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Sammanfattning 
Stockholms stads översiktsplan ska uppdateras och innehålla informations och 
kommunikationsteknik, IKT. Syftet med denna rapport är att bidra till arbetet med 
översiktsplanen genom att uppmärksamma aspekter kring kopplingen mellan IKT och hållbar 
utveckling. För att uppfylla syftet så gjordes en litteraturstudie gällande Stockholms stads 
översiktliga planeringsdokument och verktyg för att påverka stadens utveckling. Litteratur om 
Wiens vision för en smart stad samt kopplingen mellan IKT och hållbarhetsaspekter 
studerades även. Två framtidsscenarier analyserades i två workshops för att identifiera 
möjliga utvecklingsaspekter kring IKT i Stockholm. Resultatet indikerar att IKT har stor 
potential att påverka den sociala och den ekologiska hållbarheten, både positivt och negativt, 
varför det är viktigt att IKT används som ett verktyg för att uppnå hållbarhetsmål. Fyra 
planeringsinriktningar och fokusområden identifierades som utgångspunkterna till en 
stadsbyggnadsstrategi för hur IKT kan användas i Stockholm. 

Abstract 
The municipal comprehensive plan of Stockholm is about to be updated. The updated version 
will include information and communication technology, ICT. The purpose of this report is to 
contribute to the development of the plan by identifying aspects concerning the connection 
between ICT and sustainable development. To fulfill the purpose, a study of literature was 
conducted. The city of Stockholm’s comprehensive planning documents and its tools for 
influencing the development was examined together with the city of Vienna’s vision for a 
smart city and literature about the effects of ICT on sustainability. Two future scenarios were 
analyzed in two workshops in order to identify possible developments of ICT in Stockholm. 
The result indicates that ICT can affect social and environmental sustainability in positive, as 
well as negative ways. Therefore, it is important to use ICT as a tool to achieve sustainability 
objectives. Four planning directions and focus areas were identified as the point of departure 
for an urban development strategy concerning the uses of ICT in Stockholm. 
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Förord 
Denna rapport är ett kandidatexamensarbete vid Miljöstrategisk analys, fms, KTH, kurs 
MJ153x, som omfattar 15 högskolepoäng inom civilingenjörsprogrammet Energi och miljö 
vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Arbetet med rapporten har fortlöpt på halvfart under 
vårterminen 2015 vid KTHs Centre for Sustainable Communications, CESC. Examensarbetet 
avslutar årskurs tre och leder vidare till masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och 
stadsutformning. 

Vi vill härmed ta tillfället i akt att framföra vår tacksamhet till våra handledare vid CESC, 
Ulrika Gunnarson-Östling och Mattias Höjer, som varit ett bra stöd för oss under arbetets 
gång och gett oss inspiration och nya perspektiv. En del av arbetet har involverat workshops 
där Michael Erman, Planeringsstrateg på Stockholms stad, haft en ledande roll och hjälpt oss 
med frågor som uppkommit under arbetets gång. Vi vill rikta ett tack till Michael och de 
personerna som deltog i workshoparna och som bidrog till denna rapport. 

Stockholm den 28:e juni 2015 
Johan Gustafsson & William Kenttä 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Staden har genom sin attraktionskraft skapat en omfördelning i var människor väljer att 
bosätta sig. I staden finns möjligheter i form av arbeten, service och bekvämligheter vilket, 
genom historien, har lockat människor att överge landsbygden för att välja ett urbant liv. År 
2007 publicerade FN en rapport som visade att andelen stadsbor för första gången skulle 
komma att överstiga andelen som bor på landsbyggden. Vändningen beräknades inträffa 
under det efterföljande året 2008 (UNFPA 2007). Den urbana transitionen och stadsbornas 
sätt att leva skapar avtryck i miljön, där en stor utmaning ligger i att styra samhället i en mer 
hållbar riktning. Det urbana livet kan ses som en bakomliggande orsak till många 
miljöproblem men det kan också ses som en arena för att lösa dessa (Seto et al. 2010). 
Teknikutveckling kan bidra med lösningar till en minskad miljöpåverkan, vilket bland annat 
kan ses genom de tekniska högskolornas fokus kring hållbarhetsfrågor (Chalmers 2014; KTH 
2015; LTU 2014). I den här rapporten studeras hur informations- och kommunikationsteknik, 
IKT, kan användas som medel för att styra om samhället i en mer hållbar riktning, vilka 
fallgropar som bör tas i beaktande och vilka möjligheter som finns. 

Sedan 1970-talet har en utveckling av IKT ägt rum, vilket på flera sätt revolutionerat 
samhället och invånarnas vanor (Kaijser & Kander 2013). Idag har de allra flesta tillgång till 
dator i Sverige och 78 procent av befolkningen i åldern 16-85 år kopplar dagligen upp sig till 
internet (SCB 2014). Denna utveckling skapar stora möjligheter för att omstrukturera 
Stockholm till att bli både smart och hållbar. Dock finns en risk i att konsumtionsmönstret, 
där det eftersträvas att äga den senaste tekniken, skapar ett stort behov av energi och råvaror.  
Komponenter som ingår i mobiltelefoner, datorer och annan elektronik kräver ovanliga 
jordartsmetaller som är energikrävande att utvinna och som ger upphov till miljöförstöring 
(Kaijser & Kander 2013). Då staden utgör den plats som många av utmaningarna härleds 
ifrån, så är det av stor betydelse att undersöka hur tekniken kan användas, för att nå en hållbar 
utveckling, och inkluderas i den översiktliga planeringen 

1.2. Syfte och mål 
Stockholms stad står i begrepp att uppdatera stadens befintliga översiktsplan där den nya 
versionen, som beräknas vara klar år 2017, ska inkludera IKT1. Syftet med denna rapport är 
att bidra till arbetet kring uppdateringen av översiktsplanen, genom att uppmärksamma 
möjliga aspekter som behandlar kopplingen mellan IKT och hållbar utveckling. Till grund för 
rapporten har två framtidsscenarier studerats samt en genomgång av Wiens översiktliga 
planering kring IKT gjorts. Det övergripande målet har varit att finna möjliga 
utvecklingsområden som kan ingå i en strategi kring IKT i den översiktliga planeringen. 
Under arbetet med rapporten har vi försökt besvara följande frågeställningar: På vilket sätt 
kan IKT påverka en hållbar utveckling i Stockholm? samt: Vad som behövs för att uppnå den 
önskade utvecklingen? 

                                                           
1 Michael Erman strategisk planerare Stockholms stad, Muntlig källa 2015-05-21. 
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1.3. Begrepp och Teori 
För att ge läsaren en förståelse för de begrepp som används i rapporten så följer en 
beskrivning där några av de centrala begreppen definieras samt vilka värderingar som vi har 
valt att inkludera i dem. En teoretisk bakgrund som illustrerar förhållandet mellan IKT och 
hållbarhet förklaras i detta avsnitt. 

1.3.1. Hållbarhet 
En vanlig bild av hållbarhet är en balans mellan miljö, sociala samhällsaspekter och ekonomi. 
Detta brukar ofta illustreras i ett Venn-diagram där det önskade läget är i mitten, där dessa tre 
hållbarhetsdimensioner överlappar. Ett problem med detta synsätt är att det skapar en bild av 
att de tre dimensionerna existerar utan koppling till varandra, men det behöver inte vara fallet. 
Det är svårt att tänka att en ekonomi skulle kunna fungera utan ett samhälle och på samma sätt 
kan inte ett samhälle fungera utan miljön. Därför är miljön basen och begränsningen som de 
övriga dimensionerna måste förhålla sig till (Aebischer & Hilty 2015). Denna studie kommer 
att fokusera på de miljömässiga och sociala aspekterna av hållbarhet. Inom miljöaspekterna 
ses de svenska miljömålen, utifrån Stockholms miljöprogram (Stockholm stad 2012), som 
Stockholms stads aspiration. 

De sociala hållbarhetsaspekter som vi har valt att utvärdera är demokrati, jämlikhet, kultur 
samt hälsa och säkerhet. De är återkommande begrepp inom social hållbarhet och 
förekommer ofta i planeringssammanhang (Boverket 2010; 2011). Begreppen är ibland 
överlappande där exempelvis jämlikhet och säkerhet kan ses som stöttepelare i demokrati och 
där säkerhet i form av sociala skyddsnät är av betydelse för hälsa. Kultur är ett brett begrepp 
som täcker stora delar av samhället, exempelvis kan demokrati ses som ett kulturhistoriskt arv 
(Formas 2011). 

Innebörden av demokrati kan beskrivas som folkstyre och skyddas i Sverige genom 
grundlagarna. I demokratiska värden ingår bland annat yttrandefrihet, tryckfrihet, jämlikhet, 
rätten att rösta i fria och rättvisa val samt tillgång till alternativa informationskällor. 
(Lundquist 2015, Sveriges Riksdag 2013). Inom stadsplaneringssammanhang lyfts ofta 
jämlikhet, trygghet och medborgarinflytande inom begreppet demokrati (Boverket 2010). 
Medborgarinflytande i planeringsprocessen, där staden utvecklas utifrån invånarnas 
delaktighet, pekas av Boverket (2011) ut som viktigt för social hållbarhet. Hälsoaspekten 
kopplar till både mentalt och fysiskt välmående, medan i begreppet säkerhet ingår aspekter 
som brottsbekämpning, sociala skyddsnät, tillfredsställande av basala behov som 
matförsörjning och boende. 

Kulturbegreppet är svårdefinierat men vi ser det som en beskrivning för levnadssätt hos 
befolkningen där bland annat seder, bruk, regler, lagar, konstformer som exempelvis film och 
musik samt vanor ingår. Kultur beskrivs ofta som ”kittet som förenar människor” och är 
viktigt för att skapa tillhörighet men kan också bidra till utanförskap (Formas 2011). På senare 
tid har kultur lyfts fram som en egen dimension av hållbarhet (Boverket 2011) men i denna 
rapport inkluderas det i den sociala hållbarhetsdimensionen på grund av dess överlappande 
betydelse. 
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1.3.2. Informations- och kommunikationsteknik 
Åsikter kring vad innebörden av begreppet IKT är varierar vid en överblick av litterauren 
kring ämnet. En ansats görs av Zuppo (2012) att visa bredden i begreppet där det förekommer 
olika definitioner beroende på vilket område som IKT används inom. I sin publikation 
refererar Zuppo bland annat till Zhang, Aikman & Sun (2008, s.628) som förklarar IKT som: 
"Teknologier som används av människor och organisationer för att kommunicera och 
behandla information." och Selwyn et al.(2006, s.21) som menar att: "IKT är ett 
samlingsbegrepp som refererar till olika områden av teknik som överlappar varandra och det 
finns en tendens att antingen använda begreppet för snävt, för specifika teknologier, eller för 
brett som ett homogent koncept". I Wiens visionsdokument, Smart City Wien, används 
definitionen: "IKT kan användas inom tre typer av applikationer: överföring av information i 
rum (kommunikation), överföring av information i tid (lagring) och strukturerad omvandling 
av information i rum och tid, baserat på algoritmer (datakalkylering) (Vienna City 
Administration 2014, s.104). I den här rapporten har ett brett synsätt använts där IKT ses som 
ett samlingsbegrepp av teknik för datalagring, informationsutbyte och kalkylering. 

1.3.3. Smart hållbar stad 
Stockholm har en hög grad av mognad inom informations-och kommunikationsteknik. 
Infrastrukturen för IKT är bland de mest utvecklade i världen, användandet är utbrett och 
konkurrens mellan företag har gjort att de flesta har råd att använda IKT (Ericsson 2014). Ur 
denna synpunkt är Stockholm att betrakta som en smart stad, men enligt Höjer & Wangel 
(2015) behöver inte en smart stad vara en hållbar stad. För att förtydliga detta understryker de 
behovet av en definition för begreppet Smart hållbar stad. Utgångspunkten för vad som 
menas med ”hållbar” bygger på Brundtlandsrapportens definition av hållbar utveckling: 
 
"En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.” [vår översättning]  
(UN 1987, s.24). 

 
För att anpassa denna definition till en stad så har den modifierats av Höjer & Wangel (2015) 
till:  

”En smart hållbar stad är en stad som 

• tillfredsställer de nuvarande invånarnas behov 
• utan att äventyra andra människors eller kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov, och därigenom inte överskrider lokala eller 
planetära miljögränser  

• och detta görs med stöd av IKT.” [vår översättning]  

 (Höjer & Wangel 2015, s.342). 

1.3.4. IKT och hållbarhet 
IKT har stor potential att få genomslag i hållbarhetsfrågor (Kaijser & Kander 2013) och Hilty 
& Aebischer (2015) föreslår följande indelning för att särskilja två kategorier av 
hållbarhetstillämpningar för IKT, Hållbar IKT och Hållbarhet genom IKT. 
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Hållbar IKT syftar till tekniken som används och vilken miljöpåverkan den medför. 
Hållbarhet genom IKT är möjligheten att förbättra miljö och socialt hållbarhetsarbete genom 
användandet av IKT. Det är viktigt att skilja på dessa kategorier då användningen av IKT för 
med sig energianvändning och resursutnyttjande som ofta har en negativ miljöpåverkan (Hilty 
& Aebischer 2015).  
 
En utmaning är att minska teknikens egen miljöpåverkan samtidigt som IKT tillämpas för att 
minska miljöpåverkan från dagens samhälle. Båda dessa kategorier måste optimeras för att 
samhällets grad av hållbarhet ska öka. Att bara satsa på energieffektivisering behöver inte 
vara den smarta vägen. Energieffektivisering leder inte nödvändigtvis till minskad total 
energianvändning, utan kan leda till en ökning då fler får tillgång till tekniken och den 
används mer. Detta fenomen kallas Jevons paradox eller rebound-effekt (Gossart 2015). Det 
är inte heller bara i användningen som tekniken har miljöpåverkan, utan hela livscykeln måste 
beaktas. För hårdvara till IKT används flera sällsynta metaller som kräver mycket energi vid 
utvinning och har en låg återvinningsgrad (Wäger et al. 2015).  
 
William J. Mitchell (1999) har i sin bok, E-topia: Urban life, Jim – but not as we know it, 
identifierat fem designprinciper som relaterar till hållbarhet genom IKT. Översatt till svenska 
kan de kallas: dematerialisering, demobilisering, massanpassning, smart systemdrift samt 
mjuk omställning. Dessa principer är ett sätt att se på förhållandet mellan IKT och hållbar 
utveckling 

• Dematerialisering åsyftar en substituering med teknikens hjälp. Mitchell förklarar 
principen med exemplet att fysiska bankkontor har blivit överflödiga då tekniken 
tillåter att de flesta bankärenden går att sköta via nätet. Ett annat exempel på 
dematerialisering är att tidningar och böcker går att läsa i digitalt format, vilket inte 
ger upphov till materialutvinning (papper) och avfall. 

• Demobilisering innebär att IKT kan användas för att ändra resemönster hos 
användarna. Mitchell menar att tekniken kan göra många resor onödiga och han tar 
upp exempel såsom distansarbete samt nedladdningsbara varor som innebär att resor 
till arbeten eller butiker kan reduceras. Vinsterna som kan fås av demobilisering är 
minskade trafikvolymer, vilket i sin tur ger minskade utsläpp samt minskat behov av 
arealer för transporter. 

• Massanpassning betyder förenklat att ett behov kan matchas med en tillgång och på 
så vis minska resursanvändande. Delningsekonomi är ett exempel på denna princip där 
behov och tillgång kan paras ihop. Exempel på delningsekonomi är bilpooler, 
verktygspooler samt att dela med sig av sitt hem för besökare (Bergh 2015). Mitchell 
ger också exemplet hur transportföretag kan länkas ihop sinsemellan och mellan sina 
kunder. På så vis går det att effektivisera fordons och vägars kapacitetsutnyttjande, 
minska behovet av lagerplats samt koordinera hämtningar och leveranser.  

• Med Smart systemdrift menar Mitchell att IKT kan effektivisera driften av befintliga 
system. Genom att till exempel system för el, värme, ventilation lär sig användarens 
beteende samtidigt som det läser av variationer i marknadspriser, så kan systemet 
effektivisera driften i hemmet och ge ekonomiska vinster för användaren. 
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• Mjuk omställning beskriver en omformning av stadens funktioner som kan ske med 
hjälp av de ovanstående principerna. Till skillnad från tidigare stadsomvandlingar som 
svarade mot behoven av bostäder, industrier och infrastruktur så menar Mitchell att 
den framtida omställningen inte behöver få en lika dramatisk påverkan på 
stadsutformningen. Enligt de ovanstående principerna kan behovet av landarealer och 
byggnader minska, samtidigt som resurser sparas. 

1.4. Rapportens struktur 
Inledningsvis gavs en bakgrund till arbetet följt av rapportens syfte och mål. En introduktion 
till teori gällande IKT och hållbarhet samt definitioner av centrala begrepp presenterades 
därefter. I nästkommande del ges en genomgång av de metoder som använts i rapporten. 
Därpå följer ett kapitel som innehåller resultat från litteraturstudien, beskrivningen av 
framtidsscenarierna samt resultat från workshoparna. I det efterföljande kapitlet görs en 
analys av hållbarhetsaspekter i framtidsscenarierna samt Wiens översiktliga planering. Utifrån 
workshopresultaten och analysen diskuteras sedan Stockholms stads roll för att främja de 
hållbarhetsaspekter som identifierats. En jämförelse mellan Wiens och Stockholms planering 
kring IKT-frågor återfinns också i diskussionsdelen. Arbetets begränsningar diskuteras 
därefter och avslutningsvis presenteras rapportens slutsatser. 

2. Metod 

2.1. Litteratur 
För att skapa en teoretisk grund för rapportskrivandet utfördes en litteraturstudie. 
Anledningen till metodvalet var att det ansågs vara effektivt i förhållande till arbetets tidsram 
och omfattning. Publikationer med fokus på IKT och hållbarhet från KTHs avdelning Centre 
for sustainable communications, CESC, studerades. Sökningar i de vetenskapliga databaserna, 
Web of Knowledge och ScienceDirect, innehållandes kombinationer av sökorden ICT, Urban 
planning, sustainable samt smart city gav träffar i peer-reviewade rapporter där några av 
resultaten var värdefulla för arbetet. Boken ICT innovations for sustainability avAebischer & 
Hilty (2015) gav en introduktion till forskningsområdet, IKT för hållbarhet, i syfte att skapa 
en förståelse för kopplingen mellan hållbarhet och IKT. Eftersom att denna rapport behandlar 
den översiktliga planeringen i Stockholm så synades styrdokument från Stockholms stad, 
däribland den nu gällande översiktsplanen (Promenadstaden), Stockholms gällande 
miljöprogram samt stadens strategi för hållbar användning av informationsteknik (Grön-IT). 

Framtidsscenarierna som används i denna rapport kommer från ett pågående projekt på KTH 
vid namn Scenarios and sustainability impacts of the ICT-society (S & I). Vi har haft tillgång 
till en ännu inte publicerad artikel där scenarierna finns sammanfattade tillsammans med en 
utförlig beskrivning av arbetsgången kring scenarioskapandet. I tillägg till artikeln har även 
längre scenariobeskrivningar som är arbetsmaterial i S & I- projektet använts. Denna 
information är inte tillgänglig för allmänheten än och har delgetts till oss via våra handledare 
som även är involverade i S & I-projektet. I rapporten finns en beskrivning av scenarierna, 
men det är viktigt att poängtera att vi har haft tillgång till en mer utförlig beskrivning av 
scenarierna som inte redovisas här. Utvecklandet av scenarierna har även fortlöpt under 
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arbetets gång, vilket betyder att den version som presenteras här inte är den senaste versionen 
och viss information kan vara annorlunda i kommande uppdateringar. Den slutgiltiga 
versionen av scenarierna tillgängliggörs i kommande publikationer från S & I- projektet.  
Boken Att utforska framtiden av Alm, Palme och Westholm (2012) samt rapporten Scenario 
types and techniques: Towards a user’s guide av Börjeson et al. (2006) gav förståelse för hur 
framtidsscenarier kan utformas och användas. 

För att se på vilket sätt som IKT kan inkluderas i den översiktliga planeringen av en stad så 
gjordes en studie av Österrikes huvudstad, Wien. Att just Wien synades berodde på att staden 
ofta återfinns i toppen av rankningar över hållbara städer (Siemens 2009; UN 2012) och 
smarta städer (Cohen 2012, 2014). Vidare så har Wien och Stockholm gemensamma nämnare 
i att de båda är huvudstäder i ett EU-land och har en hög grad av demokratisk mognad (The 
Economist Intelligence Unit 2015). Till sist så har Wien ett tydligt fokus kring IKT i det 
framtagna visionsdokumentet Smart City Wien. Långsiktig planering av en stad kan ses som 
en form av framtidsskildring och har likheter med framtidsstudier (Svenfelt & Höjer 2012). 
Wien betraktas därför på två olika sätt, dels som exempel på hur IKT kan inkluderas i den 
översiktliga planeringen men även som ett framtidsscenario. Som framtidsscenario undersöks 
hur Wiens satsningar inom IKT idag, kan bidra till att stadens miljömål för år 2050 uppfylls 
samt vilka fördelar som kan fås ur ett socialt perspektiv. 

2.2. Att studera framtiden  
Framtidsstudier kan användas för att undersöka hur olika val i nutid formar framtiden och 
därigenom ges möjlighet att identifiera och analysera eventuella konsekvenser av dessa val 
(Andersson & Westholm 2012). Resultaten av en framtidsstudie, med hjälp av scenarier, kan 
variera utifrån vem det är som använder dem samt ur vilket syfte de studeras (Gunnarsson-
Östling et al. 2015a). I denna rapport ligger fokus på hur staden kan inkludera IKT i 
översiktsplaneringen för att främja en hållbar utveckling. Framtidsscenarier kan delas in i de 
tre kategorierna förutsägande, utforskande samt normativa (Börjeson et al. 2006). 

Förutsägande scenarier svarar mot frågeställningen: Vad kommer att hända? Denna typ av 
scenarier skapas antingen utifrån prognoser som beskriver den mest troliga utvecklingen, eller 
genom så kallad what-if analys som bygger på konsekvenserna av specifika händelser. 
Utforskande scenarier ställer frågan: Vad kan hända? och kan antingen vara externa eller 
strategiska. Ett externt utforskande scenario undersöker faktorer som en aktör inte kan 
påverka eller råda över, medan strategiska utforskande scenarier utgår ifrån vilka 
konsekvenser som kan fås av ett visst agerande. Normativa scenarier kännetecknas av frågan: 
Hur kan ett specifikt mål nås? Bevarande normativa scenarier använder justeringar av rådande 
struktur för att uppnå ett mål. Om rådande strukturer inte tillåter att mål uppnås, kan ett 
omvandlande normativt scenario var ett bättre alternativ. Då förändras de rådande 
strukturerna med måluppfyllelse som utgångspunkt (Börjeson et al. 2006). De olika 
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kategorierna av scenarier illustreras i nedanstående figur. 

 

Figur 1: Uppdelning av framtidsscenarier med underkategorier (figur efter Börjeson et al. 2006) 

Denna rapport använder de två scenarierna, Controlled convenience och Valuing the 
environment, som utspelar sig någon gång runt år 2050-2060, men årtalet är av liten betydelse 
för ändamålet. Dessa är två av fem scenarier framtagna i S & I-projektet. Anledningen att bara 
två undersöks beror på arbetets tidsbegränsning. Scenarierna representerar inte den troligaste 
utvecklingen, utan illustrerar olika utvecklingsvägar där IKT har en central roll. Hur de 
uppfattas av läsaren är till stor del subjektivt, vissa kan tycka att ett scenario redan inträffat 
medan andra uppfattar samma scenario som främmande. Det finns ingen avsiktligt inbyggd 
värdering om bra eller dåliga utvecklingar utan den tolkningen lämnas åt läsaren 
(Gunnarsson-Östling et al. 2015a). Nedan ges en kort beskrivning av Controlled convenience 
och Valuing the environment samt en förklaring av deras klassificering. En mer utförlig 
beskrivning av scenariernas innehåll återfinns i rapportens resultatdel. 

Controlled convenience målar upp en framtidsbild där invånarna i staden överlämnat sig till 
tekniken som hjälper dem i vardagen. Samhället är konsumtionsinriktat, vilket har satt avtryck 
i den fysiska utformningen av staden där vägar tar stor plats för att möta transportbehovet av 
gods hem till dörren (Gunnarsson-Östling et al. 2015a). Scenariot passar in i kategorin 
utforskande scenarier då det svarar mot frågan: Vad kan hända om detta möjliga scenario blir 
verklighet? Framtidsbilden kan anses vara möjlig då attribut i scenariot kan kännas igen i 
dagens samhälle. Det kan motiveras att scenariot är av extern karaktär om utvecklingen har 
skett utan Stockholms stads inblandning. Stockholms stad kan i sammanhanget då ses som en 
aktör som är oförmögen att påverka de externa faktorer som uppstått då utvecklingen ägt rum. 

Valuing the environment beskriver en framtid där stadens invånare lever på ett mer hållbart 
sätt än idag och miljömålen har uppnåtts (Gunnarsson-Östling et al. 2015a). Därför faller detta 
scenario in i kategorin normativa scenarier eftersom att det svarar mot frågan: Hur kan ett 
specifikt mål nås? Vidare kan det argumenteras för att scenariot är omvandlande. Detta 
motiveras genom att 14 av de 16 svenska miljökvalitetsmålen inte förväntas uppnås tills år 
2020(Naturvårdsverket 2012). Det krävs justeringar i den nuvarande situationen för att bryta 
denna trend. 

2.3. Workshops 
I syfte att analysera framtidsscenarierna hölls två workshopar. Deltagarna fick på förhand läsa 
in sig på scenarierna för att sedan delas in i grupper och diskutera dem under workshopen. 

Scenario 

Förutsägbara 

Prognos What-if 

Utforskande 

Externa Strategiska 

Normativa 

Bevarande Omvandlande 
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Första workshopen hölls med representanter från Stadsbyggnadskontoret (SBK), KTH och 
företaget Ericsson. Den andra workshopen involverade ett förvaltningsöverskridande IKT-
nätverk inom Stockholms stad samt representanter från KTH. Alla av de fem scenarierna från 
S & I-projektet behandlades under båda workshoparna, men eftersom denna rapport endast 
behandlar två av dessa, Controlled convenience och Valuing the environment, så inkluderas 
bara resultatet från diskussionerna kring dem. 

2.3.1. Workshop 1 
Den 3:e mars 2015 hölls en tre timmar lång workshop med 16 deltagare. Deltagarna kom från 
SBK (8st), KTH (6st) och Ericsson (2st). Gruppen som diskuterade scenariot Controlled 
convenience bestod av fyra personer; två KTH representanter samt en från Ericsson och en 
från SBK. Valuing the environment-gruppen hade en KTH representant två från SBK och en 
från Ericsson. I det första diskussionsmomentet fick deltagarna undersöka vad en utveckling 
mot gruppens scenario skulle betyda för Stockholm utifrån följande frågeställningar. 

• Hur bor människor? 
• Hur förflyttar människor sig? Hur transporteras saker? 
• Hur ser mötesplatser ut? Det offentliga rummet? 
• Hur ser grönstrukturer ut och vad har de för betydelse för exempelvis rekreation och 

fritid? 
• Hur ser arbetslivet ut? 
• Hur går utbildning till och var? 

I det andra momentet av workshoparna fick deltagarna i uppgift att definiera fem positiva och 
fem negativa utvecklingsaspekter som de tyckte scenariot innehöll samt förklara varför de var 
positiva/negativa och för vem/vilka.  

2.3.2. Workshop 2 
Workshop 2 hölls den 21:a maj 2015 och var även den tre timmar lång. Upplägget var snarlikt 
workshop 1, men frågeställningarna hade ändrats lite. Totalt deltog 16 personer i workshopen, 
10 representanter tillhörande IKT-nätverket som representerande olika förvaltningar inom 
Stockholms stad och dess bolag samt 6 personer från KTH. I IKT-nätverket fanns 
representanter från Stadsbyggnadskontoret, Kulturförvaltningen, Stockholms stads IT-
infrastrukturbolag (STOKAB), S:t Erik kommunikation (Dotterbolag till STOKAB), 
Familjebostäder, Exploateringskontoret, Norra Djurgårdsstaden innovation, 
Utbildningsförvaltningen och Trafikkontoret. Gruppen som diskuterade Controlled 
convenience hade fyra medlemmar; en från Trafikkontoret, en från Kulturförvaltningen samt 
resterande två från KTH. Valuing the environment-gruppen bestod av tre medlemmar som var 
från KTH, Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret. Frågeställningarna som 
diskuterades under första momentet var följande. 

• Vad skulle ett sådant scenario betyda för Stockholms utveckling? 
• Hur skulle staden se ut om ungefär 50 år om scenariot blev verklighet? 
• Var bor Stockholmarna och hur skiljer sig situationen från idag? Vilken roll har IKT i 

detta? 
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• Hur förflyttar sig Stockholmarna och hur skiljer sig situationen från idag? Vilken roll 
har IKT i detta? 

• Hur försörjer sig Stockholmarna och hur skiljer sig situationen från idag? Vilken roll 
har IKT i detta? 

I det andra diskussionsmomentet fick grupperna, precis som i workshop 1, identifiera fem 
positiva och fem negativa utvecklingsaspekter inom sitt scenario samt förklara varför och för 
vem aspekterna var positiva eller negativa. 

2.4. Framtidsscenarierna i ett hållbarhetsperspektiv 
Utöver workshoparna gjordes också en egen analys av framtidsscenarierna. Analysen bygger 
på Stockholms nuvarande miljöprogram tillsammans med de sociala hållbarhetsaspekter som 
valts att värderas i denna rapport.  Utgångspunkten var att studera hur väl målen uppfylls samt 
hur de sociala aspekterna påverkas om scenarierna förverkligas. Wien undersöktes som ett 
komplement till framtidsscenarierna utifrån hur de IKT-satsningarna som görs där idag kan 
bidra till att uppfylla deras miljömål för 2050 samt påverkan på sociala faktorer. 

3. Stockholm, Wien och framtidscenarier – IKT och översiktlig 
planering 

3.1. Översiktlig planering i Stockholm 
I detta kapitel presenteras de gällande styrdokumenten i Stockholms stad med koppling till 
hållbarhets-, miljö- och IT-frågor samt översiktsplanens funktion och innehåll.  

3.1.1. Översiktsplan 
Varje svensk kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. 
Översiktsplanen ska bland annat vara vägledande för beslut om hur kommunens mark- och 
vattenområden bör användas, redovisa hur den bebyggda miljö ska användas, bevaras och 
utvecklas samt visa hur kommunens fysiska planering tar hänsyn till gällande nationella och 
regionala mål, planer och program med koppling till hållbar utveckling. En översiktsplan är 
inte juridiskt bindande utan har en vägledande funktion. Kommunfullmäktige måste minst en 
gång varje mandatperiod pröva översiktsplanens aktualitet i förhållande till plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 
 
Den nu gällande översiktsplanen i Stockholm heter Promenadstaden Översiktsplan för 
Stockholm och vann laga kraft 2010. Promenadstaden innehåller tio planeringsinriktningar 
och fokusområden som tillsammans med Stockholms naturliga förutsättningar utgör en grund 
till de fyra stadsbyggnadsstrategierna för hållbar tillväxt: Fortsätta stärka centrala Stockholm, 
Satsa på attraktiva tyngdpunkter, Koppla samman stadens delar samt Främja en levande 
stadsmiljö i hela staden. Dessa stadsbyggnadsstrategier utgör grunden för Stockholms 
fortsatta utveckling och utformning (Stockholms stad 2010). Under 2014 utvärderades 
Promenadstadens aktualitet av stadsbyggnadskontoret som underlag till kommunfullmäktiges 
aktualitetsprövning. Resultatet redovisades i rapporten: Fokus Promenadstaden - Uppföljning 
av översiktsplan för Stockholm. Promenadstaden och tillhörande bilagor bedömdes aktuell av 
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stadsbyggnadsnämnden i mars 2014 (Stockholms stad 2014a) och slutligen även av 
Stockholms stads kommunfullmäktige den 25 maj 2015, dock ska några uppdateringar göras 
och budgetmålen 2015 inarbetas i en uppdaterad översiktsplan2. 

3.1.2. Stockholms miljöprogram 2012-2015 
Stockholm har ett dokumenterat och strukturerat miljöarbete sedan 1970-talet. Det nuvarande 
miljöprogrammet är det åttonde i ordningen och speglar de nationella miljökvalitetsmålen i 
uppföljningsbara delmål med koppling till Stockholm. Miljöprogrammet gäller fram till och 
med 2015 och innehåller sex fokusområden med 27 delmål. Fokusområdena är miljöeffektiva 
transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning, hållbar användning av 
mark och vatten, miljöeffektiv avfallshantering samt sund inomhusmiljö (Stockholms stad 
2012). På Stockholms stads hemsida finns en miljöbarometer som visar huruvida delmålen 
uppfylls eller inte (Stockholms stad 2015a). I bilaga 1 redovisas Stockholms miljöprogram 
mer detaljerat med alla delmålen och deras innebörd samt grad av måluppfyllelse. 
 

3.1.3. Grön IT – strategi för Stockholms stad 
Stadens nu gällande styrdokument som hanterar frågor om IT och hållbarhet heter: Grön IT - 
Strategi för Stockholms stad och antogs 2010. Benämningen IT används i dokumentet, men 
det är i sammanhanget ekvivalent utbytbart mot IKT. Grön IT beskriver hur stadens IT-
program och e-strategi ska kunna uppnås med en så liten miljöpåverkan som möjligt. De tolv 
insatsområden som identifieras i dokumentet är: Energieffektiva transporter, Synliggöra och 
visualisera energi- och elanvändning, miljöeffektiva transporter, miljöanpassat resande, 
digitala möten, utveckling av e-tjänster, digital ärende- och dokumenthantering, 
miljöanpassad upphandling inom IT, gröna datacenter och grön datakommunikation, gröna 
arbetsplatser samt effektivare utskrifter (Stadsledningskontoret 2010). Vissa av dessa 
insatsområden handlar om hur staden ska minska miljöpåverkan som kan härledas till IT-
användning, medan andra fokuserar på hur arbetet kan bli mer miljöanpassat med hjälp av IT-
lösningar. Se bilaga 2 för mer information om Stockholms Grön IT-strategi. 

3.2. Stockholms stads verktyg 
Stockholms stad har flera verktyg till sitt förfogande för att utveckla staden, främja en hållbar 
IKT-utveckling samt påverka beteende hos invånarna. Vid sidan av viktiga styrmedel för den 
fysiska planeringen, såsom översiktsplanen, kommunala planmonopolet och 
markanvisningsavtal, så inkluderar denna rapport även stadens roll som informatör, de 
kommunalt ägda bostadsbolagen, STOKAB, huvudmannaskapet för kommunala skolor samt 
grön offentlig upphandling. Detta görs eftersom att IKT-utvecklingen berör mer än bara fysisk 
planering. Nedan ges en utförligare beskrivning av några verktyg som Stockholms stad har till 
sitt förfogande. Att just dessa valdes beror på att de kan ha en viktig roll i utvecklingen mot en 
smart hållbar stad. Ytterliggare verktyg kan finnas, men den tidsbegränsade litteraturstudien 
tillät inte en djupare undersökning. 

Kommuner har en stark ställning i planeringssammanhang i Sverige genom det kommunala 
planmonopolet (Hedström & Lundström 2013). Det kommunala planmonopolet innebär att 
                                                           
2 Michael Erman strategisk planerare Stockholms stad, Mailkorrespondens 2015-06-18. 
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det bara är kommunen som får ta fram och anta de olika planinstituten: översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser (Lundström 2010). Med hjälp av detta monopol kan 
Stockholms stad styra hur stadens fysiska planering ska se ut. I 4 kap. PBL (2010:900) 
beskrivs vad kommunen får reglera med i detaljplaner eller områdesbestämmelser och 
inkluderar bland annat byggnadsmaterial och storlek på bebyggelsen. Framtagandet av 
översiktplan, detaljplan och områdesbestämmelser involverar också samråd med berörda, 
intresseorganisationer och aktörer (PBL 2010:900). Dessa samråd kan vara en arena där 
hållbarhets- och IKT-frågor kan diskuteras och erfarenheter delas för att främja en hållbar 
utveckling. 

Stockholms stad har även möjlighet att påverka utvecklingen av fastigheter då ungefär 70 
procent av marken inom stadens gränser ägs av kommunen (Stockholms stad 2014b). Detta 
innebär att kommunen som markägare kan ställa krav på byggherrar som vill exploatera 
marken i kommunen genom så kallade markanvisningsavtal. Markanvisningsavtal innebär att 
kommunen och byggherrar förhandlar fram avtal om markförsäljning, design av detaljplan 
och genomförande av projektet (Kalbro 2013). I avtalet ges möjlighet för kommunen att ställa 
krav som inte omfattas av plan och bygglagen (Lundström 2010). Eftersom Stockholm är en 
attraktiv kommun för bebyggelse kan staden ställa krav utan att ha svårigheter att locka 
byggherrar.   

I Stockholm finns de fyra kommunala bostadsbolagen Stockholmshem, Svenska bostäder, 
Familjebostäder och Micasa fastigheter. Dessa bolag bygger och förvaltar hyresrätter i staden. 
Stockholms stad kan med hjälp av ägandedirektiv styra hur bolagen arbetar och därigenom 
främja en satsning på hållbarhet i det befintliga bostadsbeståndet och vid nybyggnation 
(Stockholms stad 2015c). 

Kommunen kan med hjälp av information påverka invånarnas beteende. Stadens hemsida, 
sociala medier, reklam och applikationer som till exempel Upptäck Stockholm är några av de 
informationskanaler som staden kan använda för att nå ut till befolkningen. Upptäck 
Stockholm vann 2012 tidningen CIOs pris för årets hållbara projekt och via applikationen kan 
användaren upptäcka runt 1500 platser i Stockholm som exempelvis simhallar, 
strandpromenader och lekparker samt ta reda på hur klimatsmart resan dit var (Stockholms 
stad 2015b). Stockholms stads hemsida blev utnämnd till årets bästa webbplats 2015 av 
tidningen Internetworld (Stockholms stad 2015d). På hemsidan finns bland annat information 
om Stockholm, arbete, planering, skolor och kultur samt ett stort och brett utbud av e-tjänster 
för exempelvis anmälningar, ansökningar och information (Stockholms stad 2015e). 
Stockholms stad kan även använda sin storlek som arbetsgivare för att nå ut till de anställda 
med information och utbildning kring hållbar utveckling. Tillsammans med sina bolag har 
Stockholms stad ca 40 000 anställda (Stockholms stad 2013a). 

Många visar intresse för att vara med och påverka förändringar i staden samtidigt som 
dialogen mellan beslutsfattare och befolkningen behöver utvidgas för att involvera fler 
(Boverket 2011). I denna bemärkelse kan IKT ha en viktig roll i att skapa nya kanaler för 
information samt underlätta en dialog med befolkningen och stärka medborgarinflytandet i 
planeringsprocessen. Tekniken kan användas för att skapa engagemang i stadens arbete och 
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för att ta tillvara på invånarnas erfarenheter, vilket av Boverket lyfts som viktiga aspekter för 
en socialt hållbar stad (Boverket 2010; 2011). 

Stockholms stad är huvudman för de kommunala skolorna i staden. Det är huvudmannen som 
ansvarar för att utbildningen sker så att eleverna uppnår de mål som finns i läroplanen 
(Skollagen 2010:800). Läroplanen utformas av regeringen och presenterar skolans värdegrund 
och uppdrag, mål och riktlinjer samt kursplaner och kunskapskrav. Värdegrunden i den 
gällande läroplanen säger bland annat att verksamma inom skolan ska främja en respekt för 
den gemensamma miljön (Skolverket 2011). Som huvudman har kommunen möjlighet att 
förmedla kunskap kring hållbar utveckling till elever och anställda. 

Grön offentlig upphandling är ett sätt där kommunen kan använda sin storlek som konsument 
för att främja en hållbar utveckling (Brammer & Walker 2011). Med Grön offentlig 
upphandling menas att kommunen väljer de varor och tjänster med minst påverkan på miljön 
vid upphandling. Eftersom Stockholms stad omsätter stora summor på upphandling varje år 
kan detta hjälpa marknaden för ekologiska och miljövänliga produkter att utvecklas samtidigt 
som staden visar medborgarna att de har ett aktivt miljöarbete.  

Stockholms stads IT-infrastruktursbolag, STOKAB, är en viktig aktör i IKT-utvecklingen. De 
skapar konkurrens, mångfald och valfrihet inom IT-sektorn samtidigt som de minskar 
grävandet i Stockholm då inte varje användare behöver gräva ned sina egna kablar. 
STOKABs uppdrag är att tillgängliggöra IT-infrastruktur som är konkurrensneutral som sedan 
användas av operatörer, företag och fastighetsbolag i Stockholmsregionen (STOKAB u.å. a). 
Sedan år 1994 har STOKAB byggt världens största öppna fibernät där kablarnas 
sammanlagda längd räcker 30 varv runt jorden (STOKAB u.å. b). STOKAB ägs av 
Stockholms stad genom koncernen Stockholms stads stadshus AB och är ett viktigt politiskt 
verktyg för staden då en väl utbyggd och fungerande IT-infrastruktur är en förutsättning för 
en smart hållbar stad (STOKAB u.å. c). 

3.3. Wien 
I detta avsnitt redovisas hur IKT inkluderas i Wiens visionsdokument för år 2050 samt några 
exempel på innovativa IKT-lösningar som är under utveckling i Wien. 

3.3.1. Smart City Wien 
Österrikes huvudstad Wien har tagit fram ett visionsdokument för stadens utveckling fram till 
år 2050. Visionen går under namnet "Smart City Wien" där det övergripande målet är att nå 
en högre livskvalitet samtidigt som naturresurser används på ett hållbart sätt och detta ska 
uppnås i en innovativ anda. Inom miljöområdet så har kvantifierbara mål satts upp för att 
bidra till förverkligandet av visionen (Vienna City Administration 2014). Här följer ett urval 
av dessa: 
  

• Utsläpp av växthusgaser per capita ska minska med 80 procent jämfört med 1990 års 
nivåer. 

• Energikonsumtionen per capita ska minska med 40 procent jämfört med konsumtionen 
år 2005. 
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• Andelen privat motordriven trafik (PMT) i staden ska högst uppgå till 15 procent år 
2050. 

• År 2050 ska hälften av stadens energitillförsel komma från förnyelsebara källor. 
• År 2030 ska minst hälften av stadens yta utgöras av grönområden. 

 

Vad innebär målen? 

År 1990 var utsläpp av växthusgaser per capita 4,1 ton CO2-ekvivalenter (Vienna City 
Administration 2014). Med målet om en reduktion på 80 procent till år 2050 fås att utsläppen 
då ska motsvara 0,82 ton CO2-ekvivalenter per capita och år. 

Energikonsumtionen per invånare i Wien uppgick till 109,8 GJ per capita år 2005 
(Krausmann 2013). Detta värde innebär att Wiens energikonsumtion år 2050 ska uppgå till 
54,9 GJ per capita och år.  

Andelen privat motordriven trafik (PMT) vid tiden för publiceringen av Smart City Wien 
saknas. I Wiens trafikplan delas resande upp i de fyra kategorierna: kollektivtrafik, PMT, 
cykel samt transport till fots. Statistik för år 2009 visar att dessa fyra kategorier utgjorde 
följande andelar av resor i staden: kollektivtrafik 35 procent, PMT 33 procent, cykel 5 procent 
och transport till fots 27 procent (City of Vienna 2010). Målet att PMT högst ska uppgå till 15 
procent år 2050 betyder således att de övriga kategoriernas andel ska öka. 

År 2007 var andelen förnyelsebar energi som staden konsumerade 13 procent (Siemens 2009). 
Målet till år 2050 är att 50 procent av energin ska komma från förnyelsebara källor, vilket 
innebär att Wien måste både öka andelen förnyelsebart samtidigt som energikonsumtionen i 
stort minskar.  

I Smart City Wien framgår att stadens yta i dagsläget utgörs till hälften av grönytor. Målet för 
år 2030 är således att behålla andelen när staden och befolkningen växer. 

3.3.2. IKT i Smart City Wien 
IKT spelar en viktig roll för stadens utveckling och beskrivs som den smarta stadens 
nervsystem. I Smart City Wien framhålls potentialen av IKT när det kommer till innovationer 
som kan effektivisera samhället och samtidigt skapa ekonomiska mervärden genom ökad 
konkurrenskraft och arbeten. Pilotprojekt där staden samarbetar med IKT-företag är tänkt att 
visa omvärlden Wiens ställning som ledande stad inom området. För att leva upp till den 
rollen så betonar visionsdokumentet behovet av investeringar i infrastruktur för IKT. Staden 
ska investera i den senaste tekniken för bredband samt göra trådlös uppkoppling mer 
tillgängligt för allmänheten. Vidare har stadsförvaltningen i Wien antagit en princip om att 
vara öppen med information för att möjliggöra medborgarnas deltagande och som drivkraft 
för innovativa lösningar hos företag (Vienna City Administration 2014). 

Open government data 
Ett samarbete mellan Österrikes regering och kommuner har lett till en policy om att 
offentliggöra statliga data kostnadsfritt för alla (Vienna City Administration 2015c). I Wien 
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ska stadens databaser öppnas upp för allmänheten och samlas i tjänsten, Open government 
data catalogue. Detta görs dels för att stärka demokratiska värden men också för att 
tillhandahålla data som kan ligga till grund för kommande innovationer inom IKT samt vara 
till hjälp för forskning. I tjänsten ingår bland annat geografisk, ekonomisk, transport och 
statistisk data. Personlig data finns inte tillgänglig med hänsyn till integritet och säkerhet 
(Vienna City Administration 2014). 

Wiens stadskarta, ViennaGis 
Wien har utvecklat en digital stadskarta som är tillgänglig på stadens hemsida. Kartan bygger 
på geografiska informationssystem, GIS, och tillåter användare att lägga på flera kartlager av 
information på Wiens grundkarta. I menyn finns över 120 kartlager att tillgå (EU Commission 
2015) och här presenteras endast ett urval av de funktioner som ingår. Transportrelaterande 
funktioner innefattar bland annat stadens gatunät med enkelriktade gator, stationer för 
tunnelbana och pendeltåg, och platser där det pågår arbeten som kan orsaka störningar.  En 
funktion visar var bilpooler är lokaliserade med realtidsdata över hur många bilar som finns 
tillgängliga. Samma funktion finns även för lånecyklar vilket med Mitchell’s (1999) principer 
kan beskrivas som en form av massanpassning då transportbehov kan matchas med ett 
färdmedel. Hälsorelaterad information visar vart sjukhus, apotek och tandläkare är belägna 
och var i staden defibrillatorer finns utplacerade. Under fliken, Clean city, får användaren 
information om platser för återvinning och avfallshantering samt offentliga toaletter. Staden 
tillhandahåller gratis trådlöst bredband på flera ställen och i ViennaGis finns ett kartlager över 
var dessa ”hotspots” finns (Vienna City Administration 2015a). 

e-government 
Staden tillhandahåller en bred service på sin hemsida där invånare och företag kan finna 
information inom en rad olika kategorier som exempelvis hälsa, miljö, sjukvård, kultur, 
transport, företagande, socialtjänst, byggnation och boende. Inom varje kategori finns 
möjligheten att fylla i elektroniska blanketter såsom olika anmälningsformulär och 
ansökningar. Det finns även möjlighet att kommunicera med stadens administrativa 
avdelningar genom standardiserade kontakt- och feedbackformulär (Vienna City 
Administration 2015b). Elektroniska blanketter är en form av dematerialisering som kan spara 
resurser och minska avfall. En annan typ av dematerialisering är att låta administrativa kontor 
flytta in online, vilket kan minska behovet av lokaler. 

SMILE mobility card 
SMILE (Smart Mobility Info and Ticketing System Leading the Way for Effective E-Mobility 
Services), är ett pilotprojekt som sammankopplar flera olika färdmedel. Projektet är ett 
samarbete mellan Wiener Stadtwerke , Wiener Linien (motsvarigheten till Stockholms 
lokaltrafik) samt Österreichische Bundesbahnen (Österrikes statliga järnvägsbolag). Genom 
SMILE ska användaren kunna välja mellan flera olika färdmedel som är samlade i samma 
plattform med ett enhetligt betalsystem. Ett öppet gränssnitt gör det möjligt för privata företag 
att ansluta sig till systemet (European Parliament 2014) och data över parkeringsplatser, 
laddningsstationer och annan transportrelaterad information kan inkluderas (Vienna City 
Administration). Mitchell’s (1999) massanpassningsprincip beskriver hur ett behov kan 
kopplas ihop med en tillgång och därigenom minska resursanvändning. I detta fall kan 
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resenärers behov paras ihop med flera transportmedel och därigenom minska incitament för 
att äga en privat bil. Tjänsten finns tillgänglig via webben och genom en Android-applikation 
där användare kan sortera föreslagna färdsätt efter restid, kostnad samt utsläpp som resan 
bidrar med (SMILE mobility 2014). 

WienWin 
WienWin är en databas över innovativa tjänster och produkter inom områdena IKT, energi, 
miljö, transport, mobilitet, hälsa och life science, konstruktion och byggnader samt 
produktionsteknik (Vienna Business Agency 2015). Databasen samlar innovationer från 
företag verksamma i Wien och gör dem lättöverskådliga för potentiella kunder. WienWin 
beskrivs som en innovationspool som ska fungera som ett nätverk där projektledare inom 
kommunen eller företag ur den privata sektorn kan para ihop sina behov med lösningar som 
tillhandahålls av Wiens entreprenörer (Vienna City Administration 2014). WienWin tillkom 
på initiativ av Technology Agency of the city of Vienna, ZIT (European Commission 2015) 
som är ett dotterbolag till Vienna Business Agency (ZIT 2015). 

3.4. Framtidsscenarier  
I detta kapitel presenteras de två framtidsscenarierna som denna rapport behandlar, Controlled 
convenience och Valuing the environment. De är designade för att involvera hela Sverige men 
har i rapporten anpassats till Stockholm och belyser hur livet i staden skulle kunna se ut i en 
framtid runt år 2050-2060. En obehandlad sammanfattning av originalscenarierna återfinns 
som bilaga 3 till denna rapport. 

3.4.1. Controlled convenience, preliminär version  
(Gunnarsson-Östling et al. 2015a, 2015b) 

Samhällsutvecklingen och den ekonomiska tillväxten är starkt kopplad till IKT-sektorns 
tekniska utveckling. Människor lever i symbios med tekniken och många av de vardagliga 
valen görs automatiskt av IKT-system. Tekniken har till och med flyttat in i människokroppen 
där den analyserar hälsotillstånd, och fungerar som personlig identifikation. Allting är 
sammankopplat för att öka funktionaliteten och förbättra upplevelser samtidigt som enorma 
mängder data samlas in för ytterligare optimering av vardagen.  

Staten, som i Stockholm representeras av Stockholms stad, förser tillsammans med företag 
medborgarna med en hjälpande hand för att förenkla vardagen i utbyte mot tillgång till 
personlig information av bland annat beteendemönster och hälsotillstånd. De flesta lämnar 
gärna över sin personliga information utan närmare eftertanke och uppskattar att få riktad 
information och exempelvis inte behöva fundera över var eller vad de ska äta. Lämpliga 
partners identifieras med hjälp av IKT-applikationer och relationer är ofta korta då det är lätt 
att hitta nya partners när relationskonflikter uppstår. Det är vanligt att träffas och umgås på 
resturanger eller till exempel gå på bio. Den ständiga övervakningen har gjort att 
kriminaliteten minskat. Dock finns viss typ av hackerverksamhet som framförallt riktas mot 
samhällets överklass. Personliga användargränssnitt fyller rollerna som sekreterare, betjänt 
samt bästa vän och förser sin användare med omedelbar information såsom vägbeskrivningar, 
påminnelser eller råd. De yngre generationerna kan inte föreställa sig en värld utan ständig 
uppkoppling och kan drabbas av chock då uppkoppling saknas. 
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Regeringen har en teknokratisk roll och bestämmer vilka beteenden som ska uppmuntras och 
vilken information som ska delas med medborgarna. De sätter även gränsvärden för bland 
annat vilket BMI som tillåts innan systemet begränsar möjligheten att konsumera 
onyttigheter. Partier har olika syn på vilka de föredragna beteendena ska vara. Vissa 
förespråkar ett minimalt ekologiskt fotavtryck, men dessa partier är en minioritet. 
Klimatproblemen har blivit mer uppenbara men en stark tro på tekniken och ett bristande 
intresse av vad som sker utanför den egna omgivningen har lett till minskad oro. Den ständiga 
uppkopplingen och den omedelbara informationstillgången har gjort att förhållandet till 
tidskonceptet förändrats, så att det enda som är viktigt är vad som händer just nu. 

Kommunen ansvarar för stadens fysiska planering och övervakar behandlingen av insamlad 
data. De flesta bor större delen av sina liv ensamma, vilket har gjort att behovet av bostäder 
ökat. Små smarta modullägenheter i byggnader med hög lägenhetsdensitet, som till exempel 
skyskrapor, dominerar bostadsbeståndet där användandet av den lilla boytan maximeras med 
hjälp av IKT-lösningar. De fattiga bor i ”ghetton” vid transportsystemens ändstationer som i 
stor utsträckning saknar de tekniska bekvämligheterna som finns i de centralt belägna, större 
lägenheterna, där de rikaste bor. Konsumtionsnivån är hög och behovet av transport- och 
logistiklösningar likaså. Gatunätet har därför breddats och domineras av varutransporter vilket 
har gjort att bostadshusen placerats glesare. Flera stadskärnor har utvecklast där servicen är 
mer koncentrerad. Stockholm har blivit mer attraktivare då det är där som servicen är bäst. 

Media förser inte medborgarna med en kritisk syn på samhället utan alla nyheter är vinklade 
och optimerade för att ge så mycket underhållning som möjligt. Visserligen finns nästan all 
information tillgänglig på internet men få personer gör det aktiva valet att leta reda på den.  

 

3.4.2. Valuing the environment, preliminär version 
(Gunnarsson-Östling et al. 2015a, 2015b) 

En miljömedveten anda genomsyrar samhället, både hos invånarna och hos företagen. De 
svenska miljömålen har uppfyllts, bland annat tack vare IKT-sektorns utveckling med fokus 
på att lösa miljöproblem. Myndigheter och medborgare har ett ömsesidigt förtroende för 
varandra och en stor del av befolkningen engagerar sig politiskt. Den ekonomiska tillväxten är 
underordnad uppfyllelsen av miljömålen. Innovativa lösningar som stödjer en ekologisk 
livsstil hyllas tillsammans med deras uppfinnare. Cykeln och kollektivtrafiken utgör de 
vanligaste transportmedlen.  

Stockholms stad har ett djupt rotat miljöarbete i hela sin verksamhet och tillämpar 
kretsloppsekonomi till den grad det är möjligt med stöd av ekonomiska instrument från 
regeringen och EU. Det finns numera två typer av valutor, vanliga pengar och miljörätter. 
Miljörätterna fördelas till befolkningen av regeringen och de förbrukas tillsammans med 
pengar beroende av konsumtionens miljöpåverkan. Med hjälp av miljörätterna så illustreras 
en varas miljöpåverkan till konsumenterna och det blir enklare att medvetet göra 
miljövänligare val, samtidigt som de begränsar antalet miljöpåverkande val som kan göras. 
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Den globala handeln har minskat till följd av att transporter har blivit dyrare, därför krävs 
mera närproducerade produkter.  

Tre grupper av människor dominerar stadens befolkning. En fattig grupp som inte har råd att 
utnyttja alla sina miljörätter och säljer dessa på den öppna marknaden. Medelklassen 
konsumerar i princip de miljörätter de tilldelats och måste göra avvägningar mellan tid, 
konsumtion, pengar och miljörätter för att balansera vardagen. Den tredje och mindre gruppen 
lever över sina tilldelade miljörättigheter då de använder sina monetära tillgångar till att 
införskaffa flera miljörätter från de fattiga. Utbytet av miljörätter mellan de fattiga och de rika 
bidrar till att minska den ekonomiska klyftan i samhället. Det finns även en fjärde grupp som 
består av människor som vill minimera sina ekologiska fotavtryck genom att vara 
självförsörjande till så hög grad som möjligt. Denna grupp strävar efter hårdare miljömål och 
väljer att donera eller nullifiera sina överblivna miljörätter istället för att sälja dem. Det är 
vanligt att grannar går ihop och organiserar olika typer av urban matproduktion och hjälps åt 
att ta hand om vardagssysslor som tvättning och städning.  

Teknik tillverkas i moduler som lätt kan bytas när de går sönder och allt fler reparerar eller syr 
sina egna kläder. Konsumtionen av prylar har minskat och byteshandel eller utlåning sker i en 
stor utsträckning. Den konsumtion som sker är mer inriktad på tjänster, varor och annat som 
inte kostar mycket miljörätter. Även företag har en mentalitet som inte går ut på att maximera 
den ekonomiska vinsten. IKT har hjälpt till att effektivisera produktionen och transporten av 
produkter till att generera så lite avfall som möjligt samtidigt som återvunnet material 
inkluderas i processen.  

3.5. Workshopresultat 

3.5.1. Workshop 1 
Här redovisas de positiva samt negativa utvecklingsaspekterna som identifierades av 
deltagarna i Workshop 1. Resultatet är hämtat från workshopens andra moment som föregicks 
av en diskussion kring de givna frågorna som redovisats i metodbeskrivningen. En 
sammanställning av diskussionen från det första momentet finns i bilaga 4. 

Controlled convenience 
 
Positiva utvecklingsaspekter 
 
• Utbildning: En behovsanpassad och flexibel utbildning i kombination med lokala 

pedagoger skulle kunna bidra till att höja intresset för invånarna att utbilda sig. IKT 
möjliggör individbaserade onlineutbildningar som inte är plats- och tidsbundna. Vidare 
kan digitaliserat skolmaterial minska resursanvändandet. 

• IKT som livscoach: IKT-tjänster kan fungera som en livscoach som hjälper individen 
med att göra de rätta och bästa valen. 

• Resor: Individuella reseplanerare och underhållning genom IKT gör det lättare och mer 
underhållande att resa. 
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• Demokrati: Genom IKT möjliggörs en demokratisk direktprocess där alla invånare kan få 
samma information och göra det lättare ta del av stadens planer och lämna synpunkter. 

• Trygg stad: IKT kan bidra till att göra staden tryggare och säkrare. (Påståendet 
utvecklades inte vidare men det kan tänkas att aspekten beror på att alla är övervakade 
eller att alla har kommunikationsteknik nära till hands. Förf. anm.) 

 
Negativa utvecklingsaspekter 
 
• Minskad empati: Individanpassad informationen via mobiltelefon och dator kan isolera 

invånarna från omvärlden, vilket kan leda till mindre förståelse för hur andra har det och 
ge sämre medkänsla. 

• Integritetsrisk: Med omfattande insamling av individers data så finns en risk att 
informationen missbrukas och personlig integritet kränks. 

• Individen går förlorad: Om IKT-tjänster tillhandahåller en alltför omfattande service där 
användaren överlämnar beslut åt tekniken så finns en risk att individen går förlorad. 
Avsaknaden av utmaningar och verkliga val kan bidra till att människor blir en 
förlängning av tekniken och tappar förmågor, såsom kritiskt tänkande och beslutsfattande, 
längs vägen. 

• Verklig valfrihet: Den verkliga valfriheten kan gå förlorad då endast ett begränsat antal 
valmöjligheter presenteras för användaren. 

• Friktionsfrihetens risker: I en stad kan oplanerade möten mellan människor ske när som 
helst. Men i en värld där IKT gör vardagen friktionsfri så kan staden förlora en del av sin 
oförutsägbarhet. IKT-utveckling kan bidra till att individerna bara följer med strömmen i 
sin egen ”bubbla” utan att ta del av själva staden. 

• Klassamhälle: Det finns en risk att det kan uppstå en ny dimension av segregation om 
inte alla har tillgång till tekniken.  

 

 

Valuing the environment 

Positiva utvecklingsaspekter 
 
• Samhället saktar in: Vardagstempot i scenariot upplevdes som lugnare vilket deltagarna 

tyckte var positivt. Detta kan upplevas som gynnsamt av många invånare då mindre tid 
avsätts för arbete och mer tid kan spenderas med familj och vänner samt minskar stressen. 
Visserligen får de mindre pengar eftersom de inte jobbar lika mycket, men det är inte 
något som de saknar. De som förlorar på detta är vinstdrivna företag som kanske inte kan 
bedriva sin verksamhet på samma sätt som idag. 

• Gemenskap: IKT används för att uppnå miljömålen och har medfört en begränsning i 
ekonomin. Då de ekonomiska hjulen snurrar saktare så blir invånarna mer beroende av 
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varandra, där boende delas och samåkning sker för att hålla nere kostnader. Invånarna 
hjälper varandra i större utsträckning vilket bildar gemenskap och tillit. 

• Reparera och återanvända: Som följd av att tekniken används för att uppnå en 
hållbarare konsumtion så ökar reparationer och återanvändning. Slit och släng 
mentaliteten är inte längre möjlig, vilket medfört ökad efterfrågan på långlivade 
kvalitetsvaror. De som är duktiga på exempelvis hantverk kan driva en verksamhet där de 
säljer, reparerar och utbildar människor i sitt hantverk. Det kan vara ett viktigt område för 
att sysselsätta människor och för att skapa eller hålla traditioner vid liv.  

• Hälsa: Folk cyklar mer och är medvetna om vad de äter, vilket gör att de lever 
hälsosammare liv. På grund av detta behöver inte lika mycket pengar läggas på sjukvård. 

Negativa utvecklingsaspekter 

• Utlandsresor: Att resandet begränsas och att stadens invånare verkar ägna större delen av 
sina liv på samma ställe skulle kunna uppfattas som negativt. Det finns ett värde i att 
uppleva andra kulturer och att berövas denna möjlighet kan upplevas som att gå miste om 
en del av livet.  

• Staden blir mindre intressant: Miljörätterna som begränsar val av varor och som 
fördelas med hjälp av IKT, har lett till nya konsumtionsmönster. Naturupplevelser samt 
egenodlad mat kostar få eller inga miljörätter vilket stärkt invånarnas relation till naturen. 
Detta kan bidra till att staden mister en del av sin attraktionskraft till förmån för 
landsbyggden. I förlängningen kan detta medföra att stadens tjänster inte längre kan 
upprätthålla en hög kvalitet eftersom att befolkningsunderlaget utarmas. 

• Ny typ av status: Konsumtion av varor som har en stor miljöpåverkan, exempelvis 
importerade varor, kommer bli svårare att konsumera eftersom att IKT har möjliggjort 
systemet med individuella miljörätter. Det är därmed svårare att särskilja sig med 
statusattribut som kläder, bilar, smycken med mera. Invånarna kanske kommer söka nya 
sätt att särskilja sig på och ett tänkbart sätt är att det blir status att vara så miljövänlig som 
möjligt. Det är förvisso inte en dålig företeelse i sig, men det kan bidra till konflikter och 
samhällsklyftor. 

• Smutsiga företag: Företag vars verksamhet har negativ påverkan på miljön kommer att få 
svårt att överleva i denna framtid. Det kan ju vara något som är bra för miljön, men det 
kan ge negativa effekter i form av arbetslöshet om företagen går i konkurs.  

• Centralstyre: I scenariot finns det en/flera centrala organisationer som till stor del styr 
över Europa. IKT kan ha gjort det möjligt för dessa organisationer att styra länder på 
distans, geografiskt separerade från befolkningen. Om centralmakten detaljstyr hur allting 
ska gå till, samtidigt som den är distanserad från invånarna, så kan det kännas som ett 
övervakningssamhälle. Men det kan även vara så att det krävs en stark centralmakt för att 
få samhället att gå i rätt riktning. 

 

3.5.2. Workshop 2 
Nedan redovisas de positiva och negativa utvecklingsaspekterna som identifierades under 
workshop 2. Grupperna hann eller lyckades inte identifiera både fem positiva och fem 
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negativa aspekter inom sina respektive scenarier, men de aspekterna som identifierades 
återfinns här. I bilaga 5 finns en sammanställning av diskussionen kring frågeställningarna 
som ägde rum i båda grupperna under workshopen. 

 

Controlled convenience 

Positiva utvecklingsaspekter 

• Bekvämt för individen: Om vardagen styrs av olika IKT-lösningar kan det vara bekvämt 
för individen att till exempel transporteras på grund av att resan optimeras och det finns 
tillgång till många tidsfördriv som gör resan mer njutbar.  

• Resursanvändning: IKT kan påverka resursanvändningen genom att optimera 
produktionsled för att minska avfall, vilket kan vara ett viktigt steg mot en hållbar 
utveckling. 

• Samhället styrs av alla: Data som samlas in behandlas av algoritmer och används för att 
anpassa staden utifrån medborgarnas beteende. Detta kan bidra till att samhället blir mer 
demokratiskt och till viss del mer rättvis, då alla har möjlighet att visa sina intressen 
genom datainsamlingen. 

Negativa utevecklingsaspekter 

• Majoritetens tyranni: Det finns en risk att vissa minoritetsgrupper hamnar utanför eller 
diskrimineras av systemet om det är majoritetens välmående som eftersträvas. Till 
exempel kan det bli svårt för handikappade att få staden att bli anpassad åt dem eftersom 
de är en liten grupp.  

• Svårt att avvika: Det är svårt att stå utanför systemet. Befolkningen tvingas in i en 
teknokratisk värld vilket kan bli det ända sättet att leva ett gott liv på. Om en person 
saknar uppkoppling till IKT-systemet kan det bli som att den personen inte är en 
medborgare längre. 

• Likriktning: Alla personer formas av samhället och blir en produkt av IKT-systemet. Den 
verkliga personligheten urvattnas och många människor indoktrineras i lika värderingar på 
grund av den riktade informationen som hela tiden matas ut till befolkningen. 
Befolkningen grupperas baserat på de val de gör och ges samma information. Om 
personer som har valt olika riktningar möts, finns en risk att de är så olika att de har svårt 
att förstå varandras värderingar. 

• Ansvarsutkrävande: Det kan bli svårt att urskilja vem det är som bär ansvaret när IKT-
systemet orsakar svårigheter eller diskrimineringar. Ligger ansvaret hos någon politiker, 
programmerare eller hos hela befolkningen som har försett systemet med data? Många 
misstag riskerar att ses som brister i systemet som ingen kan hållas ansvarig för. 

• Kreativiteten: Avpersonifieringen och formandet av befolkningen kan leda till att folk till 
viss grad slutar tänka och bara ”följer med strömmen”. Något som skulle kunna innebära 
att kreativiteten i samhället försvinner. 
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Valuing the environment 

Positiva utvecklingsaspekter  

• Bostadsmarknaden: De individuella miljörätterna som distribueras och används med 
tekniken som hjälpmedel kan göra att invånarna blir tvungna att odla sin egen mat, 
eftersom att konsumtionen begränsas. Detta skulle kunna leda till att innerstaden blir 
mindre populär och att det blir status att bo i naturnära förorter där det går att odla. Detta 
kan jämna ut värdet på bostäder i Stockholm vilket är positivt för segregation. 

• Ren stad: Då tekniken möjliggjort individuella miljörätter för att uppnå miljömål, så 
kommer det bli svårare att äga en privat bil. Därmed skapas förutsättningar för en ren och 
hälsosam stad. 

• Drift av staden: Om konsumtion med stor miljöpåverkan begränsas med hjälp av 
tekniken så innebär det att färre äger en egen bil. Det blir då mindre kostsamt att driva 
staden, exempelvis genom mindre belastningar på vägarna som i sin tur minskar behovet 
av underhåll. Omfattande infrastrukturprojekt behövs inte heller i samma utsträckning. 

• Kollektivtrafik: IKT har i scenariot använts för att uppnå miljömålen och den privata 
bilismen har minskat som en följd. De flesta har blivit tvungna att välja bort bil men de 
behöver fortsatt resa varför kollektivtrafiken torde vara kraftigt utbyggd. Spår- och 
ledningsbunden trafik tillsammans med mer flexibla lösningar sågs svara mot 
transportbehovet. 

Negativa utvecklingsaspekter 

• Styre: Insamling av data i kombination med ett starkt centralstyrt samhälle medför risker 
för maktmissbruk där invånarna övervakas i stor grad. Detta kan leda till att 
medborgarinflytande och lokalt styre minskar. 

• Frihet: Om IKT används för att begränsa konsumtion så kommer företag som producerar 
varor med stor miljöpåverkan få det svårt att överleva. Miljörätterna begränsar friheten 
både för individer och för företag, exempelvis genom att man inte kan konsumera vad 
man vill och att det blir svårare att starta nya företag. 

• Maktfaktorer: Ett samhälle där IKT har en central roll kan leda till att teknikvetare och 
programmerare får mycket makt. Att kontrollera tekniken kan indirekt betyda att 
kontrollera invånarna. 

4. Analys 
 

4.1. Wiens framtida hållbarhet 
Visionsdokumentet, Smart City Wien, innehåller flera strategier för hur stadens uppsatta mål 
ska nås. I denna rapport har valet gjorts att endast fokusera på Wiens strategier kring IKT och 
hur dessa kan bidra till att förverkliga de uppsatta miljömålen samt stödja sociala 
hållbarhetsaspekter. 
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Wiens miljömål 
 
Ett stort fokus på framtida transporter och energiförbrukning finns i visionen vilket indikerar 
att dessa frågor tas på allvar. Genom SMILE och ViennaGIS möjliggörs en bättre överblick 
av transportmedel och färdvägar där invånarna kan välja miljövänliga alternativ och effektiva 
transportvägar. Då flera olika transportmedel finns integrerade i SMILE så kan incitamenten 
för att äga en privat bil minska. Förutsatt att dessa strategier faller väl ut hos befolkningen så 
görs antagandet att de har potential att bidra till att följande mål uppnås: minska utsläpp av 
växthusgaser, minska den privata fordonsflottan samt minska energikonsumtionen per capita 
till följd av effektivare transporter. Stadens ytor utgörs till hälften av grönområden och målet 
för 2030 är att behålla samma andel. Det är svårt att bedöma hur väl detta mål kan uppfyllas 
men det är möjligt att förbättrade trafikflöden kan frigöra ytor och att befintliga grönområden 
kan bevaras. 
  
I databasen WienWin samlas innovationer från företag på samma plats vilket gör det lätt att 
överblicka vilka lösningar som finns till hands. Detta kan användas av staden vid gröna 
upphandlingar för att nå de uppsatta miljömålen samtidigt som det stödjer de inhemska 
företagen och ekonomin. Målet att hälften av stadens energitillförsel ska komma från 
förnyelsebara källor är svårt att koppla direkt till stadens IKT-strategi. IKT kan användas för 
att minska den totala energikonsumtionen genom att göra bland annat transporter mer 
effektiva. Därmed kan behovet av den totala energitillförseln minska, vilket indirekt gör målet 
om förnyelsebar energi lättare att nå. 
 
Sociala hållbarhetsaspekter 
 
I Smart City Wien föreslås statliga databaser öppnas för allmänheten genom Open 
government data catalogue och göras tillgängliga online utan kostnad. Detta kan stärka 
demokratiska värden då transparent information ökar insynen för stadens invånare. 
Offentliggörandet av information är också tänkt att hjälpa forskare och entreprenörer i deras 
arbete. Med e-government vill Wien förbättra interaktionen mellan staden och dess invånare. 
Genom att flytta administrativa uppgifter och möjliggöra en dialog med stadens tjänstemän 
online så blir interaktionen mindre tids- och platsberoende. Förutom att underlätta för 
invånarna så görs ett antagande att e-government kan ge invånarna ett direkt sätt att lämna 
synpunkter till stadens tjänstemän. ViennaGIS tillhandahåller information om en rad olika 
tjänster såsom vårdplatser och lokalisering av defibrillatorer som kan vara viktiga för 
folkhälsan. 
 

4.2. Hur hållbar är framtiden? 
De två scenarierna utmålar två skilda framtider där Stockholm har utvecklats i olika 
riktningar. De är olika sinsemellan men också jämfört med hur dagens Stockholm ser ut. I 
denna del analyseras de var för sig utifrån hur hållbara de kan tänkas vara. Som grund för 
analysen användes de befintliga miljömålen ur Stockholms nuvarande miljöprogram och de 
sociala hållbarhetsaspekterna som redovisats i inledningen till denna rapport.  
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Analysen kring scenariernas hållbarhet utgick från frågeställningen: Hur hållbar skulle 
Stockholm vara om scenarierna var sanna idag? Bedömningen baseras på diskussionerna 
under workshoparna tillsammans med våra egna uppfattningar av utvecklingarna. Påståenden 
stöds så gott som möjligt av källor, men vissa antaganden gjordes vilket redovisas i texten. 
Informationen som återges i följande del är tagen från scenariobeskrivningarna, både från 
artikeln och från arbetsmaterialet i S & I-projektet. 

4.2.1. Controlled convenience 
 
Måluppfyllelse av miljöprogramet 

Miljöeffektiva transporter: Stadens vägnät splittrar stadslandskapet på ett mer påtagligt sätt 
än idag och en utglesning av bostadsområden har skett.  Vägar tar stora arealer i anspråk och 
transporter har prioriterats i planeringen för att resor och leveranser ska vara tidseffektiva. 
Enligt (Gullberg 2015) så leder effektivisering och förbättring av vägar till större 
trafikvolymer och här görs antagandet att trafiken i scenariot ökat. Det beskrivs inte vilka 
transportmedel eller hur stor andel fossila bränslen som används, men fordonen antas vara 
något energieffektivare jämfört med idag. Det nämns heller inte hur situationen ser ut för 
gång- och cykeltrafikanter och här görs antagandet att den glesare utformningen av staden 
missgynnat denna grupp. Cyklisterna har historiskt sett trängts undan från vägnätet i 
Stockholm (Emanuel 2012). Enligt Gullberg (2015) finns det gott om ledig kapacitet i 
Stockholms vägnät och trafikstockningar uppstår endast i en liten del av nätet under en 
begränsad tid av dagen. Istället för att öka trafikytor, vilket ger oönskade effekter i form av 
buller, föroreningar samt fysiska barriärer, så föreslås bland annat en effektivare hantering av 
trafikflöden, bättre utnyttjande av spår-och vattenvägar samt designerade körfält för bussar 
(Gullberg 2015).  

Då scenariot tillhandahåller knapphändig information om detaljer som är viktiga för att utföra 
en mer fullständig analys, så lämnas en reservation för att teknikutvecklingen skulle kunna ha 
bidragit till att minska negativa effekter. Väglaget kan till exempel vara utformat för att 
minska buller och partiklar, fordon kan använda förnyelsebara energikällor i stor utsträckning. 
En annan infallsvinkel är att den framtida invånaren stannar inom sin stadskärna i stor grad 
där cykel och gång är det mest tidseffektiva sättet att förflyttas. Kärnorna kan också utgöra ett 
bra underlag för kollektivtrafiknoder. Utvecklingen av vägnätet i Controlled convenience 
antas ha gett ökade trafikvolymer och även om fordonen är mer energieffektiva så görs 
bedömningen att målet blir svårt att uppnå. 

Giftfria varor och byggnader: I denna framtidsbild har äldre byggnader ersatts i stor 
utsträckning av moderna skyskrapor med smarta bostäder. Det rationella och osentimentala 
förhållningssättet till äldre bebyggelse öppnar för möjligheten att de nya bostadskomplexen 
håller en högre miljöstandard än idag. Sweden Green Building Council, SGBC, konstaterar att 
intresset för att miljöcertifiera byggnader ökar (SGBC 2015) och i detta scenario antas denna 
trend ha fortsatt och resulterat i en minskning av giftiga ämnen. IKT som stödjer invånarna att 
göra bra val samt informera om vad som är bäst för samhället antas ha potential att minska 
mängden miljö och hälsofarliga ämnen. Den stora omvandlingen av bebyggelsen och 
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invånarnas mottaglighet för information som leder till val som är bra för dem själva och 
samhället ger möjligheter för måluppfyllelse. Detta förutsätter dock att omhändertagande av 
material från tidigare stadsrivning har skett på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. 

Hållbar energianvändning: Då landsbygden har avfolkats i stor utsträckning så har troligtvis 
befolkningen i Stockholm ökat. Urbanisering har historiskt varit en av de mer energikrävande 
processerna (Kaijser & Kander 2013) och detta scenario antas inte utgöra ett undantag.  De 
flesta bor ensamma vilket bör ge en hög energianvändning per person då de inte delar 
elektrisk apparatur. Nästan alla, förutom de sämre bemedlade, bor i smarta bostäder med 
integrerade IKT-tjänster som hjälper de boende att reglera inomhusmiljön. IKT kan vara ett 
medel för att synliggöra konsumenters elanvändning, till exempel genom en display i 
hemmet, för att göra konsumtionen mindre abstrakt. Förhoppningen med sådana tjänster är att 
kunskapen kring elanvändning ska öka bland konsumenter och att de därefter kan förändra 
beteenden kring användningen (Katzeff & Ramström 2014). Studier av bland annat Darby 
(2008) visar att konsumenter reducerat sin elanvändning med 5-15 procent då återkoppling 
ges i realtid genom IKT-tjänster. Katzeff & Ramström (2014) poängterar att det är viktigt hur 
informationen återges i displayen samt var den finns placerad i hemmet för att påverka 
konsumenters beteenden. 
  
IKT-tjänsterna antas i rapporten kunna erbjuda nya möjligheter som optimerar och minskar 
energiförbrukningen i hemmet. I övrigt saknas en koppling som skulle kunna tyda på att 
tekniken används för att minska förbrukningen i staden, den används snarare i 
konsumtionssyfte och som rådgivande funktion. Scenariot beskriver en explosiv ökning i 
användandet av IKT-produkter, vilket troligtvis betyder att den totala energianvändningen har 
ökat. Även om tekniken är mer energieffektiv så används den i en utsträckning som utgör en 
risk för rebound-effekter.  
 
De nyproducerade byggnaderna antas ha en lägre energianvändning till följd av en ökad 
miljöcertifiering samt val av byggnadsmaterial. Av scenariot framgår det inte vilka 
energikällor som används vilket gör det svårt att bedöma hur utsläpp av växthusgaser ser ut. 
Den stora stadsomvandlingen där gamla byggnader har fått ge plats åt nya bostäder, de flesta 
bor ensamma och tekniken används för att underlätta konsumtion, ger bedömningen att målet 
om en hållbar energianvändning inte uppnås. 
 
Hållbar användning av mark- och vattenområden: Scenariot beskriver inte specifikt 
användningen av mark- och vattenområden annat än att transporterna tar stora arealer i 
anspråk. Det framgår att befolkningen uppskattar det offentliga rummet och utnyttjar stadens 
parker. Enligt Karlson & Mörtberg (2014) har det svenska vägnätet haft en negativ inverkan 
på den biologiska mångfalden och i scenariot antas det mer omfattande vägnätet ge ytterligare 
försämring. En möjlig konsekvens är att prioriteringen av vägnätet gjort intrång i stadens 
gröna kilar och andra grön- och vattenområden. Grön- och vattenområden bidrar med 
betydande ekosystemtjänster såsom vatten- och luftrening (Ekologigruppen, 2010) varför en 
minskning av dessa områden inte är önskvärt. Utifrån antagandet att områden som är viktiga 
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för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster har fått ge vika för vägnätet och 
bebyggelsen, så görs bedömningen att målet inte uppnås.  
 
Miljöeffektiv avfallshantering: Scenariot förtäljer inget om hur avfallshantering går till och 
här görs antagandet att den framtida staden bör ha blivit effektivare i hanteringen. Med fler 
invånare samlade på en mindre yta, fördelat i olika stadskärnor, så öppnas det möjligheter att 
ha lokala återvinningscentrum i varje kärna som underlättar hanteringen av avfall. I den 
nuvarande avfallsplanen för Stockholm så framlyfts vikten av att avfallsfrågor kommer in i ett 
tidigt skede vid planeringen av ny bebyggelse för att öka återvinning samt minska avfall 
(Stockholms stad 2013b). Den nya bebyggelsen bör ha föregåtts av planering och här görs 
antagandet att avfallsfrågor kommit in i ett tidigt stadie av planeringen, vilket förbättrat 
hanteringen.  
 
IKT fyller funktionen som en personlig rådgivare som kan vara behjälplig med att visa de val 
som är bäst för användaren och samhället. Detta antas kunna bidra till att miljö- och 
hälsofarliga ämnen minskar i stort, eftersom att användaren kan få upplysning om vilka 
produkter som innehåller dessa ämnen och som bör undvikas. Historiskt så har mängden 
avfall per år och invånare ökat i Sverige, från 25-30 kilo per person vid 1900-talets början till 
dagens 500 kilo per person (Stockholms stad 2013b). En belastande faktor i scenariot är den 
höga konsumtionen som troligtvis genererar mer avfall än idag, men då invånarna är samlade 
i stadskärnor så antas insamlingen av avfall vara mer effektiv. Utformningen av staden i 
kombination med IKT som hjälper användaren att göra rätt val bidrar till att avfallet antas 
hanteras bättre, men den ökade avfallsmängden från konsumtionen gör att målet blir 
svårbedömt.  
 
Sund inomhusmiljö: Den nya bebyggelsen antas vara uppförd med material som svarar mot 
kraven om bullernivåer inomhus samt halter av radon och andra miljö- och hälsofarliga 
ämnen. I scenariot framgår att de smarta bostäderna styrs med hjälp av IKT. Det är möjligt att 
tekniken i de framtida hemmen kan vara behjälplig med att automatisk kontrollera luftkvalitet, 
ventilation samt temperaturförhållanden och med detta antagande ge positiva effekter på 
inomhusmiljön. De smarta nya bostäderna antas ha en positiv effekt på inomhusmiljön varför 
bedömningen görs att målet uppnås. 

Sociala hållbarhetsaspekter 

Demokrati: Det mer individutformade informationsutbudet har i scenariot bidragit till att 
media inte bevakar samhället på samma sätt som idag. Den kritiska samhällsbevakningen har 
minskat och intresset för omvärlden svalnat, då invånarna är allt mer koncentrerade på sitt 
eget välmående. IKT-användarna utgör informationskällor för staten och företag där de i 
gengäld får valmöjligheter presenterade som ligger i linje med deras intressen och välmående. 
Den riktade informationen till IKT-användarna har gjort det svårare samt mindre intressant att 
finna objektiv information, vilket idag framlyfts som en viktig förutsättning för demokrati 
(Lundquist 2015). Staten och företagens förmåga att påverka invånarna har ökat till följd av 
all information som överlämnas och detta kan utgöra en risk för maktmissbruk. Även om 



  Johan Gustafsson & William Kenttä 

26 
 

valmöjlighet är något som invånarna värderar högt, så begränsas antalet valmöjligheter och 
valen görs utifrån rekommendationer från IKT-systemet. Medieklimatet, det minskade 
intresset för objektiv information och omvärlden bidrar till bedömningen att demokratin 
undermineras då verklig valfrihet riskerar att gå förlorad. 

Jämlikhet: De mest förmögna bor centralt i stora teknologiskt smarta bostäder medan de 
sämre bemedlade är bosatta i stadens periferi med mindre tillgång till integrerad IKT i 
bostaden. Scenariot beskriver en tydligare polarisering av samhällsklasser än idag där IKT 
utgör en teknisk dimension av segregation. Äldre generationer kan ha svårt att acceptera 
tekniksprång och kan därmed hamna utanför samhället. I en utredning kring äldres 
användande av IKT uppgav 16 procent av de som saknade tillgång till tekniken att det 
antingen var för dyrt eller för krångligt (IT-kommissionen 2002). Det är möjligt att de äldre i 
framtiden är mer vana vid tekniksprång men det föreligger ändå en risk för utanförskap i ett 
samhälle där IKT användningen är utbredd. 

Kultur: I den framtida staden har äldre bebyggelse offrats för att ersättas med nyare och för 
ändamålet mer rationell bebyggelse, med högre hus och mindre lägenheter. Arkitekturen är 
visserligen stilmässigt varierad, men homogen i den meningen att alla byggnader är moderna. 
Inställningen till historia avspeglas i bebyggelsen där bevarande av äldre byggnader anses 
vara onödig. Kulturarv kan ses som en resurs av betydelse för livskvaliten och stadens 
attraktionskraft för besökare och företag (Boverket 2011). IKT har en viktig funktion i att para 
ihop lämpliga partners och vanliga mötesplatser för träffar inkluderar restauranger, pubar och 
biografer. Då samhället beskrivs som konsumtionsbaserat med stöd av IKT-tjänster så antas 
merparten av den kulturella konsumtionen ske digitalt. Kultur är ständigt föränderlig till följd 
av hur levnadssätt utvecklas över tid, varför det är svårt att kritisera hur framtidens invånare 
väljer att utveckla kultur. Vidare är forskningen kring processer som formar och omformar 
kultur bristfällig (Formas 2011). Att endast främja modern bebyggelse kan dock anses vara 
oansvarigt mot stadens kulturarv.  

Hälsa: Tekniken antas ha en betydande roll för människans hälsa i scenariot. Mätningar av 
värden i den mänskliga kroppen utförs av inopererade chip och sensorer som ger användaren 
återkoppling om vilka val som är lämpligast med hänsyn till hälsan. Denna användning av 
tekniken kan med Mitchell’s (1999) principer ses som en smart systemdrift som lär sig 
människors beteenden och avläser variationer i hälsodata. Till följd av denna återkoppling kan 
sjukdomar upptäckas tidigare och behandling sättas in, vilket skulle kunna medföra allt från 
minskad smittspridning till en ökad levnadslängd. Den rådgivande funktionen hos IKT kan 
bidra till att förebygga sjukdomar om ett hälsosamt leverne genom att motion och matvanor 
föreslås för användaren. Det nya sättet att använda tekniken kan möjligtvis också medföra 
negativa effekter på den mentala hälsan. Scenariot beskriver en ny typ av chocktillstånd till 
följd av en ofrivillig period utan uppkoppling. Enligt (Lei et al. 2012) är det utbredda 
användandet av IKT ett växande mentalt hälsoproblem som skapar beroende i likhet med 
andra sjukdomar som spel- och narkotikaberoende. Tekniken har också medfört att gränser 
mellan fritid och arbete suddats ut då människor är tillgängliga via mail och telefon vilket kan 
leda till stress och svårigheter att balansera vardagen (Unionen 2011). Andra aspekter som 
skulle kunna ha en negativ inverkan på den mentala hälsan kan komma ur ambivalensen 
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gentemot alla val och negligering av att följa de råd som presenteras, vilket kan resultera i 
stress hos individen. 

Säkerhet: Invånarna i Stockholm blir övervakade på ett mer omfattande sätt än idag vilket 
medfört en nedgång i brottsligheten. De stora mängderna personlig data som invånarna delar 
med sig av till staten och företag ställer stora krav på datasäkerheten för att förtroendet för de 
styrande ska upprätthållas. En viss hackerverksamhet, som främst riktas mot de rikaste, 
förekommer och kan innebära att funktioner i de smarta hemmen och staden störs. Detta 
skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk för ägaren och samhället. Denna säkerhetsaspekt är 
aktuell även i dagens samhälle. En statlig utredning kring datasäkerhet visar på behovet av 
skydd mot hackerattacker där flera vitala samhällsfunktioner som energiförsörjning, transport 
och industrier kan påverkas vid attacker (SOU 2015). 

Nedgången i den sociala interaktionen människor emellan kan medföra en minskad 
bekvämlighet för oplanerade möten som skulle kunna innebära en säkerhetsrisk, exempelvis 
då en olycka inträffar och behovet av hjälp från andra uppstår. Ett samhälle där den 
granskande journalistiken minskar samtidigt som aktörer i maktposition får obegränsad 
information om invånarna bör få varningsklockor att ringa. En sådan samhällsutveckling 
öppnar för ett auktoritärt styre som kan innebära signifikanta säkerhetsrisker för dess 
invånare. 

4.2.2. Valuing the environment 
 
Måluppfyllelse av miljöprogramet 

I scenariot beskrivs att de miljömål som sattes i mitten av 2010-talet är uppfyllda. Eftersom 
scenariot är normativt och utforskar en framtid där miljömålen går först kan det konstateras 
att scenariot i stor utsträckning är hållbart ur ett miljöperspektiv. Frågan blir då vad som har 
offrats för att uppnå den miljömässiga hållbarheten? Scenariot beskriver en minsking i den 
ekonomiska tillväxten vilket kan öka arbetslösheten och minska staden finansiella tillgångar 
(Swedbank u.å.). Miljörätterna antas vara av stor betydelse för att nå den miljömässiga 
hållbarheten, men att införa ett sådant system i verkligheten kräver att all miljöpåverkan blir 
pålitligt kvantifierad. Det uppdraget kräver stora investeringar i både arbetskraft och kapital. 
Samtidigt förväntas jordens befolkning vara cirka nio miljarder kring år 2050 (UN 2004), 
vilket kan betyda att varje persons individuella miljörätter drastiskt minskar 
handlingsutrymmet då de måste delas på hela världens befolkning.   

Sociala hållbarhetsaspekter 

Demokrati: I detta scenario har medborgare och myndigheter ett ömsesidigt förtroende för 
varandra. Många av invånarna engagerar sig politiskt och arbetar för att minska människans 
påverkan på miljön. Samtidigt har miljörätterna internaliserat kostnaderna av miljöpåverkan 
för både företag och individer vilket bidrar till att den tidigare ojämna fördelningen mellan 
nytta och kostnad jämnas ut. Demokratin i Stockholm anses därför vara stark.   
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Jämlikhet: Det finns fortfarande samhällsklasser i staden men miljörätterna har minskat 
klyftorna mellan dessa klasser då de sämre bemedlade kan avyttra sina rätter i utbyte mot 
pengar, vilket enligt Naturvårdsverket (2015) skapar incitament för att minska sina utsläpp. 
Detta skapar i sin tur en ny ojämlikhet då denna grupp får begränsade möjligheter att 
konsumera något som kostar miljörätter. Scenariot beskriver ett politiskt klimat där 
miljöpolitiken står i centrum. En risk är att andra politiska områden såsom jämlikhet inte ges 
samma uppmärksamhet och faller i skymundan. Geografiska områden kan ha olika 
förutsättningar för försörjning genom bland annat urban odling då luftföroreningar kan 
påverka storleken och kvaliteten på skördar (Bell et al. 2011), vilket kan ge en ojämn balans 
mellan olika områden i staden. Scenariot beskriver inte till vilken grad lönearbete sker och här 
görs antagandet att det minskat då de ekonomiska drivkrafterna inte längre är lika starka. En 
effekt av detta kan vara att mer tid spenderas i eller i närhet till hemmet och att hushållsysslor 
samt barnansvar fördelas mer jämlikt.    

Kultur: Då invånarna inte längre är lika beroende av det globala handelssystemet så antas 
hantverk, byteshandel och reparationer ha ökat. Dels för att invånarna vill leva mer 
miljövänligt, men även för att de måste. Att kunna uppvisa en miljövänlig livsstil är något 
som antas värderas högt hos invånarna. Mer tid ägnas åt konsumtion av kulturella aktiviteter 
som inte kostar så mycket miljörätter, exempelvis teater och konserter. Lokala kulturer 
tillhörande olika kvarter eller stadsdelar antas uppkomma och kan innefatta nya traditioner 
relaterade till matodling eller vård av det gemensamma utrymmet. Förhållandet till naturen 
kan också ha en kulturell dimension och används för rekreation och fritidsaktiviteter då det 
inte kostar miljörätter. En medvetenhet för historia bör finnas hos befolkningen för att inte 
upprepa samma misstag som tidigare generationer gjort. 

Hälsa: En stor del av befolkningen använder cykeln dagligen och är medvetna om vad de 
äter. Det kan finnas en risk för att beroendet av närodlad mat leder till en ensidig kost där 
viktiga vitaminer eller mineraler saknas eller att urbana matodlingar drabbas av föroreningar. 
Samtidigt har miljöarbetet förbättrat Stockholms luftkvalitet och medborgarna utsätts inte för 
gifter eller partiklar i lika stor utsträckning. En ekologisk livsstil, i kombination med en 
omprioritering av tid, gör att fler människor kan utnyttja naturen till skogspromenader eller 
annan typ av naturbaserad rekreation. Detta kan tänkas stärka den fysiska hälsan och det 
mentala välbefinnandet. Den typen av aktiviteter kostar varken pengar eller miljörätter vilket 
kan vara en bidragande faktor till ett ökat intresse.  

Säkerhet: Förtroendet och tilliten i staden är hög och befolkningen antas känna sig säkra. 
Men ingenting i scenariobeskrivningen tyder på att kriminalitet och våldsbrott har minskat. 
Folk som hamnat utanför systemet kanske blir tvungna att stjäla den stadsodlade maten för att 
överleva. Införandet av miljörätter kan göra att fler saker blir stulna från affärer för att folk 
inte har tillräckligt mycket pengar eller miljörätter att upprätthålla sin gamla livsstil. Den 
globala handeln av matvaror har minskat till följd av dyra transporter vilket gör samhället mer 
sårbart vid force majeure situationer såsom torka, översvämningar och andra oväntade 
katastrofer. 
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5. Diskussion 

5.1. Stockholms stads möjlighet att påverka utvecklingsaspekterna 
I följande avsnitt presenteras en kort sammanfattning av de utvecklingsaspekter som 
Stockholms stad har möjlighet att påverka. En del av utvecklingsaspekterna från 
workshoparna och den egna analysen rörde samma ämne eller beskrev samma utveckling. 
Dessa aspekter har förts samman under samma kategori. Kategorierna har fått mer 
övergripande namn relaterade till sina innehåll. I detta avsnitt diskuteras också med vilka 
verktyg Stockholms stad har möjlighet att påverka de olika utvecklingarna. 

5.1.1. Positiva aspekter 
 

Målmedveten miljösatsning 

Den underliggande orsaken till att miljömålen har uppnåtts i Valuing the environment är ett 
målmedvetet miljöarbete från både staden och dess invånare. De IKT-lösningar som 
implementerats i samhället har haft fokus på att lösa miljöproblemen och förespråka en 
miljövänlig livsstil. Miljörätterna ansågs ha en positiv effekt på miljön och bidra till denna 
utveckling, men Stockholms stad har ingen möjlighet att införa ett liknande system. Däremot 
kan staden använda sin roll som informatör för att kommunicera miljöfrågor och råd för en 
hållbar livsstil. I scenariot skedde inte en blind satsning på tekniken utan den sågs som ett 
medel för att uppnå miljömålen. 

Mobilitet 

Resor var en återkommande aspekt där en minskad privatbilism sågs som positivt. Genom att 
koppla ihop flera olika färdmedel inom samma system och bygga ut kollektivtrafiken kan 
incitamenten för att äga en egen bil minska. Individuella reseplanerare kan vara en del i att 
öka attraktiviteten för andra färdmedel än bil och underlätta resandet. Minskad bilism ansågs 
ge positiva effekter på miljön samt göra driften av staden mindre kostsam. 

Stockholms stad kan fortsätta att göra staden mer tillgänglig för cykel- och gångtrafikanter 
samt vara inblandad vid planeringen av kollektivtrafiken med hjälp av det kommunala 
planmonopolet. Vidare kan staden se över om det finns möjlighet att tillsammans med andra 
aktörer inkludera olika färdmedel inom samma biljettsystem, likt SMILE i Wien.  

Bostad 

Bostadshus som byggs för att hålla längre föreslogs för att minska resursutnyttjande över tid. I 
bostäderna finns möjligheten för att IKT-funktioner skulle kunna styra komforten och minska 
energianvändningen. IKT i hemmet skulle även kunna inkludera en direktlänk till 
fastighetsägaren för felanmälningar. Ny bebyggelse antas svara mot högre krav gällande 
energiförbrukning och val av byggnadsmaterial. Detta kan sammantaget resultera i lägre 
bullernivåer inomhus, mindre energianvändning samt minskad användning av hälso- och 
miljöskadliga ämnen. 
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Stockholms stad kan genom markanvisningsavtal och det kommunala planmonopolet påverka 
byggherrars materialval och teknik vid nybyggnation. Vid nybyggnation eller upprustning av 
befintliga bostäder kan Stockholms stad genom de kommunala bostadsbolagen introducera ny 
teknik i hemmet och se till så att det finns en fungerande infrastruktur för IKT. 

Utbildning  

IKT möjliggör flexiblare utbildningsformer som inte behöver vara plats- och tidsberonde. 
Utbildningen kan anpassas mer efter individens behov. Detta skulle kunna öka intresset för 
utbildning. Enligt Hylén (2013) kan IKT-användande i skolor öka motivationen för studier 
samt ge förbättrade studieresultat och måluppfyllelse. Som huvudman för de kommunala 
skolorna kan Stockholms stad se över om eleverna och lärare kan erbjudas tekniska verktyg 
för att underlätta och effektivisera utbildningen. 

Demokrati 

Förbättrad kommunikation mellan invånarna, stadens tjänstemän och politiker, samt 
datainsamling kan ge positiva effekter för demokratin, om integritet skyddas. Med hjälp av 
IKT kan nya kanaler för information och kommunikation skapas vilket kan göra invånarna 
mer intresserade av politik samt mer involverade i stadens arbete. Datainsamling kan vara ett 
sätt för beslutsfattare att se invånarnas förhållande till staden och ge indikation om vad som 
bör prioriteras, exempelvis genom att studera befolkningens rörelsemönster. 

Stockholms stad kan använda sin roll som informatör samt arbeta aktivt för att främja 
kommunikationen med invånarna. I stadsplaneringssammanhang kan IKT skapa nya 
möjligheter för exempelvis samråd där fler kan bli involverade. Med hjälp av e-tjänster kan 
insynen i stadens arbete öka och administrativa uppgifter underlättas. En väl utbyggd och 
fungerande IKT-infrastruktur är en förutsättning för en omfattande insamling av data. 
Stockholm stad kan ansvara för att infrastrukturen möter behovet. 

Hälsa 

Flera av de positiva aspekterna som identifierats vidrörde hälsan bland stadens invånare. En 
minskning av privat bilism i kombination med bättre förutsättningar för gång och- 
cykeltrafikanter antogs ge en renare och hälsosammare stad. För att gynna denna grupp 
föreslås att framkomligheten bör förbättras genom den fysiska planeringen och att tekniska 
lösningar, till exempel ruttplanering som inkluderar cykel, kan öka intresset för att välja bort 
bil. Vidare sågs ett flexibelt arbetsliv där arbetet är mindre tids-och platsberoende som något 
positivt och som kan minska antalet bilresor samt ge individen mer inflytande över sin vardag 
och minska stress. Arbetsplatser utan företagsanknytning, där kontorsarbete kan utföras utan 
att behöva resa till arbetsgivarens kontor, i närhet till tätbefolkade områden föreslogs som ett 
alternativ. Enligt Kramers & Söderholm (2013) kan en sådan utformning av arbetsplatser 
bland annat bidra till att skapa sociala atmosfärer där nya kontakter kan knytas och minska 
resor till och från arbetsplatser. Flexibla arbetsplatser kan knytas till reseplanerare för att göra 
de lättare att hitta samt redovisa lediga platser (Kramers & Söderholm 2013). Om IKT skulle 
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användas som en livscoach kan hälsan hos användaren förbättras tillföljd av att val som 
gynnar både individen och samhället presenteras. 

Stockholms stad prioriterar redan cykel-och gångtrafikanter i den översiktliga planeringen 
(Stockholms stad 2010) och kan fortsätta att arbeta med framkomligheten för denna grupp. 
Kommunala planmonopolet och markanvisningsavtal är verktyg som kan påverka denna 
utveckling. Ett flexibelt arbete är upp till arbetsgivare att finna lösningar för, men Stockholms 
stad skulle kunna bidra med lokaler för att möjliggöra detta. Stockholms stad kan även se över 
om den egna verksamheten kan göras mindre tids-och platsberoende för de anställda, 
exempelvis genom distansarbete, videomöten och flexibla arbetstider. 

Avfall 

En tätare bebyggelse som är samlad i stadskärnor antas kunna bidra till en effektivare 
avfallshantering då källorna för avfall blir mindre spridda. Stockholm stad kan använda sitt 
inflytande som markägare och det kommunala planmonopolet för att förtäta staden samt få in 
avfallsfrågor i ett tidigt stadie av planeringen. 

5.1.2. Negativa aspekter 
 
Stadens utformning 

Om transporter och vägnätet prioriteras framför andra funktioner så finns risken att grön- och 
vattenområden minskar, vilket skulle kunna påverka arters möjlighet för spridning och 
invånarnas rekreationsmöjligheter. Ökade trafikvolymerna medför en högre 
energikonsumtion, högre bullernivåer samt sämre luftkvalitet. En utökning av vägnätet kan 
även medföra en försämring för gång- och cykeltrafikanter. Vidare ansågs den arkitektoniska 
utformningen i Controlled convenience vara alltför tidshomogen. En sådan utveckling bör 
motverkas och äldre bebyggelse bör finnas kvar för att staden inte ska förlora sin charm, 
attraktion och minska invånarnas välbefinnande.  

Stockholms stad har möjlighet att motverka denna utveckling genom det kommunala 
planmonopolet samt genom sitt markägande. Cykel- och gångtrafikanter bör fortsatt 
prioriteras. En arkitektoniskt varierad stad är positivt för stadsupplevelsen varför äldre 
bebyggelse av kulturhistoriskt värde bör bevaras. 

 

 

Maktmissbruk 

Flera av de negativa aspekterna som identifierades handlade om risker i maktförhållanden och 
styre. Då IKT används för att samla in information om invånarna samtidigt som deras 
informationsflöde begränsas eller vinklas, så finns risk för ett auktoritärt styre och minskad 
omvärldsförståelse. De som kontrollerar tekniken hamnar i en stark maktposition. Om 
tekniken används för att optimera staden utifrån majoritetens önskemål, så finns en risk att 
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andra grupper diskrimineras eller bortprioriteras. Då tekniken sköter många av samhällets 
funktioner så kan det uppstå svårigheter att utkräva ansvar då något går fel. 

Stockholms stad kan motverka en sådan utveckling genom att vara transparenta mot 
invånarna, skapa insyn i sitt arbete och tillhandahålla objektiv information. 
Medborgarinflytande bör eftersträvas och om datainsamling sker så behövs hänsyn tas till den 
personliga integriteten. 

Energianvändning 

En prioritering av transporter och en stad där de flesta bor ensamma ansågs ohållbart ur 
energianvändningssynpunkt. Det finns en risk med att ett högt IKT-användande för med sig 
en stor energiförbrukning. Stockholms stad bör fortsätta på den inslagna vägen att prioritera 
kollektiv-, gång- och cykeltrafik framför andra transportmedel. IKT i hemmen kan ha en 
potential att minska energianvändningen men det kan också bli en alltför liten effekt sett till 
energin som investeras i tekniken. De kommunala bostadsbolagen kan införa IKT-lösningar i 
bostäderna. Det bör dock ske med viss försiktighet där Stockholms stad först utvärderar 
pilotprojekt för att se om de bidrar till minskad energianvändning.  

Beteendeförändring 

Kring användandet av IKT-tjänster på individnivå identifierades flera negativa aspekter som 
relaterade till förändringar i beteende hos användaren. Om IKT medför en minskad social 
interaktion mellan människor så finns en risk att människor blir obekväma då de ställs inför 
oplanerade möten. I ett samhälle där alla använder tekniken för att få tillgång till information, 
service samt för att kommunicera så identifierades en risk för att de som inte använder sig av 
tekniken kan hamna utanför.  Vidare kan staden förlora en del av sin oförutsägbarhet då allt 
blir optimerat genom tekniken och detta skulle kunna leda till färre oplanerade händelser och 
möten med andra.  Om de flesta val görs utifrån rekommendationer från IKT-tjänster så 
riskerar verklig valfrihet och kreativitet att gå förlorad. 

Stockholms stad kan arbeta för att främja sociala interaktioner och detta kan göras genom 
arrangemang såsom kulturella aktiviteter eller genom utformningen av det offentliga rummet. 
Det är viktigt att det finns arenor där åsikter kan göras hörda som inte kräver tillgång till IKT 
samt att beslut inte enbart tas baserat på vad som kan observeras i data. Här kan Stockholms 
stad använda sin roll som informatör för att se till att alla inkluderas. Som huvudman för de 
kommunala skolorna kan Stockholms stad arbeta för att främja kreativitet hos eleverna och 
belysa värdet av att fatta egna beslut utifrån egeninhämtad information. 

Då IKT används för att styra invånarna till att leva på ett ekologiskt hållbart sätt, där 
konsumtion och nyföretagande begränsas, så kan utvecklingen leda till att staden inte längre 
blir intressant att bo i och att fler väljer att bosätta sig på landsbygden. För att motverka detta 
kan Stockholms stad se över möjligheter för urban odling, i till exempel kolonilotter samt att 
upprätthålla stadens attraktionskraft genom exempelvis goda rekreationsmöjligheter och 
service. Stadens tillväxt bör inte ske på bekostnad av den stadsnära naturen. 

Segregation 
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Att bo i moderna bostäder med integrerade IKT-funktioner som höjer komforten kanske inte 
är en möjlighet för alla. I Controlled convenience beskrivs en framtid där de mindre 
bemedlade bor i utkanten av staden i hem med begränsad tillgång till teknik och här 
identifierades en risk för att avsaknaden av tekniken kan utgöra ett utanförskap. För att 
motverka denna typ av segregation kan Stockholms stad se till så att de kommunala 
bostadsbolagen implementerar den tillgängliga tekniken, exempelvis vid upprustning av 
miljonprogramshusen. Staden har möjlighet att utnyttja sin storlek som konsument vid 
upphandlingar för att pressa ned kostnader så att fler får tillgång till teknik i hemmen. 

Hälsa 

Då tekniken tar en allt större plats i livet och människor blir invanda med att ständigt vara 
uppkopplade så kan ofrivilliga avbrott medföra negativa effekter på hälsan. Det kan också 
tänkas att ständiga valmöjlighetsförslag kan medföra kluvenhet och stress, om de val och råd 
som presenteras som de bästa inte följs. Stockholms stad kan försöka motverka en sådan 
utveckling genom att skapa förutsättningar för aktiviteter som inte involverar tekniken, 
exempelvis genom att arrangera evenemang och skapa mötesplatser. 

5.2. Stockholm vs. Wien 
Stockholm har genom Grön IT en strategi för hur tekniken ska användas inom den egna 
verksamheten för att realisera stadens IT-program och e-strategi med miljön i åtanke. 
Strategin varierar i storleksordning, från detaljstyrning av utskrifter till större områden som 
transporter och fastigheter. Mer information om strategins innehåll finns i bilaga 2. Grön IT 
framstår som en blandning av Stockholms stads riktlinjer för den egna verksamheten och 
större insatsområden som inkluderar hela staden. 

Wien har, till skillnad från Stockholm, integrerat en strategi för IKT i den översiktliga 
planeringen. Genom pilotprojekt som SMILE så har staden redan kommit en bit på väg i att 
försöka effektivisera transporter med hjälp av tekniken. Än är det för tidigt att utvärdera 
projekten men staden visar en tydlig framåtanda kring IKT-frågor. En intressant aspekt är att 
IKT inte lyfts fram som ett medel för att uppnå miljömål. Istället läggs särskild tyngd vid 
kopplingen till ekonomi, företagande och service. Det framhålls till exempel att: "Pilotprojekt 
tillsammans med IKT-företag ska tjäna som showcases för staden och dess ekonomi" (Vienna 
City Administration 2014, s.33). Vidare beskriver dokumentet att IKT-området är prioriterat 
och berör: "Forskning, företag och offentlig service", samt att: "Den systematiska 
expansionen av offentlig digital service ger nya ekonomiska möjligheter" (Vienna City 
Administration 2014, s.54-55).  

Höjer & Wangels (2015) definition av en smart hållbar stad har en tydlig koppling mellan 
IKT och hållbarhet. Wiens visionsdokument saknar en liknande uttalad koppling mellan IKT 
och miljö, istället verkar tekniken ses mer som ett medel för att förbättra service och stärka 
ekonomin. För Stockholms stad kan det vara av vikt att se tekniken som ett medel för att 
skapa en smart hållbar stad, där kopplingen mellan IKT och hållbarhet tydliggörs i den 
översiktliga planeringen. 
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5.3. Studiens begränsningar 
Denna rapport har endast använt två av de fem scenarierna från S & I -projektet vilket gör att 
resultatet inte kan ses som uttömmande. Aspekterna som identifierats som antingen positiva 
eller negativa kommer från de som deltog under workshoparna. De flesta deltagarna var 
anställda av Stockholms stad eller från KTH vilket gör att resultaten inte representerar 
allmänhetens ståndpunkt kring frågorna, något som heller inte var avsikten. Om fler scenarier 
inkluderats och deltagare med andra erfarenheter närvarat vid workshoparna så är det möjligt 
att resultatet sett annorlunda ut och andra slutsatser dragits. Studien av framtidsscenarierna 
återspeglar inte nödvändigtvis den mest troliga utvecklingen utan syftar till att lösa upp de 
kognitiva ramarna kring nuläget för att studera alternativa utvecklingsvägar. 

Båda författarna är bosatta i Stockholm vilket kan vara både positivt och negativt för arbetet. 
Det kan ses som positivt då vi haft en viss förkunskap om stadens arbete men också negativt 
då det kan uppstå en viss hemmablindhet vid studier av en miljö som är en väl förtrogen. I 
studien av Wien var förhållandet det motsatta där förkunskaper kring stadens arbete saknades. 
Studien kring Wien bygger nästan uteslutande på deras vision för framtiden och deras 
pilotprojekt inom IKT. Eftersom att de är just visioner så är det möjligt att det faktiska utfallet 
blir annorlunda. Visionsdokumentet kan med skeptiska ögon ses som ett reklamblad där Wien 
vill framhäva en glorifierad bild av staden för omvärlden. Att dokumentet finns översatt till 
engelska kan ses som ett tecken på att staden vill tillgängliggöra denna bild till en 
internationell publik. 
 
De sociala aspekterna som värderas i denna rapport är inte alla de sociala aspekterna som är 
viktiga i en hållbar stad, utan de är de aspekterna som vi har valt att värdera utifrån våra egna 
subjektiva perspektiv. Därför kan vi inte påstå att sociala hållbarhetsaspekter i 
framtidsscenarierna och i Wien har utvärderats uttömmande. Tidsbegränsningar samt 
bristande information i scenarierna och svårigheter att få fullständig insyn i Wiens arbete har 
varit orsaken till att de sociala hållbarhetsaspekterna begränsades. Det är mycket möjligt att 
andra sociala aspekter hade värderats av andra personer vilket skulle kunna bidra till ett annat 
resultat.  

6. Slutsatser 
Rapporten identifierar många olika aspekter kring IKT och hållbarhet inom flera områden. 
För att tekniken ska kunna ge ett så positivt utfall som möjligt så anser vi att den bör 
implementeras inom funktioner i staden som involverar en stor del av invånarna och där det är 
tydligt att tekniken har potential för utveckling mot en smart hållbar stad. Flera av de aspekter 
som framkommit under rapporten berörde transporter, boende, utbildning och vikten av att 
tekniken används på ett sätt som ligger i linje med demokratiska värderingar. Mot denna 
bakgrund valdes: mobilitet, bostäder, utbildning samt kommunikation och transparent 
information. Dessa fyra områden samlas under benämningen planeringsinriktningar och 
fokusområden, i enlighet med översiktsplanens terminologi. 
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Planeringsinriktningar och fokusområden 

• Mobilitet 
• Bostäder 
• Utbildning 
• Kommunikation och transparent information 

Mobiliteten i staden kan påverkas med hjälp av IKT, exempelvis genom att inkludera fler 
transportsätt inom samma plattform med samma betalningssystem. Vägarnas och fordonens 
kapacitet kan utnyttjas bättre då tekniken möjliggör en massanpassning och optimering genom 
att föreslå transportmedel och rutter som jämnar ut trafikflöden. Ett flexibelt transportsystem 
som inkluderar många transportmedel kan bidra till att incitamenten för att äga bil minskar, 
vilket i förlängningen ger positiva effekter på hälsa och miljö. En minskad bilism gör även att 
vägunderhåll blir billigare och mindre satsningar inom infrastruktur behövs. Det kan också 
finnas möjligheter för andra funktioner att ingå i plattformen, såsom lediga arbetsytor vid 
flexibla arbetsplatser.  

Stadens bostadsbestånd har en direkt koppling till hållbarhetsaspekter som energianvändning 
och segregation. IKT har potential att minska energianvändningen i bostäder genom att 
användning och kostnad synliggörs samt att tekniken, genom smart systemdrift, kan styra 
temperatur, belysning och annan apparatur då dessa funktioner inte används. En risk för 
teknologisk segregation kan uppkomma om IKT-lösningar i hemmet blir en lyxvara. Det råder 
viss tveksamhet kring hur effektiv visualisering av energianvändning är, men den teknik som 
uppvisar en minskning av energianvändandet bör göras tillgänglig för så många som möjligt 
för att uppnå bästa resultat.   

Flera områden inom utbildning kan effektiviseras med hjälp av IKT. Dematerialisering av 
läromedel kan spara resurser, utrymme och pengar. Lektioner och föreläsningar kan 
digitaliseras för att bli komplement och alternativ till den konventionella utbildningen. Detta 
möjliggör mer individanpassade utbildningsformer vilket kan öka utbildningsintresset och 
bidra till att en demobilisering sker då utbildningen görs mindre tids- och platsberoende. Fler 
elever kan då utbildas utan att det kräver större ytor.  

Information och kommunikation utgör centrala begrepp i ett demokratiskt samhälle. Den 
demokratiska processen måste involvera invånarana och tillåtas att bli granskad. IKT ger en 
möjlighet för ett effektivare utbyte mellan Stockholms stad och dess invånare, dels genom 
tillgängliggörande av information samt genom kommunikation via internet. Informationen 
som presenteras från den offentliga sektorn bör vara så objektiv som möjligt för att inte 
vilseleda medborgarna. Nya former för medborgardialog och samråd som bygger på IKT kan 
vara ett sätt att nå ut till en större del av befolkningen för att skapa bättre och effektivare 
medborgarinflytande. Dock kan inte IKT vara det enda sättet att kommunicera med staden, 
utan bör ses som en av flera möjliga vägar. 

Rapportens syfte var att bidra till arbetet kring uppdateringen av Stockholms översiktsplan 
genom att uppmärksamma hur IKT kan relatera till en hållbar utveckling. Målet med 
rapporten var att finna utvecklingsområden som kan ingå i en IKT-strategi i den översiktliga 
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planeringen. I den befintliga översiktsplanen finns stadsbyggnadsstrategier som är allmänt 
beskrivande med tyngd på att koppla samman och förtäta Stockholm. Vi ser IKT som ett 
medel för att optimera befintliga funktioner i staden och som kan få genomslag i 
hållbarhetsfrågor. Nedan redovisas ett exempel som kan utgöra en grund för fortsatt 
utformning av en IKT-strategi i den översiktliga planeringen. Den kan antingen integreras i de 
fyra befintliga stadsutvecklingsstrategierna eller stå som en egen strategi i översiktsplanen. 
Det kan dock finnas ett värde i att låta IKT-strategin ha en egen plats så att den synliggörs. 

Optimera stadens funktioner  

Många av stadens funktioner är direkt kopplade till miljöproblem och sociala 
hållbarhetsaspekter. Genom att integrera informations- och kommunikationsteknik kan flera 
av dessa funktioner optimeras och förbättras. Fyra fokusområden pekas ut där tekniken ses 
som ett medel för att uppnå miljömål samt främja en social hållbarhet.  

Tekniken kan användas för att underlätta en övergång till ett långsiktigt hållbart resande 
genom att andra färdmedel än bil blir lättare att välja eller att behovet för transporter minskar. 
En stad där arbetsplatser, färdmedel och rutter kan föreslås skapar förutsättningar för att nå 
miljömål och förbättra trafiksituationen. 

Genom att visualisera elanvändningen i bostäder kan energianvändningen synliggöras för de 
boende och stärka incitament hos hushållen att dra ned sin förbrukning. Detta kan skapa 
förutsättningar för en mindre belastning i elproduktionen genom att de boende får bättre 
möjlighet att bidra till en minskad energiförbrukning i staden. Automatiserade lösningar för 
kontroll av elektronisk apparatur och inomhusmiljö kan ha en nyckelroll för stadens 
energieffektivisering. 

Befintliga utbildningsstrukturer kan göras mer flexibla och kompletteras med teknikbaserade 
hjälpmedel för att hjälpa fler genom grundskolan och gymnasiet. Då fler ges möjlighet att 
slutföra sin utbildning så säkerhetsställs framtida kompetensbehov, vilket främjar Stockholms 
konkurrenskraft. 

Invånarna kan med IKT ges bättre möjligheter att påverka stadens utveckling och 
kommunikation mellan Stockholms stad och allmänheten kan förbättras. Flera former för 
samråd kan utvecklas där tekniken används för att skapa förutsättningar för ett större 
medborgarinflytande. Utbyte mellan stadens tjänstemän och invånarna kan underlättas genom 
att administrativa uppgifter förenklas och nya kommunikationskanaler öppnas. 

 

De fyra planeringsinriktningarna och fokusområdena föreslås för vidare utvärdering under 
översiktsplanens uppdateringsprocess samt i samband med att Stockholms miljöprogram löper 
ut. Uppföljningsbara hållbarhetsmål bör definieras så att en målmedvetenhet kan genomsyra 
arbetet. Utgångspunkten för utformningen av en IKT-strategi bör i första hand vara att 
använda tekniken som ett medel för att nå hållbarhetsmål. I rapporten användes Wien för att 
studera hur IKT kan inkluderas i den översiktliga planeringen. Wien har fokuserat på att vara 
en smart stad. För Stockholms stad kan det vara av värde att använda begreppet smart hållbar 
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stad, med ett tydligt fokus på begreppets hållbara del. Att enbart främja en smart utveckling 
kan ha negativa konsekvenser i form av rebound-effekter som exempelvis ökad 
energianvändning, varför både hållbar IKT och hållbarhet genom IKT bör eftersträvas. 
 
Eftersom IKT har potential för att få genomslag i frågor kring hållbarhet inom många olika 
områden, så kan det finnas behov av en samordnande, förvaltningsöverskridande organisation 
för IKT-frågor inom staden. En sådan organisation skulle kunna fungera som en länk mellan 
privat och offentlig sektor samt inom Stockholms stad förvaltningar, med ett övergripande 
ansvar för hur IKT kan integreras för att skapa en smart hållbar stad. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 - Stockholms miljöprogram 2012-2015 
I denna bilaga presenteras Stockholms nuvarande miljöprogram mer detaljerat än i texten. De 
sex målområdena med delmål samt de indikatorer som tillhör är sammanställda och graden av 
måluppfyllelse är redovisad. 

1. Miljöeffektiva transporter 
1.1. Miljöbelastningen från stadens transporter ska minska (Uppnås) 

• Miljöbelastningen från verksamheternas transporter ska med hjälp av systematiskt arbete minska. 
• Resepolicy för miljövänliga resor ska antas av nämnder och styrelser. 
• Digitala mötesformer ska användas där det är möjligt. 
• Möjliggöra effektiva logistik- och transportlösningar genom att utveckla samarbetsformer. 

1.2. Stadens egna fordon ska vara miljöbilsklassade och köras på miljöbränsle, och av stadens 
upphandlade transporttjänster ska miljöfordonsandelen öka (Uppnås) 
• Med undantag för utrycknings- och specialfordon ska de fordon som stadens styrelser och nämnder leasar 

eller äger vara miljöfordon enligt kommunfullmäktiges definition. 
• För de miljöbilar som kan gå på miljöbränsle bör tankningsgraden av miljöbränsle vara minst 85 procent. 
• Minst 55 procent av upphandlade transporttjänster ska utföras av miljöklassade fordon. 

1.3. Miljökvalitetsnormerna för luft ska uppnås (Uppnås inte) 
• Normvärdet 50 µg/m3 av PM10-partiklar får endast överstigas 35 dagar om året. 
• Gränsvärdet 60 µg/m3 för kvävedioxid får endast överskridas 7 dagar om året. 

1.4. Gång- och cykelresandet ska öka (Uppnås delvis) 
• Andelen gång. och cykelresor ska uppgå till 50 procent i innerstaden och 20 procent i ytterstaden. 
• Infrastrukturen för cykel ska byggas ut och vara välfungerande. 
• Stadens cykelvägar ska ha god vinterväghållning. 
• I stora stadsbyggnadsprojekt ska miljövänliga transporter ges goda förutsättningar och bilanvändningen ska 

förutspås minska. 
• Ökad gångtrafik till följd av större hänsyn till gångtrafikanter i stadsbyggnads- och trafikprojekt. 

1.5. Kollektivtrafikens andel ska öka (Uppnås delvis) 
• 78 procent av innerstadens- och 45 procent av ytterstadens mekaniska resor ska ske med kollektivtrafiken i 

högtrafik. 
• Stadens planering ska naturligt främja kollektivtrafiken. 

1.6. Nya personbilar ska till 50 procent vara miljöbilar. Nya tunga fordon ska till 10 procent vara 
miljölastbilsklassade. Miljöbränsleförsäljningen ska uppgå till 16 procent (Uppnås delvis) 
• Infrastruktur för laddningsstationer och tankstationer ska verka för mer köp av miljö- och elbilar. 
• Fler tankstationer med alternativa bränslen ska öka försäljningen av miljöbränsle.  

1.7. Trafikbullret utomhus ska minska (Uppnås) 
• Genom åtgärder som angriper ljudalstring ska årsmedelvärdet vid mätpunkterna minska. 
• Vägbeläggningar ska vara ett alternativt verktyg för bullerminskning. 
• Hänsyn ska tas till buller vid anläggandet av bostäder. 
• Genomförande av insatser ska minska bullret vid skolor och förskolor. 

2. Giftfria varor och byggnader 
2.1. Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor ska minska (Uppnås) 

• Om möjlighet finns ska kemikaliefria metoder användas och varor med miljö- och hälsofarliga ämnen ska 
ersättas med bättre alternativ ur miljösynpunkt. 

• Vid upphandlingar ska krav motsvarande föregående punkt ställas på leverantören/entreprenören. 
• Användandet av varor som inte uppfyller de miljömässiga kraven måste motiveras och godkännas av 

upphandlande enhet. 
• Rutiner för uppföljning av krav vid upphandlingar ska finnas hos nämnder och styrelser. 

2.2. Utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen från byggnader och anläggningar ska minska (Uppnås) 
• Varor och tjänster för byggande och renovering ska uppfylla krav ställda av staden gällande miljöcertifiering. 
• Föregående punkt gäller även vid markanvisning och exploateringsavtal. 
• Användandet av varor som inte uppfyller kraven måste motiveras och godkännas av den upphandlande 

enheten. 
• PVC-material, koppar och zink ska undvikas vid nybyggnation om andra alternativ finns. 
• Utsläpp från redan inbyggda miljö- och hälsofarliga ämnen till omgivningen ska minska. 
• Rutiner för uppföljning av krav vid upphandlingar ska finnas hos nämnder och styrelser. 

2.3. Andelen ekologiska livsmedel som staden köper in ska uppgå till minst 25 procent (Uppnås) 
• Förskola, skola och äldreomsorg ska handla 25 procent ekologiska livsmedel vid upphandling. 
• Krav på redovisning av andelen ekologiska livsmedel i upphandlade måltider ska ställas av de upphandlade 

enheterna. 
• När staden köper in och upphandlar livsmedel ska miljöstyrningsrådets kriterier vara styrande. 

2.4. Spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från hushåll, handel, byggande och andra aktörer i 
Stockholm ska minska (Uppnås) 
• Ett samarbete mellan staden och rörda aktörer ska minska försäljningen av miljö- och hälsofarliga produkter. 
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• Allmänhetens kunskap om hur miljö- och hälsofarliga ämnen bör hanteras sak öka genom informationsinsatser 
från staden. 

2.5. Andelen miljöklassade byggnader ska öka (Uppnås) 
• Kommunen och andra aktörer skapar en samarbetsplattform för främjandet av miljöklassning av byggnader. 

3. Hållbar energianvändning 
3.1. Staden ska genom energieffektivisering minska energianvändningen i den egna verksamheten med 

minst 10 procent (Uppnås) 
• Minskningen avser 2011 års nivå. 
• Åtgärder ges i stadens åtgärdsplan för klimat och energi samt strategin för grön-IT. 

3.2. Upphandlad el i stadens egna verksamheter ska uppfylla kraven för miljömärkning (Uppnås) 
• Stadens upphandling av el sak bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar samt minskad 

förbränning av fossila bränslen. Upphandling ska följa miljöstyrningsrådets föreskrifter. 
3.3. I nyproducerad byggnad, på av staden markanvisad fastighet, ska energianvändningen vara högst 55 

kWh/m2 (Uppnås) 
• Under miljöprogrammets giltighetstid ska staden verka för att alla nyproducerade byggnaders 

energianvändning understiger 55 kWh/m2. 
3.4. Stadens byggnader ska energieffektiviseras vid större ombyggnader (Uppnås inte) 

• Boverkets nybyggnadsnorm ska eftersträvas vid stora ombyggnader. 
• 50 procents reduktion av energianvändningen vid mycket stora ombyggnader. Boverkets nybyggnadsnorm 

eftersträvas och på sikt ska energianvändningen inte överstiga 60 kWh/m2. 
3.5. Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar till högst 3,0 ton CO2e per stockholmare 

(Uppnås) 
• Fjärrvärmesystemets nettoutsläpp av växthusgaser ska minska med 50 procent. 
• En energieffektivisering på 5 procent i hela stadens fastighetsbestånd krävs. 
• Trafikens CO2-utsläpp måste minska med 15 procent jämnfört med 2011. 

4. Hållbar användning av mark och vatten 
4.1. Mark. och vattenområden som har särskild betydelse för den biologiska mångfalden sak stärkas och 

utvecklas (Uppnås delvis) 
• I oersättliga funktioner bör intrång undvikas. 
• Högvärderade områden skyddas med stöd från miljöbalken och plan- och bygglagen. 
• Vid planeringsintrång görs åtgärder för att stärka funktioner i och mellan områden. 

4.2. Grön- och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation ska stärkas och utvecklas (Uppnås 
delvis) 
• I oersättliga funktioner bör intrång undvikas. 
• I och mellan områden görs åtgärder för att stärka funktioner vid ny planering. 
• Kompenserbara intrång ersätts i första hand med en likvärdig funktion lokalt och i andra hand med en likvärdig 

funktion för stadens gröna kvaliteter på annan plats. 
• Parkprogrammet informerar om underlag och hur de underlagen ska användas vid bedömning av 

kompensationsbehov. 
4.3. Intrång i övriga grön- och vattenområden bör minimeras och ersättas (Uppnås delvis) 

• Minimera intrången i dessa miljöer. Ersättning bör ske i första hand lokalt med likvärdig funktion och i andra 
hand med likvärdig funktion för stadens gröna kvaliteter på annan plats. 

• Ersättning för redan ianspråktagna områden behövs inte om de saknar funktion för stadens gröna kvaliteter. 
• Parkprogrammet informerar om underlag och hur de underlagen ska användas vid bedömning av 

kompensationsbehov. 
4.4. Vid förändring i mark- och vattenområden ska dessa utformas för kommande klimatförändringar 

(Uppnås delvis) 
• Utbyggnaden av staden ska klara höga havsnivåer. 
• Dimensionering av dagvattensystem för stora nederbördsmängder. 
• Höjdsättning av byggnader, gator och gårdar för att klara stora nederbördsmängder. 
• Nyskapa grönska och vattenområden för att hjälpa till med hantering av klimatförändringar. 

4.5. Skötseln av grön- och vattenområden ska stärka biologisk mångfald, ekosystemtjänster och rekreativa 
kvaliteter (Uppnås delvis) 
• Skötseln av stadens parker och rekreationsområden ska vara ekologisk inriktad i enlighet med gällande 

parkprogram och skötselplaner. 
4.6. Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag ska förbättras (Uppnås delvis) 

• Minskning eller bibehållning av fosforhalten i stadens sjöar. 
• Dagvattnets bidrag till miljöstörande effekter ska minska. 
• Avloppsledingsnätets breddning minskar och orsakar  inte olägenheter. 
• Badvattenkvaliteten vid befintliga strandbad ska vara god. 

5. Miljöeffektiv avfallshantering 
5.1. Avfallet från stadens verksamheter ska minska och det som ändå uppstår ska nyttiggöras (Uppnås) 

• Vid inköp av varor ska alltid långsiktig hållbarhet eftersträvas av stadens nämnder och styrelser. 
• Möjlighet till föroreningsfri avfallssortering ska finnas hos stadens samtliga verksamheter. 
• Matavfall ska, där det är möjligt och miljömässigt motiverat, sorteras för biogasframställning och 

näringsåterförsel av stadens verksamheter. 
5.2. Andelen farligt avfall som felsorteras ska minska (Uppnås) 

• Fortsatt minskning av andelen farligt avfall. 
• Information av vad som klassas som farligt avfall och hur det bör omhändertas ska ges från berörda nämnder. 
• Inventering av stadens eget farliga avfall och rätt hantering av detta. 
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• Öka möjligheten att lämna ifrån sig farligt avfall för staden invånare. 
• Öka invånarnas kunskap om insamlingssystem för farligt avfall. 

5.3. Avfallet från boende och verksamma i staden ska minska och det som ändå uppstår ska nyttiggöras 
(Uppnås) 
• Förebyggande av avfall ska synliggöras genom informationsinsatser och inspiration från stadens egna 

insatser. 
• Differentierande avfallstaxa ska ändra beteendet kring sortering och avfallshantering. 
• Andelen insamlat matavfall ska uppgå till 35 procent. 
• Biogasproduktionen i regionen ökar till följd av stadens arbete. 
• Förutsättningar för återanvändning skapas av staden. 
• Invånarnas avfall ska vara fritt från föroreningar för att möjliggöra bästa åtvervinning. 

6. Sund inomhusmiljö 
6.1. Inomhusmiljön ska bli bättre (Uppnås delvis) 

• Arbete kring riskfaktorer som kan påverka inomhusmiljö sker aktivt av stadens fastighetsägare. 
• Minskning av hälsobesvär från inomhusmiljön. 
• Förbättring av luftkvaliteten, ventilation och termiska inomhusklimatet. 
• Sanering och förebyggande av fuktskador. 

6.2. Radonhalterna inomhus ska minska (Uppnås delvis) 
• Flerbostadshusen ska till 75 procent vara kontrollerade gällande radon. 
• Radonhalten understiger 200 Bq/m3 luft i kommunalt ägda flerbostadshus och kontorsfastigheter. 
• Radonhalten understiger 200 Bq/m3 luft i samtliga skolor, förskolor samt vård- och omsorgsboenden. 
• Flerbostadsfastigheter som klarar riktvärdet för radon ökar. 

6.3. Bullernivåerna inomhus ska minska (Uppnås delvis)  
• Stadens ljudkällor ska bli tystare. 
• Nybyggda bostadsfastigheter ska ha god ljudklassning så att de boende påverkas av buller till en mindre grad. 
• Skolor och förskolors ljudmiljö förbättras. 

 
 

Bilaga 2 - Grön IT – Strategi för Stockholms stad 
Grön IT är Stockholms stads strategi för att minska miljöpåverkan, både av stadens egna IT-
arbete och genom att använda IT. Här presenteras de insatsområdena som identifieras i 
strategin tillsammans med behovet av åtgärder. 

 
Tabell 1: Grön IT - Strategi för Stockholms stad (Stockholms stad, 2012) 

Insatsområde Insatsbehov 

Energieffektiva fastigheter • Skapa rutiner för rapportering av lokalanvändning för att 
optimera drifttider 

• Stimulera utvecklingen av ny teknik för att minska 
energirelaterande utsläpp från fastigheter 

• Anpassade IT system för styrning av värme, ventilation, kyla 
och belysning  

Synliggöra och visualisera 
energi- och elanvändning 

• Tydliggör hur mycket värme och varmvatten som ingår i hyran 
samt skapa incitament för att spara energi 

• Individuell mätning och debitering av energiförbrukning 

Miljöeffektiva transporter • Utveckla trafikledning med hjälp av insamling av information 
om aktuell trafiksituation 

• Intelligenta trafiklösningar och navigering med IT-stöd 
• Reseplanerare för olika trafikslag och grupper 
• IT-stöd för att samplanera och ruttoptimera interna och 

upphandlade transporter  
• Tillgång och utnyttjande av geografisk informationsteknik 

Miljöanpassat resande • Miljöeffektiva val för arbetsresor 
• Tydlig mätning och visualisering av fordonsanvändande 
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• Navigeringsstöd för att främja cykeltrafik 
• Förändrat arbetssätt med förutsättningar för mobilt arbete, 

elektroniska lås, e-handel, interna och externa tjänster 
• Visualisera koldioxidutsläpp av resor till och från arbetet 

Digitala möten • Standardfunktioner på arbetesplatsen eller upphandlande av 
webbtjänster för att möjliggöra digitala möten 

• Incitament för att välja digitala möten 

Utveckling av e-tjänster • Minska miljöbelastningen och effektivisera verksamheten med 
utveckling av e-tjänster 

Digital ärende- och 
dokumenthantering 

• Nämndernas ledamöter ska kunna hämta handlingar digitalt 
• Digital signering av handlingar 
• Försätt utveckla e-arkiv som ansluts till verksamhetssystem 

och tjänster 
• IT-stöd för arbetsflöden 
• Digitalt projektstöd genom projektportal 

Miljöanpassad upphandling 
inom IT 

• Gemensamma krav på leverantörer 
• Framtida krav på leverantörer 
• Förbättra miljöpåverkans- och energiförbrukningsberäkningar 
• Gemensamma rutiner för återvinning och återanvändning 

Gröna datacenter och grön 
datakommunikation 

• Hållbarhetsredovisning från leverantörer ska begäras 
• Formulera krav till kommande upphandlingar och förnyelse av 

avtal 
• Krav på externa leverantörer kring användning av miljövänlig 

el och miljöcertifierad hårdvara 
• Genomför applikations- och serverkonsolidering 
• Byt ut gammal utrustning 
• Överväg tjänster som är internetbaserade 
• Förutsättningar för trådlös kommunikation 
• Data- och telefonikommunikation integreras 

Gröna arbetsplatser • Strömbrytare som stängs av då utrustning inte används 
• Tidsstyrning som aktiverar energisparläge och stänger 

utrustning vid arbetsdagens slut 
• Krav på miljöcertifierad hårdvara 
• Programvara konfigureras för energisparläge vid inaktiv 

användning 
• Överväg tunna klienter och bärbara datorer 

Effektivare utskrifter • Funktioner för att bekräfta utskrifter för att minska volymerna 
• Utskriftsfunktioner konsolideras och lokala skrivare avvecklas 
• Dubbelsidig utskrift som standard 
• Endast färgutskrift vid speciella behov 
• Papper och toner ska vara miljömärkt  

 

 

Bilaga 3 – Framtidsscenarier 
Nedan följer en beskrivning av de två framtidsscenarierna som används i denna rapport från 
en opublicerad artikel.  
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Controlled convenience 
(Gunnarsson-Östling et al. 2015a) 

Technological development within the ICT sector is the driver of economic growth and 
societal change. People get advanced support, and many everyday choices are externalized to 
a system that knows your preferences as good as or better than you do yourself. People and 
things are connected symbiotically in real time and ICT systems constantly process huge 
amounts of data. Technology has not only moved closer to people’s bodies, but has also 
entered people’s bodies. Virtually everything is connected to enhance functionality or 
experiences and to collect data that is fed into ICT systems for further optimization. People 
happily hand over great amounts of personal data to the state (and companies) because they 
like their lives to be convenient and for the most part appreciate the “helping hand” they get in 
return. People are exposed to advanced forms of nudging but are happy about this and enjoy 
not having to make too many active choices – you are told which movie you will probably 
like and what person you would probably feel comfortable dating. Society works well and 
with total surveillance crime is down. People have constant access to overlaid continuous 
context sensitive computer-generated information, reminders, directions, advice and support 
that pops up like customized just-in-time messages from your personal butler, your private 
secretary and your best friend. Young people have never experienced a world that is not fully 
mediated by technology. The public are voters and information providers. Political programs 
focus on what information citizens should have and which behaviors should be encouraged. 
Party programs have become technocratic and are implemented through algorithms and 
threshold values in different areas. Political parties that focus on environmental sustainability 
campaign for steering people’s behaviors towards low-impact lifestyles but have little 
political power as own well-being trumps all other values. Environmental problems stemming 
from climate change have become more obvious, but people firmly believe that the 
deployment of new technologies can solve all those problems that anyway usually happen 
“elsewhere”. Real time technologies have also changed individuals’ relationship with time. 
What counts is the present and with a shorter time perspective people worry less. Media, 
including public service does not focus critical viewpoints of society and its actors, but rather 
provides targeted information, personally optimized amusement programs and personally 
selected news. All kinds of information is available on the Internet, but most people settle for 
what they are recommended or are nudged to consume. All kinds of relationships are 
supported with ICT. This goes for romantic family relations where scheduling of everyday 
life as well as for holidays are supported. But other relationships are also facilitated, e.g. 
friendship, infidelity and new romances when the old come to an end. Most people live alone 
during some periods of their lives, but then have a lot of support for finding new friends and 
partners. The average person lives in smaller high-tech smart units while poorer people live at 
the edge of transportation nodes. Consumption, transportation and logistical needs are high as 
on-demand goods are constantly being delivered from companies around the world. 
Intelligent ICT systems help make a difference despite monumental logistical challenges. 
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Valuing the environment 
(Gunnarsson-Östling et al. 2015a) 

The Swedish environmental quality objectives from mid- 2010’s have been fulfilled. This 
success has its root in a strong environmental policy supported by citizens and industry. 
Specifically, the development within the ICT sector has focused on solving important 
environmental problems and ubiquitous technology for low resource use shapes everyday life. 
Trust in the government and in other people is high, and people are engaged in politics. 
Reaching environmental objectives are considered more important than economic growth. 
People who invent and innovate solutions supporting low-resource lifestyles are admired. The 
circular economy is encouraged by the EU and national states through various economic 
instruments of which the most important is the way environmental costs and impacts have 
been internalized into activities, services and products. In practice there are two forms of 
currencies: “money” and “environrights”. Environrights are distributed among the population 
by the government and price tags show the cost both in money and in environrights (both are 
withdrawn from your account at purchase). There are three main classes of people in Sweden: 
1) a poor group with low income and consumption who sell their unused environrights on the 
open market, 2) the larger group that consumes more or less their environrights and 3) a 
smaller affluent group who consume far beyond their own environrights means through 
bidding and buying more environrights on the market. The middle group constantly has to 
make trade-offs and compromises to balance time, consumption, money and environrights. 
The truly wealthy buy environrights from the poor. This also limits the gap between the rich 
and the poor. There is also a group of dedicated, partly self-sufficient forerunners who are 
constantly pushing the environmental targets. They have very small ecological footprints, and 
choose to waste or donate their “spare” environrights instead of selling them. They are rich in 
time and have chosen a path of voluntary simplicity and low affluence. In general people no 
longer buy a lot of stuff and when something breaks down they repair it. Digital gadgets are 
modular and broken part can be exchanged. People also share, swop and borrow from each 
much more. Consuming services, which often have a low environrights price, is relatively 
common. Much affluence is created through environmental innovations and many of the 
highest valued companies deliver highly resource-efficient solutions that decrease the price of 
their products both in terms of money and environrights. Running a company that not only 
focuses on generating profits has become increasingly common. ICT system helps to 
streamline both the production and transport systems and the amount of waste in the 
production chain has decreased radically. Re-use and use of recycled materials in the 
production process are standard processes. International trade is more regulated and goods are 
no longer shipped back and forth across the globe. Environrights can constrain the 
consumption of imported products and encourage the consumption of locally produced goods, 
which reinforces the identity of different regions. Much preparation and processing of for 
example foodstuffs occur closer to consumers. Blogs with low environrights recipes, stylish 
and guilt-free tips for consumption are quite popular. There is plenty of critical investigative 
journalism but the main source of information is to be found online free of charge. 
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Bilaga 4 – Diskussion från workshop 1 
Denna bilaga innehåller en sammanställning av den första diskussionen som hölls på 
workshop 1 gällande båda scenarierna. Grupperna diskuterade varsitt scenario utifrån sex 
fastställda frågor. 

Tabell 2: Resultat från det första momentet av workshop 1, där scenariot Controlled convenience diskuterades 

Hur bor människor? 
 
Deltagarna tolkade bostadsituationen som att de flesta bor ensamma i täta komplex av höga 
hus som ingår i geografiskt utspridda stadskärnor, där det är av mindre betydelse vart de bor 
så länge de är uppkopplade. 
 
Hur förflyttar människor sig? Hur transporteras saker? 
 
Under diskussionen kring transporter framlyfte deltagarna att stadens invånare troligtvis reser 
mer eftersom att IKT gjort det smidigare att resa samtidigt som det erbjuder underhållning 
under resans väg. En deltagare gjorde tolkningen att resandet inom Mälardalsregionen 
förekommer i större utsträckning än idag. Transportflödena i staden är stora men effektiva 
och varor transporteras direkt till bostaden. 
 
Hur ser mötesplatser och det offentliga rummet ut? 
 
Frågan diskuterades kort bland deltagarna där det framlyftes att citykärnan används för att 
visa upp sig och bli inräknad som användare av IKT. 
 
Hur ser grönstrukturer ut och vad har de för betydelse för exempelvis rekreation och 
fritid? 
 
Frågan behandlades inte under diskussionen. 
 
Hur ser arbetslivet ut? 
 
Ur diskussionen framkom det att IKT har gjort det möjligt att välja bort kontoret för att jobba 
hemifrån eller från andra ställen som arbetshubbar och platser utomhus. 
 
Hur går utbildning till och var? 
 
Möjligheten till flexiblare utbildning diskuterades där fysiska skolbyggnader inte ansågs 
nödvändiga i samma utsträckning som idag, eftersom att utbildning kan ske vart- och 
närsomhelst med stöd av IKT. Lokala skolor kan driva individuella utbildningar och 
behovsanpassad undervisning finns i större utsträckning. Oberoende aktörer tillhandahåller 
en utvidgad studievägledning och statistik över pensionsavgångar visar inom vilket område 
det kommer finnas arbeten. Ett behov av specialpedagoger har uppstått som lär elever hur de 
kan fungera socialt. 
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Tabell 3: Resultat från det första momentet av workshop 1, där scenariot Valuing the environment diskuterades 

Hur bor människor? 
 
Deltagarna uppfattade att de flesta bor i mindre lägenheter i scenariot. Husen står tätare och 
är högre (skyskrapor). Fler människor bor i kollektiv för att minska sina kostnader samt att 
främja utbyte av tjänster med folk i sin närhet. De bäst bemedlade bor fortfarande i större 
våningar för att de har råd. 
 
Hur förflyttar människor sig? Hur transporteras saker? 
 
Deltagarna tolkade scenariot som att de flesta personresorna görs med cykel eller 
kollektivtrafik då få personer äger en personbil. Leveranser av gods sker mer kollektivt och 
att transportera gods med tunnelbanan om natten framhölls som en möjlighet. Deltagarna 
föreställde sig att policys hos leverantörer gör att leveranser sker då det finns tillräckligt med 
beställningar inom ett område för att fylla hela lastbilen. Signering av leveransen kan ske 
digitalt vilket innebär att beställaren inte behöver vara hemma när varorna kommer. Vidare 
fann deltagarna att behovet av leveranser minskar då produkter lagas och återanvänds i stor 
utsträckning. Drönare föreslogs för leveranser av mindre varor direkt till konsumenten. 
 
Hur ser mötesplatser och det offentliga rummet ut? 
 
Ur diskussionen framhölls att människorna gillar närheten av natur och gröna växter, så 
många mötesplatser är utformade därefter. Parker är vanliga som mötesplatser eftersom att de 
är förknippade med aktiviteter som inte kostar något i form av miljörätter. I parker kan man 
även jobba och deltagarna föreställde sig att innovativa typer av möbler som fyller många 
syften finns utplacerade i parkerna. Andra former av mötesplatser diskuterades där 
ungdomsgårdar för vuxna som erbjuder aktiviteter, platser online inriktade mot spel, 
hantverk och reparationer kunde tänkas existera. På grund av den minskade konsumtionen 
såg deltagarna inte längre ett behov av traditionella gallerior och föreslog att de kunde flytta 
in online i virtuella showrooms. De överblivna lokalerna föreslogs istället inrymma 
kulturcenter. Torg och gårdar mellan husen kunde enligt deltagarna bli platser där odling och 
arbete utomhus sker vilket skulle göra dem mer livfulla än idag. Husen i staden föreställdes 
vara annorlunda utformade än idag med växthus på taken och gröna bottenvåningar. 
Belysning av lokaler skulle enligt deltagarna kunna ske genom reflektion av solljus för att ge 
en ”ljusgårdskänsla”. 
 
Hur ser grönstrukturer ut och vad har de för betydelse för exempelvis rekreation och 
fritid? 
 
Frågan behandlades inte separat men berörs delvis i frågan kring mötesplatser och det 
offentliga rummet. 
 
Hur ser arbetslivet ut? 
 
Arbetslivet föreställdes se annorlunda ut än idag av deltagarna. Lönearbete minskar till följd 
av odling, reperationer samt utbyte av tjänster. Lönearbetare kan arbeta mer flexibelt genom 
möjligheten att välja tid och plats att arbeta ifrån, arbetshubbar, parker och arbete hemifrån 
nämndes som alternativ. Möjligheten att hålla möten med hjälp av IKT lyftes vilket minskar 
de fysiska mötena och de anställda behöver endast komma in till kontoret någon dag i veckan 
för möten där arbetet stäms av. De flesta anställda förutspåddes arbeta inom den växande 
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IT/IKT sektorn men även hantverksyrken föreslogs öka, då kvalitet är något som värderas 
högt. Under diskussionen framkom att en ny livsstil kan framträda där det anses ge status att 
arbeta lite och vara självförsörjande med förnödenheter som mat och kläder. Ett högt 
beroende av andra skapas för att få vardagen att fungera, ta hand om barn/hjälp till att odla. 
Samhället saktar enligt deltagarna in och folk håller ett lugnare och sundare tempo. 
 
Hur går utbildning till och var? 
 
Frågan hann inte behandlas i workshopen. 
 

Bilaga 5 – Diskussion från workshop 2 
Denna bilaga innehåller en sammanställning av första momentet under workshop 2. 
Diskussionen från båda grupperna gällande frågeställningarna redovisas i varsin tabell nedan. 

Tabell 4: Resultat från det första momentet av workshop 2, där scenariot Controlled convinence diskuterades 

Vad skulle ett sådant scenario betyda för Stockholms utveckling? 
 
Data skickas till staten, men en viktig fråga är: vem har den statliga makten, både i riket och i 
Stockholm? Är det en övermakt som arbetar för medborgarnas bästa eller utgörs staten av de 
val som medborgarna gör? Gränsen mellan stat och företag suddas ut för att kunna använda 
datan till max. Många beslut lämnas över till andra. Det är svårt att stå utanför systemet, men 
de som är utanför kanske är ”friare”.  
Hur skulle staden se ut om ungefär 50 år om scenariot blev verklighet? 
 
Det är bättre flyt i transporterna, både av personer och av varor. Invånarna konsumerar 
bekvämligheter som gör livet lättare. Det är i bekvämligheterna som statusen ligger. Men den 
fria viljan har minskat på grund av riktad informations som formar befolkningen. Är 
befolkningen medveten om sin maktlöshet/fångenskap i IKT-systemet? Eller anpassar de sig 
till den nya ordningen omedvetet? Mycket beror på naturen av övermakten, detta scenario 
skulle kunna styras av en kapitalistisk regering som lämnar över mycket av kontrollen till 
företag och invånarna, eller kanske en mer kommunistisk regering som får återkoppling 
direkt från medborgarna vilket möjliggör en mer fungerande planekonomi. 
Var bor Stockholmarna och hur skiljer sig situationen från idag? Vilken roll har IKT i 
detta? 
 
Fler bor ensamma i mindre och smartare lägenheter. Behovet av utrymme har minskat. IKT-
maximerar användningen av ytan och kan till och med hjälpa till att hitta en optimal bostad i 
förhållande till umgänge och arbete. Men det finns fortfarande en viss status i var man bor. 
Det är finare att bo högt upp med en trevlig utsikt än på nedre botten. 
Hur förflyttar sig stockholmarna och hur skiljer sig situationen från idag? Vilken roll 
har IKT i detta? 
 
Transporterna är smidigare än vad de är nu tack vare att IKT har optimerat systemet. IKT 
förser även resenärer med distraktioner som gör resorna bekvämare. Mycket av 
konsumtionen sker på nätet med hemleveranser och en del personer jobbar hemifrån vilket 
leder till att persontransporten har minskat, men varutransporterna har ökat. Det kanske finns 
lite olika stadskärnor som har några mindre köpcentrum där det finns showrooms för olika 
produkter. Det sker färre spontana möten i det offentliga rummet. 
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Hur försörjer sig stockholmarna och hur skiljer sig situationen från idag? Vilken roll 
har IKT i detta? 
 
IKT har möjliggjort att många personer kan jobba hemifrån eller från arbetshubbar och inte 
behöver åka till något kontor. Vissa åker fortfarande till jobbet, troligtvis de som sysslar med 
service. Men vissa serviceyrken har ersatts med hjälp av IKT.  
 

 

Tabell 5: Resultat från det första momentet av workshop 2, där scenariot Valuing the environment diskuterades 

Vad skulle ett sådant scenario betyda för Stockholms utveckling? 
 
Att alla miljömål uppnås i scenariot sågs som positivt då det svarar mot intentionerna med att 
ha miljömål. Deltagarna konstaterade att det ligger en utmaning i att få miljömålen 
prioriterade framför ekonomisk tillväxt.  
En effekt av att ekonomin stannar upp är att det blir naturligt för invånarna att välja de 
billigaste sätten att transporteras. Transportsystemet behöver därför förändras och 
kollektivtrafiken byggas ut. 
 
Hur skulle staden se ut om ungefär 50 år om det här scenariot blev verklighet? 
 
För att möta den växande befolkningen så behöver staden förtätas. Den ökande befolkningen 
ger underlag för flera levande stadskärnor i staden. Invånarna handlar hellre där de bor vilket 
gett en uppsving för lokal handel och en nedgång för externa handelsplatser. 
Privatbilismen minskar vilket medför att gatorna reserveras för cyklister, gående och 
mötesplatser. Den överblivna gatuarelen ges en grönare utformning och staden blir renare och 
tystare. Stadens grönområden värderas högt av invånarna och tunnelbanan kan få en 
betydande roll för hur grönområden utformas och var de placeras. 
 
Var bor stockholmarna och hur skiljer sig situationen från idag? Vilken roll har IKT i 
detta?  
 
Bostadsytan per person antas minska till följd av en nedgång i ekonomin och det är möjligt att 
regler införs för hur stor yta varje person behöver för att bo. Smarta möbler i kombination med 
uppkoppling till nätet gör att invånarna inte behöver lika mycket yta.  
Bebyggelsen ser likadan ut som idag och då historia är något som värderas högt så vill 
invånarna gärna bo i äldre byggnader. Det kollektiva samhället där invånarna blir beroende av 
varandra i större utsträckning, leder till att bostäder ”öppnas upp” och det bli mindre vanligt 
med fängelseliknande ettor. 
Närhet till natur värderas högt vilket gör att naturnära förorter blir populärare. Kanske blir det 
ointressant att bo mitt i staden då nya lokala center skapas där boendet samtidigt är naturnära. 
Sammantaget kan det leda till att trycket på innerstaden minskar och att bostadspriser jämnas 
ut. 
  
Hur förflyttar sig stockholmarna och hur skiljer sig situationen från idag? Vilken roll 
har IKT i detta? 
 
Den minskade privatbilismen ger förhoppningsvis en stark utveckling för kollektivtrafiken 
vilket ökar framkomligheten. I dagens samhälle är det en statusmarkör att ha en fin bil men i 
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scenariot antog deltagarna att det blivit stigmatiserat att äga bil. Resor till och från arbete och 
handelsplatser minskar till följd av ett mer lokalorienterat samhälle där arbetsuppgifter kan 
skötas hemifrån. 
 
Hur försörjer sig stockholmarna och hur skiljer sig situationen från idag? Vilken roll 
har IKT i detta? 
 
Invånarna arbetar mindre till följd av den ekonomiska nedgången samt att pengar inte behövs i 
samma utsträckning som förut. Den vikande konsumtionen av fysiska varor medför att nya 
funktioner för att byta/låna uppstår. Digital konsumtion består av delvis kollektiva varor och 
konsumeras mer än idag eftersom att konsumtionen inte begränsas av miljörätter. Fler 
försörjer sig inom området ”digitala tjänster” och inom servicesektorn. Digitaliseringen har 
medfört att arbeten som förut utfördes av människor nu kan utföras av datorer i stor 
utsträckning och för vissa yrkesgrupper, såsom planerare, så är nya programvaror och 
databaser ett bra stöd. Inom vissa yrkeskategorier, som äldrevård, så kan robotar ersätta 
människan till viss grad. 
Arbetsuppgifter kan skötas på ett mer flexibelt sätt, där arbetsnoder och digitala nomader som 
kan utföra arbetsuppgifter över hela världen har blivit vanligare. Företagen har minskat ned på 
kontorsplatser eftersom att de är kostsamma, kanske förs statistik över energi per medarbetare 
för att se över kostnader.  
Den grupp arbetare som antingen är tekniskt kunniga eller programmerare kan bli en 
maktfaktor i samhället. Då människor, tjänster och saker kopplas ihop genom IKT så uppstår 
ett behov av en ny styrande förvaltning i staden. 
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