020 arbetar inte i första hand genom det tryckta ordet, men vi har fått ta del av 
arbetsdokument, skriftlig kommunikation mellan aktörerna, utkast till rapporter och 
ansökningar, tidningsartiklar, webbsidor m.m. som underlag för vårt arbete. Det finns 
också� en omfattande litteratur om Hammarby Sjöstad som gett oss bakgrund till 
HS2020:s arbete. 

HS2020 och dess olika arbetsgrupper ordnar ofta möten. Vi deltog vid många av dessa 
för att informera oss om vad de arbetade med, ibland som rena observatörer, ibland som 
aktionsforskande, aktiva deltagare. 

Under våren-sommaren 2013 intervjuade vi de viktigaste personerna inom HS2020 och 
dess samarbetspartners. Intervjuerna gav oss de aktivas visioner, visade hur arbetet 
organiseras och hur olika aktörer samverkar. Så� fick vi underlag för att bedöma hur 
HS2020 måste utvecklas som organisation för att förverkliga sina ambitioner. 

Fokusgrupper är en kombination av intervju och seminarium. Vi höll några sådana 
med projektledarna och andra aktiva i Elbil2020 och HS2020 Energi under vintern 2013-
14 för att konkretisera visionerna och programmen för dessa projekt. Det gav i sin tur 
underlag för simuleringar i en datormodell, som räknade fram hur mycket energi-
användningen och klimatpåverkan har minskat år 2020 om dessa visioner och program 
blir verklighet. Vi använde också�de svenska miljökvalitetsmålen som checklista för att på 
samma sätt bedöma hur HS2020:s projekt kan bidra till hållbar stadsutveckling. 
 �
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en introduktion till respektive projekt. En utförligare presentation av visioner och 
program finns i avsnitt 5.4. 
�
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• en ekonomisk förening och innovationsplattform; 
• ett varumärke, och  
• en aktiv och stödjande partner i HS2020:s olika delprojekt.  
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• energianvändningen i alla bostadsrättsföreningar är högst 100 kWh/m2år; 
• klimatpåverkan av denna energianvändning har också minskat;  
• den nya solenergitekniken har etablerats på byggnader i Sjöstaden;  
• Hammarby Sjöstad är känd som Demo-stad Energi, och 
• energiteknikföretagen kan visa sina demo-projekt för energieffektivisering, lokal 

energiproduktion och smart belysning. 
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• en demoplattform för kunskapsuppbyggnad har etablerats; 
• en demomiljö för bil- och bil teknikföretag har etablerats;  
• användningen av fossilbränslen för transporter har minskat; 
• användarna har deltagit i utvecklingen och prövat ny elbilsteknik genom 

Testpanelen, och 
• det finns en plan för omställning av hela innerstadstrafiken till eldrift. 
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• ett samlat grepp på återvinning har etablerats. Det kombinerar en optimal avfalls-
hantering med det som är rationellt för de boende, och 

• Hammarby Sjöstad är demostad för en miljövänlig avfallshantering. 
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• vattenrening utöver dagens tillämpas i Sjöstaden;  
• Sjöstadsbadet med Europas bästa badvatten har etablerats, och 
• en demoanläggning har etablerats, som verkar nationellt och internationellt. 
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• ”Sjöstaden i mobilen” har förbättrat möjligheterna för enskilda personer, 
organisationer och företag att interaktivt ta del av all information och 
kommunikation för ett lokal samhälle på en enda mobilsajt, och 

• projektet är förebild för Djurgårdsstaden, Hökarängen och andra lokalsamhällen.  
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• Hammarbybacken erbjuder skidåkning året runt.  
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• IKT-baserad kultur i världsklass i Sjöstaden, för sjöstadsbor och andra. 

 �
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HS2020 är ett unikt exempel på�bidrag till stadens hållbara utveckling. Ett medborgarinitiativ har 
varken makt eller ekonomi att åstadkomma förändring. I början är dess enda redskap förmågan att 
övertala företag och myndigheter att agera. När man lyckats att bygga informella organisationer och 
finansiera projekt står man starkare. Vad som skall förändras och vilka som kan förändra är därför 
oupplösligt sammanbundna. �
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Om den hållbara staden är “En stad som kan vidmakthålla medborgarnas goda liv utan 
att naturen utarmas”� är Stockholm och andra städer långt ifrån hållbara. Till exempel 
hävdas ofta att om Sverige inte skall bidra till klimatförändringarna, måste energianvänd-
ningen minska till hälften inom femtio år och klimatpåverkan minska med 80-90 procent 
under samma tid (IPCC 2007; Stern 2006; Åkerman m. fl. 2007). Vidare: Om den 
genomsnittliga svenskens ekologiska fotavtryck skulle gälla för alla jordklotets invånare, 
behövs resurserna från tre jordklot. Av detta följer två� självklara slutsatser: Städerna i 
världens utvecklade länder är långt ifrån hållbara, och prognosens “business as usual”�
försämrar situationen: Drastiska och brådskande förändringar är nödvändiga för att 
minska överbelastningen på�naturen och för att öka den sociala rättvisan.  

I Stockholm fungerar oftast vardagslivet för de flesta av medborgarna. Det är alltså� i 
första hand utarmningen av naturen som måste upphöra. Samtidigt skall staden fortsätta 
att fungera, socialt och ekonomiskt (Miljömål 2014). Delvis handlar stadens hållbara 
utveckling om förändringar i vardagslivet, delvis om stadens ändrade utformning.  

Stadens byggnader och gator, systemen för vatten, avlopp och el, dess kollektivtrafik 
och annan samhällsservice är ofta tröga att förändra därför att de har så� lång livslängd. 
Byggandet av nya hus lägger högst någon procent till den befintliga staden. Därför måste 
också�den befintliga strukturen förändras (Svane 2008). Ett aktuellt exempel är miljon-
programmet. Det står inför ombyggnad under de närmaste tio åren och denna kan kraft-
fullt bidra till hela stadens hållbara utveckling. Men den kan lika gärna bli en missad 
chans i femtio år, tills dess det är dags för nästa ombyggnad.  

HS2020 är ett unikt exempel på�en tredje strategi för hållbar stadsutveckling –�det är 
högst ovanligt att ha ambitionen att förbättra det nyligen byggda. Samtidigt visar deras 
arbete att här finns en stor potential. Varken forskarvärlden, det politiska systemet eller 
fastighetsbranschen har studerat detta närmare. �
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Att planera en ny stadsdel kräver samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag, samt 
med byggherrar, konsulter och byggföretag. Staden – det mest långlivade vi människor 
skapar –�byggs paradoxalt nog av kortlivade organisationer, unika för varje projekt. Vi 
kallar dem projektorganisationer. På� samma sätt kräver stadens hållbara utveckling 
organisationer med många aktörer inblandade. För nybyggandet är de i huvudsak 
desamma som i ett vanligt byggprojekt, fastän man måste samarbeta på�nya sätt, kring 
nya frågor. Vid ombyggnad tillkommer dessutom de som bor och använder byggnaderna, 
ofta även sociala och andra myndigheter. Den som vill “förnya en ny stad”�måste bygga 
helt nya organisationer. Också�de måste vara samarbeten mellan olika aktörer. Här är de 
viktigaste aktörerna de som äger och förvaltar byggnaderna, samt de som bor i byggnad-
erna, har butiker eller kontor i dem osv. Men här ingår också�företag som tillhandahåller 
de tjänster och produkter som behövs för att förnya stadsdelen.  

HS2020:s visioner skall vara verklighet om 5-6 år, och man har funnits i 3-4 år. 
Visionerna förverkligas alltså�av projektorganisationer med en livslängd av 5-10 år. På�det 
sättet liknar de samhällsplaneringen, men hittills har inte stadens myndigheter samordnat 
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visioner och program förverkligas på�en marknad, där ett eller flera företag tillhandahåller 
en tjänst, och till exempel de enskilda boende eller en bostadsrättsförening köper denna 
tjänst. HS2020:s roll är att skapa förutsättningarna för detta möte. 

Marknadsmodellen visar också� varför HS2020 måste bygga nätverk av aktörer: Den 
enskilda bostadsrättsföreningen är inte tillräckligt stor eller kompetent för att bli en 
intressant beställare, endast om flera föreningar samverkar kan det uppstå�en marknad. 
Först då�blir det intressant för företag att ta fram det nya som efterfrågas. Eftersom båda 
organisationerna måste skapas, talar vi här om behovet av nya kravformare som beställare, 
och nya innovatörer som utförare (Hollander 1998). HS2020 måste parallellt bygga båda 
dessa nya organisationer före 2020 för att förverkliga visionerna; en del av dem måste 
finnas kvar även därefter. Samverkan mellan bostadsrättsföreningarna krävs för att skapa 
en marknad, företagen som tillhandahåller målstyrd energiförvaltning måste förstås leva 
vidare även efter 2020. HS2020 spelar alltså�rollen som katalysator eller med ett ord lånat 
från engelskan som facilitator. HS2020:s alla nätverk är innovationssystem, alltså�tillfälliga 
projektorganisationer med syfte att förverkliga och sprida en god idé. När en marknad 
eller en annan samverkansmodell är etablerad kan nätverksbyggaren, facilitatorn, 
försvinna, medan samverkan, affärsmodellen lever vidare, i Sjöstaden och på�andra håll. 
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HS2020 är visioner och program som visar vad dess deltagare vill förändra i Sjöstaden fram till 2020. 
HS2020 är också� organisationer av människor, företag och myndigheter. Sedan en tid finns den 
ekonomiska föreningen ElectriCITY som övergripande och samordnande organisation. Övriga teman 
grupperades vid början av 2014 i åtta projekt, vart och ett med sina visioner, sitt program och sin 
nätverksorganisation. Alla dessa aspekter på�HS2020 har förändrats över tid, från början år 2011 
tills nu, och förändringarna kommer att fortsätta. HS2020 kan hela tiden följa minsta motståndets lag 
–�man är inte alls lika bundna av tidigare åtaganden som företag eller myndigheter är. Utvecklingen 
från och med 2014 skildrar vi som framtidsbilder –�visioner, program och enkla scenarier som del-
tagarna tagit fram och som vi varit med att utveckla. För att beskriva det som varit använder vi begrepp 
och teorier som vi redovisade i förra kapitlet. Först beskriver vi HS2020:s utveckling fram till början av 
2014 som en tidslinje med de viktigaste händelserna angivna. Sedan ger vi ögonblicksbilder av organisa-
tionerna från hösten 2012 och hösten 2013 för de viktigaste projekten. Därefter redovisas visioner och 
program, projekt för projekt, så�som de såg ut i början av 2014.   
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I april 2013 ansökte HS2020 hos forskningsfinansiären Vinnova om pengar för att 
utveckla sitt arbete. Vinnova avslog ansökan med motiveringen: “Dock har initiativet 
bedömts ha alltför stora svagheter när det gäller genomförande och aktörskonstellation 
för att kunna vara konkurrenskraftigt i utlysningen.”� Man efterlyste kommun eller 
näringsliv som faktisk projektpartner. Detta kan synas märkligt eftersom en innova-
tionsplattform per definition skall vara något nytt. Inte heller har Stockholms stad eller 
något enskilt företag någon given roll i att börja utveckla HS2020:s vision om att “förnya 
en ny stadsdel”. Ansökans inledning sammanfattar HS2020:s ambitioner: 
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Fröet till bildandet av HS2020 var en rad krönikor i lokaltidningen Sjöstadsbladet. De 
skrevs med början under 2010 av Allan Larson, pensionär, boende i Sjöstaden, och enligt 
Wikipedia “… journalist, fackföreningsman, politiker (socialdemokrat) och ämbets-
man…”. Larsson kontaktades av andra boende och i början av 2011 hölls ett möte då�
HS2020 som medborgarinitiativ bildades. Därefter växte och konkretiserades initiativet 
successivt genom att deltagarna utnyttjade sina nätverk av kontakter. I en intervju 
beskrev Sjöstadsföreningens ordförande, Bertil Stockhaus detta så: ”Det var en typisk 
svensk organisation –�om man vill göra något för framtiden så�är det bäst att göra det 
med att bygga en förening” (Evliati 2013). 

Intervjuer, dokument, tidningsartiklar, studentarbeten och andra källor har gett oss 
underlag för att sammanställa en “tidslinje”. Se figur 6. I den redovisas de viktigaste 
händelserna i HS2020:s utveckling kronologiskt, dels för “paraplyorganisationen”, dels 
separat för HS2020 Energi, Elbil2020 och Sjöstaden i mobilen. Dessa tre projekt har den 
mest etablerade organisationen och delvis extern finansiering. Texten här nedanför 
kommenterar händelserna lite utförligare.�
�
� 00�
Grundstrukturen med ett antal projekt och en övergripande, samordnande organisation 
föddes tidigt under året. I mars presenterade Larsson HS2020 vid Sjöstadsföreningens 
årsmöte. Det ledde till att HS2020 kort därefter blev en del av Sjöstadsföreningen, med 
Allan Larsson som projektledare. På� så� sätt fick HS2020 upparbetade kontakter med 
styrelserna i en majoritet av Sjöstadens bostadsrättsföreningar. Under våren etablerades 
också� Elbil 2020 och det som senare blev HS2020 Energi. En Folkets Hus-förening 
bildades också, som organisation för den blivande Sjöstadsoperan. Dess första före-
ställningar, direktsända över Internet från Metropolitan, London Royal Theatre och 
Stockholmsoperan visades under 2013. I juni 2011 blev Elbil2020 aktiebolag, med 
boende i Sjöstaden som aktieägare, och under hösten bildades Stockholms Testpanel för 
elbilar med kostnadsfritt medlemskap för intresserade. 2014 hade den över 300 med-
lemmar. Även energiprojektet fick under hösten en stabilare organisation med Helene 
Wintzell som projektledare. 
�
� 0��
Från januari 2012 blev det möjligt att hyra elbilar i stadsdelen, från maj fanns även elbil i 
en lokal bilpool. Inom energiprojektet diskuterade man under året med ett konsortium av 
företag som ville utveckla “smarta elnät”� i Norra Djurgårdsstaden. I konsortiet ingick 
bland annat ABB och Fortum, och i diskussionen ställdes frågan: Är det möjligt att 
utveckla smarta elnät i en redan byggd stadsdel, där förvaltare och boende redan finns på�
plats? Diskussionerna avstannade när några nyckelpersoner byttes ut. I februari gav 
Energimyndigheten finansiering till en förstudie om övergången till elfordon, parallellt 
formaliserades ett samarbete med Volvo personvagnar. Energiprojektet fick aktivt stöd 
av Stockholms stads miljöförvaltning, ett samarbete som sedan har fortsatt: Miljö4
förvaltningens Energicentrum började kartlägga energiprestanda hos Sjöstadens bygg-
nader med deras energideklarationer som underlag. KTH-studenter fortsatte sedan detta 
arbete (Farhani & Mohammadi  2013). Det IKT-projekt som senare blev Sjöstaden i 
mobilen inleddes som ett samarbete med mediakoncernen Stampen och KTH.  

Samma höst antog Energiprojektet som sitt mål att alla Sjöstadens bostadsrätts-
föreningar skall använda “under 100kWh/m2 och år”. Samarbetet kring elfordon 
utvidgades till att omfatta även Volvo Bussar och Vattenfall. Tillsammans föreslog man 
att busslinje 74, som går genom Sjöstaden, skulle bli demolinje för elhybridbussar som 
endast vid högtrafik delvis drivs med bränsle. Detta kommer att förverkligas, men på�en 
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busslinje som går genom Norra Djurgårdsstaden i stället för Hammarby Sjöstad. Elbil 
2020:s förstudie om övergången till elfordon blev klar och Sten Bergman från SP 
(Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) anställdes som projektledare. I december för-
längdes förstudien för att konkretisera nio olika delprojekt. IKT-projektet fick samma 
månad finansiering av Vinnova under namnet “Sjöstaden i mobilen”. 
�
� 01�
I januari 2013 blev energikartläggningen av ett stort urval av Sjöstadens byggnader klar. 
Den visade på�en spridning i energianvändningen från under 60 till över 180 kWh/m2 

och år, och med ett genomsnitt på� 120 kWh/m2 och år. Med början i februari sökte 
HS2020 ekonomiskt stöd hos Vinnova som innovationsplattform för hållbara städer. I 
första omgången gick man vidare som en av sju sökande, med sin ansökan om att bli en 
“medborgardriven innovationsplattform”. Men i andra omgången blev det som nämnts 
avslag. Från mars fanns genom Volvo bussars initiativ medel från EU för demolinjen 
med laddhybridbussar. Energimyndigheten finansierade från samma månad en förstudie 
inom HS2020 Energi, med arbetsnamnet “Under 100”. Parallellt kontaktades tre 
energiförvaltande företag, Dalkia, YIT och Riksbyggen, om intresset för upphandling av 
energieffektiviserande förvaltning. Med början under� vintern besiktigades närmare 20 
bostadsrättsföreningars energisystem av konsulten Willy Osciansson, WCTAB. Han fann 
mängder med fel och brister, både från projektering, byggande och förvaltning, och 
bedömde att många föreningar utan investering skulle kunna minska sin energi-
användning med 20%. Innan sommarledigheterna inleddes diskussioner med Göteborgs 
stad om att använda konceptet ElectriCITY för dess elbussprojekt.  

Från september hade Energiprojektet ett etablerat nätverk av representanter från 
intresserade bostadsrättsföreningar, och ett annat nätverk av rådgivande experter, kallat 
ett kompetenscentrum. Upphandlingen av energieffektiviserande förvaltning hade gått så 
långt att en första förening, brf. Ekbacken, bestämde sig för att avtala med Dalkia om 
“målstyrd energiförvaltning”. I Dalkias offert ligger tyngdpunkten på energisystemets 
goda funktion och förbättrade prestanda (inklusive ett gott inomhusklimat), inte på de 
tekniska lösningarna. Även andra föreningar var intresserade, en av att sluta ett 
motsvarande avtal med Riksbyggen. HS2020 Energi:s rapport “Under 100”, finansierad 
av Energimyndigheten, presenterades vid Fastighetsbranschens energidag i oktober. 
HS2020:s projekt Nya Hammarbybacken fick tillfälligt en stark partner när Sveriges 
Olympiska Kommitté blev intresserad av att samarbeta kring en ansökan om Vinter-OS 
2022. I början av 2014 drog dock Stockholm tillbaka sin ansökan. Innan årsskiftet blev 
rapporten om “Sjöstaden i mobilen” klar. I december fick Elbil 2020 finansiering från 
Energimyndigheten för Demostad Elfordon – Elbil2020, som omfattar testpanel, demo-
flottor, elbilspooler och laddinfrastruktur.  
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Vi har arbetat på� samma sätt även i andra delar av denna rapport, nämligen när det 
handlar om tiden efter våren 2014. Utgångspunkten är samma slags antagande som 
nämndes tidigare: “Låt oss anta att medborgarinitiativen Energi2020 och Elbil2020 till 
2020 har skapat ett effektivt aktörsnätverk som initierat en djupgående förändring av 
Hammarby Sjöstad.”� Framtidsbilden konkretiserar sedan en följdfråga, här ställd från 
framtiden, blickande tillbaka: Vari bestod förändringarna, vilka aktörer medverkade?  
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Vår studie av HS2020 delas mitt itu av nuet. Tre års arbete har vi studerat historiskt, vad 
som faktiskt hänt. Men projektet siktar mot 2020, sex år framåt i tiden. Den perioden kan 
bara studeras genom deltagarnas framtidsbilder, deras visioner och program. Så�här: 

Låt oss anta att vi blickar tillbaka från år 2020 på�åtta framgångsrika år för HS2020. 
Mot den bakgrunden frågar vi: Vilka bidrag till Sjöstadens hållbara stadsutveckling gav 
HS2020? År 2013 bestod HS2020 av åtta projekt. Här nedan finns en sammanställning 
av dessa projekts visioner och program som de såg ut i slutet av det året. Samman-
ställningen bygger på dokument, intervjuer och fokusgrupper. I den diskuterar vi två 
frågor: Vilka framtidsbilder för år 2020 hade HS2020 för sitt arbete i Sjöstaden? Vilka 
åtgärder genomförde HS2020 fram till 2020 för att påverka utvecklingen i Sjöstaden?  
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Observera att denna sammanställning inte är en prognos som redovisar det mest 
sannolika utfallet av HS2020:s arbete. I stället är den en konkretisering av vad som har 
hänt år 2020 om HS2020 varit framgångsrika i sitt arbete, både genom direkt påverkan 
och genom samarbete med andra aktörer. Sammanställningen används sedan för datori-
serade simuleringar av hur mycket energianvändning och klimatpåverkan minskat, givet 
de redovisade resultaten. Detta gäller främst HS2020 Energi och Elbil2020. Vidare för 
kvalitativa bedömningar av alla åtta projektens bidrag till de svenska miljökvalitetsmålen. 
Se nästa kapitel.  

HS2020:s framtidsbilder av Sjöstaden år 2020 är flera, inte en enda, och de är snabbt 
föränderliga över tid. Det beror inte minst på hur idéerna tas emot av andra aktörer (med 
mera makt och pengar). Det är en styrka att vara flexibel när man inte är bunden av egna 
åtaganden eller gentemot ”kund”. Men av detta följer också�att framtidsbilderna är högst 
tidsbundna, till årsskiftet 2013-2014.  
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Stycket här ovanför beskriver den omvärld som HS2020:s aktiva utgår ifrån i sitt 
arbete. Med omvärld menar vi här sådant som inte kan påverkas av HS2020, men som 
begränsar eller underlättar det som HS2020 vill åstadkomma. En eventuell klimat-
överenskommelse och dess genomslag i EU, nationellt och regionalt är ett exempel, 
elbilars tekniska utveckling ett annat. Eftersom förutsättningarna i omvärlden starkt 
påverkar vad HS2020 kunnat göra till 2020, var det viktigt att ta upp dem i fokus-
grupperna. Det som inte nämns blir annars underförstått, och därmed “lika som 2013”. 
Vi antog dock för 2020 att omvärlden antingen är likadan som 2013, eller har utvecklats 
så� som det verkar sannolikt år 2013. Det betyder alltså, att omvärlden fram till 2020 
varken underlättar eller försvårar HS2020:s arbete på�något överraskande sätt. HS2020:s 
visioner ligger så�nära i tiden att det verkar rimligt.  

HS2020:s åtgärder koncentreras till Sjöstaden, dess nätverk av aktörer vill förändra den 
stadsdelen. Men ändå�måste åtgärder oftast vidtas på�flera nivåer i och utanför stadsdelen, 
och resultaten kan synas på�samma sätt: Nivåerna kan vara regionen och staden; stads-
delen, alltså�hela Hammarby Sjöstad; Sjöstadsföreningen, där man når alla föreningar som 
är medlemmar; lägenhetsnivå, som omfattar enskilda hushåll, och slutligen den enskilda 
individen. Några exempel: Laddstolpar för elbilar behövs i hela stockholmsregionen, men 
det enskilda hushållet eller individen väljer att resa med bil eller kollektivtrafik. Bostads-
rättsföreningen bestämmer som fastighetsägare över energisystemet i sin byggnad, men 
företaget som erbjuder målstyrd energiförvaltning måste ha kunder över hela landet.   
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• tekniska energilösningar är integrerade med varandra (t.ex. el och fjärrvärme, IKT 
och även transporternas infrastruktur);  

• integrationen medger smartare belysning (i lägenheter, i fastigheter, i lokaler 
utomhus); 

• en del av denna teknik används av föreningarna eller deras förvaltare, annat av de 
boende, och  

• den nya tekniken automatiserar, informerar och övertalar. 
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• det finns ett organiserat och samordnat ett nätverk med energiansvariga i 
bostadsrättsföreningarna; 

• nätverket når även utanför Sjöstadsföreningen och påverkar på så sätt ägare och 
förvaltare av hyresrätt att genomföra motsvarande åtgärder; 

• organiserad benchmarking är vanlig – tävlingar genomförs regelbundet mellan 
bostadsrättsföreningarna; 

• displayer eller motsvarande som visar energianvändningen har monterats i 
trapphus och lägenheter; 

• det finns en demobyggnad eller -lägenhet som Levande Laboratorium för att 
inspirera och visa nya möjligheter; 

• “Sjöstaden i mobilen” har en app i vilken energinätverkets medlemmar kan 
utbyta information; 

• bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i hyresrätt köper ”Grön” fastighetsel; 
• fastighetsägare köper energieffektiviserande tjänster och produkter av konsulter, 

förvaltare, entreprenörer etc.; 
• bostadsrättsföreningar har optimerat sina energisystem genom målstyrd energi-

förvaltning; 
• bostadsrättsföreningar investerar löpande i förbättringar av befintliga 

energisystem omfattande: 

 kontinuerlig datoriserad övervakning  
 väderstyrning  
 effektivare styr- och reglerutrustning  
 värmeåtervinning på frånluften 
 gröna tak och väggar – andra sätt att effektivisera klimatskärmen 
 smarta, energieffektiva vitvaror i tvättstugor m.m. 
 smart, effektiv belysning i gemensamma utrymmen 
 solceller inkopplade till befintligt elsystem  
 solpaneler inkopplade till fastighetens värmesystem 
 distribution av tillfällig överskottsenergi (el, ev. också fjärrvärme) 
 och 

• fastighetsägare i hyresrätt optimerar och investerar på samma sätt. 
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• föreningsstyrelser, HS2020 och andra har informerat de boende om 
energianvändning och klimatpåverkan. Detta ledde indirekt till nya vanor och 
minskad energianvändning i boendet. Vanorna uppstod även ”spontant”; 

• barnen har fått utbildning riktad till dem;   
• i Sjöstaden finns en demobyggnad eller -lägenhet som Levande Laboratorium. 

Den inspirerar och visa nya möjligheter; 
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baseras på�erfarenhet och på�de besiktningar som gjorts i en del bostadsrättsföreningar. 
Vi utgår också från att föreningarna inte investerar i ny teknik. Genomslaget i Sjöstaden 
måste de aktiva själva bedöma. Därför ordnade vi som nämnts fokusgrupper med 
nyckelpersonerna i respektive projekt, diskuterade med dem och bad dem precisera detta 
slags frågor. Modellen anpassades sedan så�att de data vi fick fram gick att mata in och 
användas för beräkningarna.  

Modellen är alltså�i huvudsak byggd av experter, men indata fick vi förhandla fram med 
respektive projekts aktiva. Vi kallar detta sätt att arbeta med en modell för “förhandlad 
simulering”�(Shafqat 2014; Svane m.fl. 2012). Med simulering menar vi då�den beräkning 
som modellen gör baserad på�de olika kombinationer av indata som fokusgruppens del-
tagare ger oss. I en del sammanhang skapas även datormodellen i samverkan med dem 
som skall leverera data för simuleringen. Det kallar vi “förhandlad modellering”, men det 
arbetssättet var inte aktuellt i vårt fall. Vi visste redan tillräckligt om vad vi ville beräkna 
och hur modellen behövde vara uppbyggd för vårt syfte. 
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Sjöstadens totala energianvändning och klimatpåverkan mätt i GWh och ton CO2�ökar 
som nämnts fram till 2020 även om HS2020:s framtidsbilder blir verklighet. År 2014 har 
stadsdelen 8 000 lägenheter, 2020 är de 11 000, ett tillskott på�ca. 230 000 m2 eller mellan 
35 och 40 procent. Befolkningen ökar på�motsvarande sätt med ungefär 7 000 personer 

till 24 000. De 17 000 användes totalt drygt 350 GWh för de ändamål som Elbil2020 och 
HS2020 energi handlar om, de 24 000 använder ca. 385 GWh.   

De intressantaste resultaten blir därmed energianvändningen och klimatpåverkan per 
person. I början av 2014 använde varje person i genomsnitt ungefär 20 000 kWh per år, i 
HS2020:s framtidsbilder är siffran 16 000 kWh per år. Det är en minskning med ca. 20 
procent. I den siffran ingår de sammanlagda förändringar som HS2020 Energi och 
Elbil2020 åstadkommit. På samma sätt är klimatpåverkan per person i nollalternativet 
beräknad till 2,5 ton CO2 per person och år, medan framtidsbilden har 2 ton. Den relativa 
minskningen är ca. 22 procent. För hela stadsdelen ökar däremot utsläppen från 42 000 
till 47 000 ton eftersom Sjöstaden växer. Minns att även i de mest optimistiska framtids-
bilderna förändras bara en del byggnader, bara vissa personer skaffar elbil osv. Trots 
detta redovisar vi resultatet utslaget på�alla byggnader, alla Sjöstadens boende. Där det 
händer saker, minskar alltså�energianvändning och klimatpåverkan ofta mera än i genom-
snittet. 
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slutresultaten är för variationer i indata, gjorde vi en känslighetstest på tre variabler. Om 
temperaturen sänks med 4° i stället för 2° minskar energianvändningen med 200 kWh, 
vilket är inom felmarginalen. Också den andra testvariabeln, andelen hushåll som 
använder ”grön elektricitet” ger resultat inom felmarginalen. När andelen energi som 
produceras från olika energikällor ändras från ”svensk mix” till ”europeisk mix” blir det 
större skillnader. Men den förra avspeglar bättre de svenska förhållandena. Alltså är 
simuleringen ganska okänslig för ändrade antaganden. Men både den datoriserade 
modellen och sättet att omsätta HS2020:s framtidsbilder i kvantitativa data är under 
utveckling. Därför bör alla resultat användas med försiktighet. En viktig sak står dock 
klar: Det går att hitta åtgärder i byggnader och transportsystem som på kort tid väsentligt 
minskar energianvändningen, även i en nybyggd stadsdel som Hammarby Sjöstad. �
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HS2020 är ett helt unikt initiativ, i det man gör och i det man är. Det är högst osannolikt att något 
liknande uppstår av sig självt i någon annan nybyggd stadsdel. Vad finns då�att lära av HS2020? Här 
nedanför går vi igenom det som redovisats i de föregående kapitlen och diskuterar det med utgångspunkt 
från vad som är möjligt att tillämpa på�andra platser, och vilka aktörer som i så�fall måste vara verk-
samma.�
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Det som nu händer i Hammarby Sjöstad är unikt. Själva idén att förnya en ny stad är 
nyskapande. HS2020 gör det i en stadsdel där det investerats flera hundra miljoner 
miljoner mer än i ett vanligt byggprojekt, och som har ryktet om sig att vara en miljö-
stadsdel. Ändå hävdar man att förnyelsen ytterligare kan bidra till miljö och hållbar 
utveckling. Att förnyelsen drivs i huvudsak ideellt, som medborgarinitiativ är också�unikt. 
Vad finns att lära av något så�unikt? Fallstudieforskaren hävdar att det finns mycket att 
lära av det unika fallet. Men här gäller det kunskap som leder till förändring, och ett 
liknande medborgarinitiativ uppstår knappast i en annan stadsdel som en följd av vad 
HS2020 gjort. 

I det följande redovisar vi de erfarenheter av HS2020:s arbete som vi tror kan tillämpas 
i andra stadsdelar, av lokala aktörer, för att “förnya en ny stad”, och så� att förnyelsen 
bidrar till hållbar stadsutveckling. Sammanställningen bygger på�de frågor som inledde 
denna rapport. Förutsättningen för att framtidsbilderna skall förverkligas är att det finns 
företag, myndigheter, föreningar och boende som är intresserade. Därför redovisar vi 
parallellt och integrerat både Vad som hänt och Vem som medverkar till förändringen. 
Med forskningens ord: Vi redovisar den pågående utvecklingen av HS2020 som ett 
socio-tekniskt innovationssystem. �
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HS2020 började 2011 med en ganska vag föreställning om vad som skulle förändras i 
Sjöstaden, men uttrycket “förnya en ny stadsdel”� var slagkraftigt, uppfordrande och 
angav huvudriktningen. Vid början av 2014, efter tre års arbete, var HS2020:s framtids-
bilder av Sjöstaden 2020 ganska tydliga, det fanns ett vidsträckt men i huvudsak 
informellt nätverk av aktörer som ganska väl matchade framtidsbilderna. Några framtids-
bilder är (delvis) förverkligade, till exempel Sjöstadsoperan; en bostadsrättsförening har 
målstyrd energiförvaltning; det går att hyra elbil i Sjöstaden. Men det mesta är ännu 
visioner och program. Med andra ord: Vad som skall göras och Vem som skall göra det 
var ganska väl integrerade i början av 2014, men förverkligandet ligger i framtiden. Vägen 
dit var iterativ: De olika projektens framtidsbilder konkretiserades stegvis genom att de 
aktiva frågade sig vilka andra aktörer som måste till. I mötet med dessa har sedan fram-
tidsbilderna förändrats, konkretiserats, utvecklats. Smarta nät var till exempel en period 
nära att bli ett eget projekt, eftersom några företag som arbetade med detta i Norra 
Djurgårdsstaden var intresserade att prova något liknande i Sjöstaden. Men två�nyckel-
personer slutade och intresset minskade. Inom elbilsprojektet lyckades man få�till stånd 
en överenskommelse om elhybridbussar, men SL valde en linje som inte går genom 
Sjöstaden. Den viktigaste övergripande lärdomen av Vad som hänt är följande: 
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HS2020:s framtidsbilder visar att det går att identifiera en mängd åtgärder som “förnyar 
en ny stadsdel”. Sjöstaden är en stadsdel med gott rykte, som byggts med stor prestige 
från planerare, byggherrar, entreprenörer osv. Trots detta finns stora möjligheter att 
minska miljöpåverkan, energianvändning och klimatpåverkan. Också�socialt och kultur-
ellt finns möjligheter till utveckling. Det är mycket troligt att andra stadsdelar i 
Stockholm och andra delar av Sverige, byggda vid samma tid ser ut på� liknande sätt. 
Därmed kan vi lära från Sjöstaden att även i stadsdelar där inga byggnader är äldre än 15 
år, finns stora möjligheter att bidra till samhällets hållbara utveckling.  

Även beträffande Vem som hittills fått saker att hända finns det allmängiltiga lärdomar: 
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HS2020:s olika nätverk av företag, myndigheter, bostadsrättsföreningar osv. byggdes med 
utgångspunkt från det man enligt framtidsbilderna vill åstadkomma. Parallellt anpassades 
framtidsbilderna till vad som var möjligt att åstadkomma med de tillgängliga aktörerna. 
Projektens nätverk innehåller därför oftast de aktörer som behövs för att förverkliga 
framtidsbilderna. Men nätverken är efter tre år fortfarande i hög grad informella och 
ofinansierade, utom för att skriva rapporter i delprojekt och göra förstudier. Undantag 
finns dock: ElectriCITY är en ekonomisk förening, Elbil2020 är ett aktiebolag, och 
elbilprojektets ledare är avlönad. Vidare: Kontakterna mellan nätverkens olika aktörer går 
fortfarande i hög grad via de olika projektledarna och på�HS2020:s initiativ. De företag, 
föreningar, myndigheter och boende som finns i projekt som Elbil2020 eller HS2020 
Energi behöver än så� länge HS2020 som samordnare och pådrivare. Och projekten är i 
sin tur helt beroende av de personer som är drivande. Sjöstadsoperan fungerar dock utan 
aktiv inblandning från HS2020, och kanske gäller detsamma för Sjöstaden i mobilen.  

I teorikapitlet nämnde vi att nätverksbyggandet i hög grad består i att skapa en mark-
nad av beställare och utförare. De flesta projekten består av flera sådana delmarknader. 
Beställarna är ibland bostadsrättsföreningar, ibland hushåll eller lokala boende. Utförarna 
är företag eller myndigheter, någon gång en förening. Eftersom båda parterna ingår i ett 
innovationssystem med syfte att få�nya saker att hända, kallade vi dem för kravformare 
respektive innovatörer. Sjöstaden i mobilen har till exempel utvecklat en prototyp, och 
det finns en innovatör, Stampen, som är intresserad av att fortsätta den utvecklingen och 
tillhandahålla en sådan applikation. Dock är det ännu oklart vilka företag och andra som 
skall tillhandahålla sina tjänster via appen. Det är också�oprövat vilket intresse en sådan 
app kan få�hos de lokala boende. Med andra ord drivs inte detta projekt av aktiva krav-
formare. Energiprojektet har fått till stånd ett avtal om målstyrd energiförvaltning mellan 
en bostadsrättsförening och energiförvaltaren Dalkia. Här har kravformare och innova-
törer utvecklats parallellt, pådrivna av de aktiva inom HS2020 Energi. Men om det skall 
bli en marknad måste minst ett tiotal föreningar och ytterligare två-tre företag följa efter. 
I elbilsnätverket finns både företag och myndigheter som kan tillhandahålla laddstolpar, 
men som måste övertygas om att det finns en efterfrågan. Testpanelen syftar till att 
informera lokala boende om elfordons möjligheter, långsiktigt skapa efterfrågan och 
därmed en marknad. Inte heller här är det kravformarna som driver utvecklingen, utan i 
första hand Elbil2020:s aktiva.  

De olika nätverk av aktörer som finns i HS2020:s projekt, har alla bildats på�initiativ av 
några få�handlingskraftiga personer som haft tid att ägna åt detta. Men detta är säkerligen 
ett undantag. I en nybyggd stadsdel finns det inte några givna aktörer, varken offentliga, 
företag eller andra organisationer som på� ett naturligt sätt kan sätta igång och driva 
förnyelse på�det sätt som HS2020 gjort. Därav följer en allmängiltig lärdom av HS2020:s 
arbete. 
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Initiativet till hela HS2020 togs på�ett helt unikt sätt, och eldsjälar som Allan Larsson och 
de andra initiativtagarna finns säkert inte i andra stadsdelar. Det är också�ovanligt att så�
handlingskraftiga personer har gott om tid att lägga ideellt. Det räcker nog inte med att 
medborgare som bor i andra stadsdelar inspireras av HS2020. Om “förnya en ny 
stadsdel”� skall bli verklighet i andra nya stadsdelar krävs därför sannolikt initiativ från 
någon mera etablerad organisation. En möjlighet som Allan Larson ofta nämnt, är att 
kommunen tar initiativet att bygga nätverk. En annan möjlighet är att när väl ett företag 
har utvecklat en affärsmodell för att tillhandahålla en tjänst i Sjöstaden, söker sig det 
företaget även utom stadsdelen. På�så�sätt sprids innovationen “förnya en ny stadsdel”�
via innovatörer som söker sig nya marknader.  
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För oss är HS2020:s framtid lika med dess framtidsbilder: Vi vet inte vad av framtids-
bilderna som kommer att förverkligas och vi bedömer inte vad som sannolikt kommer 
att hända. I stället utgår vi som nämnts från antagandet “Låt oss anta att medborgar-
initiativen Energi2020 och Elbil2020 till 2020 har skapat ett effektivt aktörsnätverk som 
initierat en djupgående förändring av Hammarby Sjöstad.”��

I framtidsbilderna framgår vad förändringarna bestod av. Däremot är de inte alls lika 
tydliga när det gäller vilka aktörer som medverkade. Som vi ser det var aktörernas sam-
verkan och HS2020:s roll som samordnare och pådrivare nödvändiga förutsättningar för 
att förverkliga framtidsbilderna. De allmängiltiga lärdomar som vi redovisar här bygger 
alltså� direkt på� framtidsbilderna när det gäller Vad som förändras, men på� våra 
antaganden om nätverkens framtida utveckling när det gäller Vem som förändrar. 

Framtidsbilderna för år 2020 visar Sjöstaden som en stadsdel med väsentligt lägre 
energianvändning och klimatpåverkan. Bebyggelsen behöver mindre energi, resandet har 
minskat och andelen fordon som går på� fossila bränslen har minskat.  Informations-
teknologi bidrog till detta, främst appar som används av både dem som bor och dem 
som arbetar i sjöstaden. Byggnadernas energisystem styrs och övervakas med datorstöd. 
Återvinningen fungerar bättre, avloppsvattnet blir i högre grad en resurs. Sjöstadsbornas 
fritid berikas av Sjöstadsoperan, Hammarbybacken och Sjöstadsbadet. Om allt detta blir 
verklighet kan vi lära av Vad som förändrades att: 
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HS2020:s framtidsbilder visar på�många möjliga bidrag till hållbar stadsutveckling. Men 
en systematisk inventering av stadsdelen med stöd av en checklista skulle sannolikt 
identifiera ännu fler. BREEAM Communities är ett engelskt certifieringssystem för 
hållbar utveckling, att använda när man bygger en ny stadsdel. BREEAM har bara börjat 
användas i Sverige, men erfarenheterna antyder att det också�kan användas vid förbätt-
ring av befintlig bebyggelse. Det vore intressant att göra en sådan inventering i Sjöstaden, 
och jämföra resultatet med HS2020:s framtidsbilder. 

Som vi nämnde i inledningen kopplas hållbar stadsutveckling oftast ihop med nybygg-
nad: Nya byggnader skall vara energieffektiva och klimatneutrala, nya stadsdelar skall 
erbjuda de boende goda möjligheter till transporter utan klimatpåverkan osv. Samtidigt 
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skall de göra ett gott vardagsliv möjligt. Det diskuteras också�allt oftare att ombyggnad, 
till exempel av miljonprogrammet, kan (och måste) utföras så�att den bidrar till stadens 
hållbara utveckling. HS2020 visar på� en tredje strategi för hållbar stadsutveckling. Vad 
den kan bidra med är knappast alls undersökt. Samtidigt vet vi att utmaningen är både 
stor och brådskande: Alla måste göra allt de kan varje gång det är möjligt. Därför: 
HS2020 är kanske unikt, men är ändå�exempel på�ett nödvändigt bidrag till hållbar stads-
utveckling. Nätverkens fortsatta arbete bör därför studeras noggrant: Vad av HS2020:s 
framtidsbilder kan genomföras i andra stadsdelar? Hur minskar i så�fall energianvändning 
och klimatpåverkan, i stadsdelen, i regionen, hela landet? Vilka andra bidrag till hållbar 
stadsutveckling är möjliga på� samma sätt? Men den svårare frågan gäller HS2020 som 
organisation. Hur måste projektens nätverk utvecklas för att framtidsbilderna skall bli 
verklighet? 

Till 2020 måste HS2020:s aktiva i samverkan med de andra aktörerna göra om nät-
verken så�att de inte längre är “stjärnor”�med HS2020 som enda sammanbindande länk, 
nödvändig samordnare och pådrivare i mitten. Nätverkens aktörer måste också 
formalisera sina kontakter, så�att de blir oberoende av HS2020: minst 10-15 bostadsrätts-
föreningar måste skriva kontrakt om målstyrd energiförvaltning; de boende måste 
använda de elbilar som finns i bilpoolerna; ett företag måste bygga Hammarbybacken 
och erbjuda fritidsaktiviteter som lockar sjöstadsbor och andra. Med forskningens språk: 
HS2020:s nätverk som innovationssystem måste ersättas av marknadens möte mellan 
beställare och utförare, och av långsiktiga samarbeten mellan privat och offentligt.  Den 
allmängiltiga lärdomen av detta är att: 
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År 2020 är HS2020 överflödig i sin nuvarande roll. Eller? I den internationella 
standarden för miljöledningssystem, ISO 14 000, talar man om “ständig förbättring”. 
Om ständig förbättring tillämpas på�Hammarby Sjöstad, är inte “förnya en ny stadsdel”�
något avslutat år 2020. I stället finns med tiden ytterligare möjligheter att utveckla 
stadsdelen så�att den blir mera hållbar. Om strategiska möjligheter upptäcks i god tid, är 
handlingsfriheten stor. Då� finns det tid att identifiera möjligheterna, analysera vad som 
kan och bör göras, och finna ut hur de bäst kan förverkligas. Dessa nya möjligheter 
kräver också�nätverksbyggande, nya framtidsbilder och nya aktiva, på samma sätt� som 
HS2020 agerar. Allan Larsson har också� en vision om en permanent organisation för 
ständig förbättring, ett permanent innovationssystem för stadsdelen. I vår tidigare 
forskning har vi studerat samma möjlighet som “Situations of Opportunity” (Wangel 
m.fl. 2013). Statsvetare och andra forskare talar om möjlighetsfönster med stor 
handlingsfrihet, som öppnar sig emellanåt (Rothstein 1988, 1992; Ostrom 1988, 1999). 
Vi studerade till exempel ombyggnaden av Rinkeby-Kista i Stockholm som en Situation 
of Oportunity för att bidra till hållbar stadsutveckling.  

Även när vi studerade möjlighetsfönster i stadsdelarna Bromma och Södermalm, utgick 
vi från “Låt oss anta att…”-frågor: “What if ICT were innovatively used in Södermalm’s 
buildings and transport systems to automatically control energy use as well as to inform 
and persuade users to use less energy?”�respektive “Imagine you are in 2030 and private 
transport in Bromma were changed so as to provide the same service but with a 
minimum of energy use. What changes have happened, and how and by whom were they 
brought about?” Syftet var detsamma som för HS2020, att i forskningen gå� bortom 
dagens kortsiktiga begränsningar och även bortom prognosen. Vi byggde framtidsbilder i 
samverkan mellan forskare, studenter och lokala aktörer. Den viktigaste slutsatsen i detta 
arbete var densamma som i vårt HS2020-projekt: Det måste finnas någon som initierar, 
samordnar och driver byggandet av en nätverksorganisation för att gripa chansen, 
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utnyttja möjligheten när fönstret öppnas. Och denna tidsbegränsade projektorganisation 
måste utveckla nätverket så�att dess aktörer samverkar som beställare och utförare för att 
förverkliga framtidsbilden. Vad är det för organisation som identifierar möjlighetsfönster 
i en stadsdel i god tid, så�att fönstrets möjligheter inte blir en förlorad chans? 

3�� /%*+*+,
� ���	�	� 
��� ������
� �� ������ 
���
�	��� ���� �	

$���� 	��� ���

������� -������������ ����
� 	�� ������
������ 
��� 
������ 	-�	�� ������	�
-��
�	���
%����� ������
������ ��
�	� 
	���� 	���	���� 
�������� ���� ������ ��� ����	��� ���
�����	�����������	�
����
���/%*+*+��������

Fortsatt visionsdriven forskning får försöka konkretisera denna slutsats. Det finns redan 
väl utvecklad kunskap om hur nyproduktion och ombyggnad kan bidra till minskad 
energianvändning och klimatpåverkan, och allmänt till samhällets hållbara utveckling. 
Men även den tredje strategin, förnya en ny stad genom ständig förbättring, behövs. 
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HS2020 är en unik organisation i en ovanlig stadsdel, men ändå� finns som vi har sett 
lärdomar att hämta till andra stadsdelar i Stockholm och Sverige. Går vi utomlands blir 
rimligtvis möjligheterna mindre. Men alla höginkomstländer har samma problem att 
nyproduktionen bara marginellt bidrar till bättre miljöprestanda och allmänt till sam-
hällets hållbara utveckling, även i tidsperspektivet femtio år. Därför är den grundläggande 
principen bakom “förnya en ny stadsdel”� lika tillämpbar i andra städer i denna del av 
världen: Samma slags åtgärder som finns i HS2020:s framtidsbilder behövs i andra städer 
i andra länder. I många fall är det rent tekniskt enklare att minska energianvändningen än 
i Sverige. Men förutsättningarna för att bygga den nödvändiga organisationen varierar 
mycket från stad till stad och från land till land. De grundläggande frågorna förblir dock 
desamma: Vem initierar förändring, vem identifierar nödvändiga aktörer och för dem 
samman? Hur skapar dessa aktörer i sin tur egna relationer som leder till faktisk 
förändring? Den allmänna lärdomen kan formuleras så: 
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I länder som utvecklas snabbt är nyproduktionen den viktigaste strategin för växande 
städers hållbara utveckling. Samtidigt innebär detta lätt en missad chans: Det är dyrt och 
svårt att komplettera ett nybyggt område med kollektivtrafik och fjärrvärme. Trots denna 
begränsning kan strategin “förnya en ny stad”� förstås tillämpas även där, i det nyligen 
byggda, och om 30-40 år även ombyggnadsstrategin. 

Stockholms kommunala förvaltningar och bolag behövs som aktörer i delar av elbils-
projektet, och i traditionell myndighetsroll i många andra framtidsbilder. Men de är per 
definition lokala. Detsamma gäller förstås stadsdelens medborgare och dem som arbetar 
där. I andra stadsdelar är det alltså�motsvarande organisationer och människor som måste 
agera. Företag, däremot, har inte samma geografiska begränsningar. En framgångsrik 
affärsmodell som utvecklats i Sjöstaden kan därför användas av samma företag i andra 
länder, om företaget har den kapaciteten och det finns intresserade beställare.  
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Vi använde de svenska miljökvalitetsmålen för att utvärdera hur HS2020:s framtidsbilder 
om de förverkligas bidrar till hållbar stadsutveckling om de förverkligas. Vi konstaterade 
att både framtidsbilderna och miljömålen är mindre konkreta när det gäller sociala och 
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kulturella aspekter på�hållbar utveckling. Vidare att HS2020 indirekt bidrar till ekonomisk 
utveckling medan miljökvalitetsmålen helt saknar denna aspekt. De allmängiltiga lärdom-
arna skall ses mot den bakgrunden.  
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Alla HS2020:s framtidsbilder bidrar till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Som flera 
av de andra målen är det mycket brett formulerat och har en del sociala och kulturella 
delmål. Det överlappar även delvis med andra mål. Energieffektivisering och klimat-
anpassning har sina egna mål, men nämns även under rubriken God bebyggd miljö. 
Andra framtidsbilder bidrar till exempel till målen Frisk luft och Levande sjöar och 
vattendrag. Vi begränsade oss till dessa mål, men det går att argumentera för att 
HS2020:s framtidsbilder åtminstone indirekt bidrar till även andra mål, till exempel om 
giftfri miljö. De andra målen om vattenkvalitet och målet om rikt växt- och djurliv kan 
också�indirekt och lokalt påverkas av åtgärder i framtidsbilderna. Som vi tidigare konsta-
terat borde det vara ungefär likadant i andra stadsdelar byggda vid samma tid. Den 
allmängiltiga lärdomen är därför:   
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Vi förhandlade med HS2020:s aktiva för att kunna beräkna om framtidsbilderna leder till 
märkbart minskad energianvändning och klimatpåverkan från hela stadsdelen, även nu 
med utgångspunkten att de förverkligas. Beräkningarna utfördes som simuleringar i en 
datormodell som nu utvecklas vid KTH Energiteknik. Vi konstaterade att sjöstadsbons 
energianvändning och klimatpåverkan minskar med ungefär en femtedel vardera. Detta 
trots att framtidsbilderna bara förändrar energianvändningen i en del av bebyggelsen, 
främst i bostadsrättsföreningar, och bara en del av de boende använder fordon som inte 
behöver fossila bränslen eller på� annat sätt ändrar sina resvanor. Som vi flera gånger 
tidigare konstaterat borde det vara ungefär likadant i andra stadsdelar byggda vid samma 
tid. Den allmängiltiga lärdomen är därför:   
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HS2020 är på�många sätt unikt. Trots detta har HS2020 mycket att lära till andra med-
borgare, föreningar, företag och myndigheter. Framtidsbildernas åtgärder är en bra väg-
ledning för förnyelsen av andra nya stadsdelar, även i andra länder, men inte ett program 
att kopiera rakt av. Medborgarinitiativet som tar ett så�kraftfullt initiativ är och förblir 
säkerligen unikt; andra, professionella aktörer måste därför till för att förnya andra stads-
delar. Många av HS2020:s aktörer är knutna till stadsdelen eller Stockholm, men företag 
som utvecklat en affärsmodell för HS2020 kan använda den på�andra platser. 

Det minst allmängiltiga i HS2020:s framtidsbilder och nätverk är därför dess kärna. 
Vad kan ersätta medborgarinitiativet som initiativtagare, nätverksbyggare, samordnare 
och pådrivare? Det är knappast något för ett enskilt företag eller ett konsortium. Som vi 
redan nämnt kunde det vara ett nytt åtagande för det offentliga, för staden, genom några 
av dess förvaltningar och bolag. Men ett nytt medborgarinitiativ? Är det osannolikt 
bortom det osannolika? Även om HS2020:s aktiva är unika som personer och lokalt 
anknutna, finns det, som Allan Larson påpekat, något allmängiltigt bortom detta: De 
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flesta aktiva i HS2020:s kärna är pensionärer. De är resursstarka i betydelsen vana att ta 
ansvar och driva saker, och de har fri tid. Som individer kan de knappast bidra till 
samhällets utveckling, men väl i samverkan mellan personer med olika erfarenheter och 
specialistkompetenser, på�det sätt som nu sker i HS2020. Dagens svenska samhälle har 
både människor som vill och behöver avsluta sin yrkesverksamhet före fyllda 65, och 
andra som har kraft och tid över vid vanlig pensionsålder. För de senare är HS2020 en 
möjlig utmaning.  

Att förnya en ny stad är en oprövad strategi för att bidra till hållbar stadsutveckling, 
men den tillför möjligheter utöver ombyggnad och nyproduktion. Av det unika och 
oprövade kan vi alltså� lära att det är möjligt att hitta nya vägar att bidra till en av vårt 
samhälles största utmaningar: Att bygga ett samhälle som gör det goda livet möjligt för 
sina medborgare utan att naturen utarmas.  

B0C .������%&�'���������������
Ostrom E (Ed.) (1998) Aid, Incentives, and Sustainability: An Institutional Analysis of 

Development Cooperation; Main Report, Sida Studies in Evaluation 02/01. 
Ostrom E (1999) Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institutional 

Analysis and Development Framework; Sabatier (Ed.) Theories of the Policy Process; 
35-72. 

Rothstein B (1988), Aktör-Struktur ansatsen. Ett metodiskt dilemma, Statsvetenskaplig 
Tidskrift 91; 37. 

Rothstein B (1992) Den korporativa staten: Intresseorganisationer och statsförvaltning i svensk 
politik; Norstedts. 

Wangel J; Gustafsson S; Svane Ö (2013) Goal-based socio-technical scenarios: Greening 
the mobility practices in the Stockholm City District of Bromma, Sweden; Futures, 
47; 79-92. 

 



 
ISSN 1652-5442
ISBN  978-91-7595-393-9
TRITA-INFRA-FMS 2014:09  
  

Miljöstrategisk analys - fms
Institutionen för hållbar utveckling, 

miljövetenskap och teknik
KTH, 100 44 Stockholm

www.kth.se/abe/inst/som/avdelningar/fms

Förnya en ny stadsdel
Vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad?

Örjan Svane och Maria Angeliki Evliati

	  

 	  

Förnya	  en	  ny	  stadsdel 

Vad	  kan	  vi	  lära	  av	  medborgarinitiativet	  i	  Hammarby	  Sjöstad?	  
	  

Örjan	  Svane	  och	  Maria	  Angeliki	  Evliati 

Miljöstrategisk	  analys	  (fms)	  
Institutionen	  för	  hållbar	  utveckling,	  miljövetenskap	  och	  teknik	  

KTH	  
100	  44	  STOCKHOLM	  

www.kth.se/abe/inst/som/avdelningar/fms	  


