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Abstract 
In a time where the world population is constantly increasing, the debate on climate change has 
become an increasingly important part of our society. The population in the world’s urban 
societies is expected to grow at an annual rate of over one per cent until 2030, and according to 
estimates the world population in total will reach nine billion in 2050. A palpably increased 
consciousness with regards to the correlation between climate change and the increasing 
population has spiked an intense debate around the fact that cities need to become more 
sustainable going forward. This has led communities and cities to become more willing to 
cooperate in order to promote innovation and new technologies for these purposes. In the future, 
the goal is to create more sustainable societies. The debate on climate change in correlation to the 
increasing world population has therefore served as an underlying factor as to why eco cities have 
emerged. A combination of debating climate change and finding new solutions for sustainable 
cities in the form of innovation and technology has been a solid basis for the concept of the eco 
city. The purpose of this report is to identify, through analysis and thorough screening, how 
energy and environmental technology solutions emerge in eco cities. The interesting aspect of this 
is to evaluate how and why some technologies are accepted and therefore implemented, while 
others are not. Therefore, the aim of this study is to identify the barriers of entry for these types of 
technologies to be able to emerge and evolve in an eco city by executing interviews with involved 
actors in two chosen well-known eco city projects, namely Hammarby Sjöstad and Norra 
Djurgårdsstaden. 
 
The questions that this report aims to highlight and answer are the following: 

• What are the steps that make up an innovation process in an eco city? 
• What are the entry criteria and/or barriers for technology establishment in Swedish eco 

cities? 
The results of this report have been made possible through method work consisting mainly of 
interviews and literature studies. A model for an innovation process in an eco city has been 
formulated consisting of eight steps as a result of the studies. Different entry criteria and barriers 
have been identified and categorized in the five categories financial, informative, social, and 
business development related. Lastly, part of the result of this report is also an illustration of the 
aforementioned model with the different barriers integrated to give a clear view on where in time 
and landscape these often tend to occur. The study is finalized with a section of conclusions and 
suggestions in regards to areas for improvement as well as future development related to this 
study.  
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Sammanfattning))
I takt med att världens befolkning ständigt ökar har klimatfrågan blivit en allt viktigare 
debatt i dagens samhälle. Befolkningen i det urbaniserade samhället förväntas växa årligen 
med mer än en procent fram till 2030 och enligt estimeringar kommer befolkningsmängden 
år 2050 att uppgå till nio miljarder. En påtaglig ökad medvetenhet gällande sambandet 
mellan klimatfrågan och befolkningstillväxten har lett till en stor debatt kring hur städer ska 
bli mer hållbara i framtiden. För kommuner och företag har detta lett till en ökad 
samarbetsvilja aktörer emellan för att tillsammans kunna främja satsningar kring innovativa 
och teknologiska lösningar. I slutändan är sedan målsättningen att i framtiden kunna se 
samhället utvecklas till ett mer hållbart sådant. 
 
Utvecklingen som sker när det gäller klimatförändringar och befolkningstillväxt har på så vis 
fungerat som understöd till ekostadens uppkomst. Klimatförändringar i samband med 
behovet av att hitta nya lösningar i form av innovationer och teknologier har fungerat som 
grund för begreppet ekostad.  
 
Studiens syfte är att genom analys och undersökning av valda kända ekostadsprojekt kunna 
identifiera och utvärdera hur energi- och miljötekniklösningar i ekostäder tar form. Den 
intressanta aspekten är att se till huruvida vissa teknologier blir accepterade och därmed 
implementerade, och vissa inte, för att kunna klarlägga och förstå bakgrunden till båda dessa 
resultat. Studien ämnar därför identifiera vilka hinder det finns för teknologier att fostras i 
en ekostad genom intervjuer med inblandade aktörer i två valda kända ekostadsprojekt, 
Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. 
 
De frågor som studien avser att belysa och finna svar på är följande: 

• Vilka steg utgör en innovationsprocess för en ekostad? 
• Vilka inträdeskriterier och/eller hinder finns det för teknologi att etablera sig i 

svenska ekostadsprojekt? 
 
Resultaten i denna studie har möjliggjorts i form av en intervju- och litteraturstudie. En 
modell för en innovationsprocess i en ekostad har tagits fram som består av åtta stadier. 
Vidare har olika inträdeskriterier och hinder identifierats och kategoriserats i de fem 
kategorierna finansiella, informativa, sociala samt affärsutvecklings- och 
integrationsmässiga. Slutligen presenteras även en illustration av de olika hindren som visar 
var i tid och landskap som dessa ofta uppstår. Baserat på ovannämnda resultat avslutas 
studien med en rad olika slutsatser samt förslag till förbättringar och vidareutveckling 
relaterat till denna studie.  
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1 Introduktion 

Debatten om hållbar utveckling har tagit allt större avstamp i vår vardag i takt med att världens 
befolkning ökar samt en ständig tillväxt av befolkningen i urbaniserade samhällen och även 
kombinerat med de utmaningar som uppstått på grund av klimatförändringar. Idag bor över 
hälften av världens befolkning i städer, och beräkningar visar att nästintill all framtida tillväxt 
av världsbefolkningen kommer att ske i städerna (Svenska FN-förbundet, 2015). Den globala 
befolkningen i urbaniserade samhällen förväntas växa med 1,84 procent per år 2015-2020, 1,63 
procent per år 2020-2025 och 1,44 procent per år 2025-2030 (WWF, 2013). 
Urbaniseringsutvecklingen som ovan beskrivits är sammankopplad med befolkningstillväxten 
globalt, som förväntas uppgå till över nio miljarder människor år 2050 (UNFPA, 2015). 

1.1 Uppkomst av behov av en ekostad 
En stor del av den mänskliga klimatpåverkan visar sig vara direkta resultat kopplade till städer 
(WWF, 2013). Omkring 75 procent av världens energianvändning och 70 procent av 
koldioxidutsläppen globalt sker i det urbaniserade samhället (WWF, 2015). Städerna utgör 
endast tre procent av världens yta och trots den stora klimatpåverkan i förhållande till ytan finns 
det också utrymme för positiva möjligheter (Schirber, 2005). Högre krav ställs i riktning mot en 
hållbar samhällsutveckling och för att motverka klimatförändringar. Det i sin tur leder till ökad 
efterfrågan på lösningar till den ständigt växande befolkningen (Sweco, 2015). En sådan ökad 
efterfrågan har resulterat i samarbeten mellan företag och kommuner som gemensamt gjort 
satsningar för att hitta innovativa och teknologiska systemlösningar för det nya hållbara 
stadssamhället - det som numera är känt som ekostäder. 
 
Idag finns det en rad olika benämningar som liknar begreppet för en ekostad. Det talas ibland 
om Smart Cities, Sustainable Cities, Green Cities och Compact Cities för att nämna några få av 
de många varianterna (Jenks, M., et al. 1996). Begreppet Smart City innefattar en stad som 
underlättar och möjliggör för digital teknologi och användandet av detta (SPRIE, 2015). 
Sustainable Cities och Green Cities bygger båda på idén att diverse olika mål sätts upp och på så 
sätt utformas sedan staden utifrån dessa ramverk för att slutligen nå målsättningarna (Bardici, 
2014). Begreppet ekostad är dock ofta av en bredare karaktär än de ovannämnda, eftersom de 
innefattar både klimatmål men också mål för utnyttjande av specifika hjälpmedel för att 
förbättra välbefinnandet för de boende, vilket gör att begreppet blir mycket mer heltäckande 
(EC, 2015). 

1.2 Definition av en ekostad 
Myntaren av begreppet ekostad sägs vara Richard Register, som definierade uttrycket i sin bok 
Ecocity Berkeley som utgavs 1987. I sin bok lyfter Register frågan om det urbaniserade 
samhället och vilka möjligheter varje stad har för att lindra dess klimatpåverkan genom 
implementering av olika ekologiska initiativ och tekniska lösningar (Ecocity Builders, 2015). 
 
Begreppet ekostad är inte en universal definition utan det finns många olika definitioner som 
har utvecklats efter att det myntades av Register. Ordet ekostad är en förkortning av ekologisk 
stad, där det är den ekologiska aspekten som har tolkats på olika sätt. Richard Registers 
definition av en ekostad lyder på följande sätt (Ecocity Builders, 2015): 
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Ekostaden

Hållbar 
utveckling

Hållbar 
urban-

iserings-
utveckling

Hållbara 
kommuner, 

hållbara 
städer

Bio-
regionalism

Kommunal 
ekonomisk 
utveckling

Lämplig 
teknologi

Social 
ekologi

Gröna 
rörelser, 
gröna 
städer

“An ecocity is… 
• An ecologically healthy human settlement modeled on the self-sustaining resilient structure and 

function of natural ecosystems and living organisms. 
• An entity that includes its inhabitants and their ecological impacts. 
• A subsystem of the ecosystems of which it is part — of its watershed, bioregion, and ultimately, 

of the planet. 
• A subsystem of the regional, national and world economic system.” 

 
Registers definition bygger med andra ord på att en ekostad är en “ekologiskt hälsosam stad”. 
Det finns enligt honom ingen allmängiltig modell för en ekostad och heller inte ett enskilt 
tillvägagångssätt att utveckla en ekostad.  

1.3 Kriterier för en ekostad 
De flesta förespråkare av uttrycket ekostad är försiktiga med att ge en enhällig definition. Det 
finns helt enkelt många olika synsätt på fenomenet och beroende på hur översiktlig eller 
detaljerad definitionen ämnar bli, kommer det också resultera i olika kriterier. I artikeln 
“Dimension of the eco-city” argumenterar Mark Roseland, direktör på Centre for Sustainable 
Community Development, för varför det går att samla tidigare oknutna idéer bakom 
stadsplanering, transport, hälsa, hushåll, energiteknik, ekonomisk utveckling, naturliga 
livsmiljöer, allmänhetens deltagande och social likvärdighet i ett enda ramverk - nämligen i 
ekostaden (Roseland, 1997). Utifrån en modell som Roseland har sammanställt baserat på vad 
flera olika förespråkare har uttryckt att en ekostad är, identifieras åtta huvudsakliga områden 
som en ekostad ska täcka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Roselands modell - de åtta huvudsakliga områden som en ekostad bör täcka in (Roseland, 1997). 
 
I artikeln “Dimension of the eco-city” poängterar Roseland att modellen inte bör ha några pilar 
eller gränsövergångar, eftersom detta skulle vara missvisande. Syftet med modellen är i stället 
att visa att dessa områden i kombination med definitionen av en ekostad ska fungera som ett 
holografiskt synsätt. På så vis är de områden som ingår i modellen i sin tur också någorlunda 
diffusa och framför allt mångsidiga när det gäller dess definition. 
 
Richard Register utvecklade också en modell av kriterier utifrån den definition som han som 
tidigare nämnts står bakom. Enligt Urban Ecology, den organisation som Register skapade år 
1975 i syfte att “återuppbygga städer i balans med naturen”, bör en ekostad fungera efter 
följande 10 principer (Roseland, 1997): 
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1. revidera prioriteringar när det gäller markanvändning för att skapa kompakta, mångsidiga, 
gröna, trygga, estetiskt tilltalande och vitala landmixade samhällen nära transitnoder och 
andra transportmöjligheter 

2. revidera prioriteringar när det gäller transportmöjligheter för att i stället gynna 
transportering till fots, cykel, vagn och också smidiga övergångar till exempelvis biltrafik, och 
att betona “tillträde genom närhet” 

3. återställa skadade miljöer i staden, i synnerhet sådant som bäckar, strandlinjer och våtmarker 
4. skapa anständiga, prisvärda, säkra, bekväma och etiskt och ekonomiskt mångfaldiga bostäder 
5. vårda social rättvisa och skapa bättre möjligheter för kvinnor och för människor av olika 

nationalitetsbakgrund och för funktionshindrade 
6. stödja det lokala jordbruket, gröna stadsprojekt och “samhällets trädgård” 
7. främja återvinning, innovativ och lämplig teknik samt resurshushållning och minskning av 

föroreningar och farligt avfall 
8. arbeta med företag för att stödja ekologiskt sund ekonomisk aktivitet samtidigt initiativ måste 

tas för att inte uppmuntra föroreningar, avfall samt användning och produktion av farligt 
material 

9. främja frivillig enkelhet och avskräck överdriven konsumtion av materiella varor 
10. öka medvetenheten om den lokala miljön och regionen genom aktivist- och utbildningsprojekt 

som ökar allmänhetens medvetenhet när det gäller ekologiskt hållbara frågor 
 
Roseland menar att de områden som en ekostad täcker in kräver stora initiativ och framför allt 
effektiv teknologi för att lyckas. För att analysera närmre hur vissa specifika ekostäder 
behandlar dessa olika områden kan några olika fallstudier studeras. Utifrån Roselands modell 
behandlas nedan två olika fallstudier av ekostäder i Sverige samt efterföljande även hur dessa 
har implementerat effektiva systemlösningar för att uppnå de målsättningar som uppsattes för 
projekten. 

1.4 Fallstudie på ekostäder i Sverige 
Trots att Sverige på många sätt ligger i framkant när det gäller debatten kring människors 
miljöpåverkan finns det fortfarande mycket kvar som landet kan göra för att minska sitt 
ekologiska avtryck för en mer långsiktigt hållbar utveckling (Naturvårdsverket, 2015). För städer 
med offentliga, privata och civila aktörer har den stora utmaningen varit att göra verklighet av 
visionen om ett globalt hållbart fotavtryck (WWF, 2015). 
 
I en samlad vision som har tagits fram av Stockholms stad, “Vision 2030 - ett Stockholm i 
världsklass”, är en av de viktiga ståndpunkterna att skapa en mer hållbar stadsutveckling 
(Stockholms Stad, 2015). Två framgångsrika exempel på ekostadsprojekt som bidrar till denna 
del av visionen är Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden som båda uppnår kriterier för 
en ekostad. 

1.4.1 Bakgrund till Hammarby Sjöstad 

Redan år 1990 påbörjades det arbete som skulle leda till det vi idag kallar för Hammarby 
Sjöstad. Till en början var det tänkt att Hammarby Sjöstad skulle byggas i syfte att fungera som 
OS-by 2004. När det sedan visade sig att det inte blev något OS för Sverige ändrades visionen 
för Hammarby Sjöstad. Utvecklingen av stadsdelen blev till slut i stället Stockholms största 
stadsutvecklingsprojekt med hög miljöprofil. Hammarby Sjöstad beräknas vara helt färdigställt 
år 2020 och kommer då att rymma 11 000 lägenheter med plats för drygt 25 000 invånare, och 
totalt beräknas hela stadsdelen att fungera som bostadsområde och arbetsområde för 35 000 
människor efter slutförandet. Hammarby Sjöstads kärna är redan färdigställd och det som sker 
för tillfället är utveckling av de yttersta områden av stadsdelen. Hammarby Sjöstad är ett 
omfattande byggnadsprojekt som möjliggjordes genom ett samarbete mellan en 
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projektorganisation bestående av bland annat byggherrar och arkitekter inom 
Exploateringskontoret i Stockholms stad samt Stadsbyggnadskontoret (Stockholms Stad, 2014). 
 

 
Figur 2. Hammarby Sjöstad (Green City Challenge, 2011). 
 

1.4.2 Miljöprofil i Hammarby Sjöstad 

Hammarby Sjöstad antog år 1996 ett miljöprogram som innebar att stadsdelen skulle bli en 
spjutspets i ekologiskt och miljöinriktat byggande och boende. De miljötekniska lösningar som 
har tagits fram i Hammarby Sjöstad följer ett kretslopp som är känt som Hammarbymodellen. 
Hammarbymodellen blev därmed ett pilotprojekt som applicerades på Hammarby Sjöstad för 
första gången, vilket har visat sig bli en framstående modell både nationellt och internationellt 
(Fränne, L., et al. 2006). 
 
Det finns även mer specifika miljömål på detaljerad operationell nivå som sattes upp vid 
byggstarten av Hammarby Sjöstad (Fränne, L., et al. 2006). Dessa mål bygger på det 
kretsloppstänk som ligger till grund för Hammarbymodellen, det vill säga med särskilt fokus på 
vatten och avlopp, avfall och energi. När det gäller vatten så sattes det bland annat upp mål om 
att renvattenförbrukningen ska minskas till 100 l/person och dygn. Dessutom innebar några av 
de andra målen för vatten att 95 procent av fosforn i avloppsvattnet skulle kunna återföras till 
jordbruket, dränvatten skulle kopplas till dagvattennätet och inte till spillvattennätet samt att 
kväveinnehållet i det renade avloppsvattnet inte skulle överstiga 6 mg/l och fosforinnehållet inte 
mer än 0,15 mg/l. Målsättningen för avfallshanteringen gällde bland annat att minska mängden 
hushållsavfall som genereras med 15 vikt-procent från år 2005 till 2010, samt att de boende 
skulle erbjudas möjligheter att lämna avfallsslag såsom grovavfall källsorterat inom fastigheten 
och farligt avfall områdesnära. Vidare var även ett mål som innebar att avfallstransporter och 
returmaterial med tunga fordon högst skulle vara 60 procent jämfört med konventionell 
sophantering. Slutligen när det gäller energianvändningen sattes tydliga mål om att hela 
tillförseln av värme skulle baseras på spillenergi eller förnyelsebara energikällor samt att el 
skulle vara Bra miljöval-märkt eller motsvarande. Dessutom skulle den genomsnittliga 
energianvändningen i stadsdelen maximalt uppnå 100 kWh/m2 och år (Fränne, L., et al. 2006). 
 
Det finns ytterligare uppsatta miljömål som är kvalitativa kontra kvantitativa än de ovanstående 
och innebär att olika åtgärder och hanteringar av markanvändning, transporter, byggmaterial, 
energi, samt vatten och avlopp tas i beaktning. Mål när det gäller markanvändningen handlar 
om att ett gammalt industriområde ska saneras, återanvändas och förvandlas till att innefatta 
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attraktiva bostäder med närstående parker och gröna stråk. På transportsidan handlar det om 
att kunna utnyttja snabba och attraktiva kollektivtrafikalternativ, samtidigt som möjlighet till 
bilpool och lättillgängliga cykelstråk ska bidra till minskad privat bilkörning. 
Energianvändningen i stadsdelen ska komma från av förnybara energikällor och det ska även 
ske en återanvändning av spillvärme och biogasprodukter, kombinerat med att 
energianvändningen i fastigheterna ska vara effektiv. För vatten och avlopp ska systemet vara så 
rent och effektivt som möjligt med hjälp av nya tekniker för vattenbesparing och avloppsrening 
(Hammarby Sjöstad Info, 2013). 

1.4.3 Bakgrund till Norra Djurgårdsstaden 

Norra Djurgårdstaden innefattar tidigare hamn- och industriområden i nordöstra delarna av 
Stockholms innerstad. I området planeras 35 000 nya arbetsplatser och 12 000 nya bostäder. 
Byggarbetet förväntas fortsätta fram till år 2025 men de första lägenheterna stod klara redan 
under 2012 (Stockholms stad, 2015). Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största 
stadsutvecklingsområden som tar hänsyn till miljöanpassade bostäder och lokaler, hållbart 
vatten- och avloppssystem samt hållbart återvinningssystem och energisystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Norra Djurgårdsstaden (Stockholms Stad, 2015). 

1.4.4 Miljöprofil i Norra Djurgårdsstaden 

De övergripande målen för Norra Djurgårdsstaden innehåller ekologisk hållbarhet, social 
hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Ett övergripande klimatmål är att Norra Djurgårdsstaden 
år 2030 ska vara fossilbränslefri och redan år 2020 ska understiga CO2-utsläppen med 1,5 ton 
per person, motsvarande CO2-ekvivalenter. Dessutom är energikraven satta till att maximalt 
uppnå en genomsnittlig energianvändning på 55 kWh/m2 och år (Stockholms Stad, 2014). 
 
Norra Djurgårdsstaden har som ambition att ha låg användning av energi, material, vatten samt 
andra naturresurser för att därmed kunna uppnå ekologisk hållbarhet. De övergripande målen 
delas in i åtta fokusområden, vilka innefattar hållbart energisystem i form av el och värme, 
hållbart avfallssystem, klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö, hållbart vatten- och 
avloppsystem, hållbara transporter, miljöanpassade bostäder och lokaler, hållbara livsstilar 
samt hållbara verksamheter. 
 
Utifrån Hammarbymodellen som ser till samverkan mellan vatten och avlopp, avfall och energi 
finns det ett flertal operationella mål. För Hållbart energisystem finns ett operationellt mål att 
byggnader ska ha en mycket låg energianvändning med målsättningen att utveckla så kallade 
plusenergihus. När det gäller fokusområdet Hållbart återvinningssystem finns ett operationellt 
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mål att insamlingssystem för avfall ska vara utformade så det är lätt att sortera tidningar, 
förpackningar av glas, plast, metall och kartong samt matavfall, brännbart avfall, grovavfall och 
elavfall både i lägenheter, fastigheter och i området. Slutligen finns det även operationella mål 
inom fokusområdet Hållbart vatten- och avloppssystem som innebär att avloppsvattnets 
innehåll av näringsämnen ska återföras till produktiv mark samt att avloppsvattnet också ska ha 
en sådan kvalitet att återföring av biomull och näringsämnen till jordbruksmark är möjlig 
(Fränne, L., et al. 2006). 
 
Tabell 1. Sammanfattning över miljömålen i Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. 

Parametrar i 
Hammarby-
modellen 

 
Hammarby Sjöstad 

 
Norra Djurgårdsstaden 

 
 

Energi 

• All tillförsel av värme baseras på spillenergi 
eller förnybar energi 

• All el ska vara Bra miljöval-märkt 
• Genomsnittlig energianvändning: Maximalt 100 

kWh/m2 och år 

• Fossilbränslefritt 2030 
• Understiga CO2-utsläppen med 1,5 ton per 

person 2020 
• Genomsnittlig energianvändning: Maximalt 

55 kWh/m2 och år 

 
 
 

Avfall 

• Mängden genererat hushållsavfall minskas 
med 15 vikt-% 2005-2010 

• Boende kan lämna grovavfall i fastigheten och 
farligt avfall områdesnära 

• Maximalt 60 % tunga fordon inom området 
jämfört med konventionell sophantering 

• Avfallsinsamlingssystem ska vara 
lätthanterligt och boende kan lämna 
grovavfall i fastigheten och farligt avfall 
områdesnrära 

• Boende och verksamma i ska förstå och vara 
nöjda med återvinnings- och 
avfallshanteringen  

 
 

Vatten & 
Avlopp 

• Renvattenförbrukningen ska minskas till 100 
l/person och dygn 

• 95 % av fosforn i avloppsvattnet ska kunna 
återföras till jordbruket 

• Kväveinnehållet i det renade avloppsvattnet 
inte ska överstiga 6 mg/l och fosforinnehållet 
inte mer än 0,15 mg/l 

• Avloppsvattnets innehåll av näringsämnen 
skall återföras till produktiv mark 

• Avloppsvattnets kvalitet ska hålla sådan 
kvalitet gällande tungmetaller och övriga 
miljöskadliga ämnen att återföring av biomull 
och näringsämnen till jordbruksmark är 
möjlig 

 

1.5 Hammarbymodellen 
Till grund i Hammarby Sjöstad är Hammarbymodellen, som fungerar som en modell 
illustrerande samverkan mellan avfall, energi samt vatten och avlopp. Tanken bakom samspelet 
är att se sopor, matrester och brännbart avfall samt avloppsvatten som resurser att ta tillvara på 
genom att utgå ifrån ett kretsloppstänk. Modellen i sig togs fram genom ett samarbete mellan 
Stockholm Vatten, Fortum och Stockholm Stads Trafikkontor. Hammarbymodellen har även 
senare kommit att fungera som en grund för Norra Djurgårdsstaden. En vidareutvecklad version 
av Hammarbymodellen har sedan tagits fram, den så kallade Kretsloppsmodell 2.0, som 
beskrivs mer i detalj i avsnittet ”1.6 Kretsloppsmodell 2.0” (Ranhagen, U., et al. 2006). 
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Figur 4. Hammarbymodellen (Stockholms Stad, 2014) 

1.6 Kretsloppsmodell 2.0  
Syftet med Kretsloppsmodell 2.0 är att undersöka möjligheten att skapa en modell som ser till 
fler dimensioner än Hammarbymodellen. Tanken med modellen är också att på ett mer 
detaljerat och översiktligt sätt beskriva resursflödena i olika tidsperspektiv. Kretsloppsmodell 
2.0 är ett av fem delprojekt i det miljöprofilerade området Norra Djurgårdsstaden.  
 
Hammarbymodellen utgör en stor bas för arbetet när det kommer till kretslopptänk. Till 
skillnad från Hammarbymodellen som visar en tvådimensionell grafisk framställning hur 
resursflöden kan kopplas ihop i en stadsdel visar Kretsloppsmodell 2.0 en serie av illustrationer 
och resonemang på olika nivåer. Kretsloppsmodell 2.0 ger därmed inte enbart en överblick av 
flöden och funktioner, utan även fyra nivåer (Stockholms Stad, 2014). 
 
Tabell 2. De fyra nivåerna i Kretsloppsmodell 2.0 (Stockholms Stad, 2014). 
 

Nivå Beskrivning 
0 Etablerade teorier och koncept för hållbar samhälls- och stadsutveckling 
1 Kretsloppsmodellens förankring i ett större hållbarhetssammanhang 
2 Översikt över funktioner, flöden och fraktioner i kretsloppsmodellen 
3 Flödesanalyser kopplat till räkenskapssystem för energi- material/ avfall och vattenkretslopp. 
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Figur 5. Kretsloppsmodell 2.0 (Stockholms Stad, 2014). 

1.7 Energi- och miljötekniska lösningar i de två fallstudierna 
Utifrån Hammarbymodellens tre parametrar energi, vatten och avlopp samt avfall, presenteras 
här nedan ett antal företag som varit inblandade i Hammarby Sjöstad och Norra 
Djurgårdsstaden. De företag som beskrivs har varit mer eller mindre delaktiga när det gäller 
implementering av sina energi- och miljötekniska lösningar i stadsdelarna.  

1.7.1 Energi  

När det gäller energiteknik har Fortum varit inblandade både i Hammarby Sjöstad och Norra 
Djurgårdsstaden genom att vara en del av infrastrukturen mellan värme- och vattenreningsverk. 
Hammarbyverket, som är ett värmeverk beläget i Hammarby Sjöstad, består av hetvattenpannor 
och värmepumpar. Idag består anläggningen av sju värmepumpar som tillvaratar på den energi 
som återfinns i renat avloppsvatten från Henriksdals vattenreningsverk. Värmen som i 
vattenreningsverket sedan produceras skickas ut i fjärrvärmenätet i södra Stockholm. På samma 
gång produceras nerkylt vatten som slutligen skickas för produktion av fjärrkyla i Fortums nät 
för fjärrkyla och i det sista steget alstras sedan elektrisk energi som kan komma till användning 
för hushållen. Fortum har sedan 1986 fungerat som värmeleverantörer till stora delar av södra 
Stockholm och detta har möjliggjorts genom att värmeverket sedan början har varit en 
integrerad del av Hammarby Sjöstad (Fortum, 2015). Även i Norra Djurgårdsstaden har Fortum 
varit en viktig aktör vid drivandet av utvecklingen av smarta elnät. Tillsammans med ABB och 
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, leds denna utveckling av Fortum som innefattar allt från 
teknik- och informationslösningar samt anpassning till nya regelverk och levnadsstandard. 
Arbetet med framtagandet av smarta elnät är fortfarande inte implementerat samt att Fortum är 
aktiva med flera projekt där det sker forskning och tester kring olika energi- och miljötekniska 
lösningar (Fortum, 2015). 
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Även Stockholmshem har varit inblandade i Norra Djurgårdsstaden. I september 2014 utsågs 
Stockholmshem till vinnare i en markanvisningstävling i Brofästet, som är en kommande etapp i 
Norra Djurgårdsstaden. Vinsten i tävlingen innebär att Stockholmshem kommer att få 
möjligheten att bygga två plusenergihus i etappen bestående av totalt 43 lägenheter. I korta drag 
innebär deras lösning i form av ett plusenergihus att fastigheten ska generera mer energi än vad 
det gör av med över en årscykel. Byggandet av de två plusenergihusen i Norra Djurgårdsstaden 
planeras börja under 2016. (Stockholmshem, 2014). 
 

 
 

Figur 6. Illustrering av hur Stockholmshems plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden (Stockholmshem, 2014). 

1.7.2 Avlopp och vatten 

Purac, som är en av tre divisioner i miljöteknikföretaget Läckeby Water Group, har varit 
inblandade i Hammarby Sjöstad med deras demonstrationsanläggning bestående av ett mindre 
avloppsreningsverk, som ska rena avloppsvattnet på ett mer energi- och kostnadseffektivt sätt. 
Systemet bygger på att avloppsvattnet separeras i ett så kallat grå- och svartvatten. Under 
diskhon i köket skapas svartvattnet genom att toalettvatten samt matavfall, mals ned till små 
partiklar i en inbyggd avfallskvarn. I den här processen reduceras även mängden sopor. 
Svartvattnet behandlas direkt i reningsverket på så vis att näringsämnena omvandlas till biogas. 
Därefter renas biogasen och används till fordonsbränsle. Processen ovan förbrukar mindre 
elenergi än konventionella reningsprocesser och ger mer biogas. Restprodukten, som blir ett 
näringskoncentrat, används sedan inom jordbruket. Det mindre förorenade avloppsvattnet från 
dusch och tvätt, det så kallade gråvattnet, renas för bevattning av gräsmattor och jordbruksmark 
och kan återvinnas till processvatten till industrin (MyNewsDesk, 2010) (IVL, 2013). 
 
Även Sweco har varit inblandade när det gäller vatten- och avloppslösningar i Norra 
Djurgårdsstaden. Sweco har på uppdrag av Stockholms stad utrett om det funnits möjlighet att 
införa ett avloppssystem i området som kan återanvända den näring som finns i hushållens 
avlopp för gödselmedel i lantbruket. Det går att lösa genom ett triplikat avloppssystem där delar 
eller hela toalettavföringen sorteras i en egen ledning. I Norra Djurgårdsstaden har Sweco 
genomfört ett par olika uppdrag, som exempelvis ett urinsorterande system i Hjorthagen samt 
ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid namn ”Avlopp i kretslopp i storstad”. Detta 
projektgenomfördes inom ramarna för miljöprofilen i Norra Djurgårdsstaden, tillsammans med 
flera olika aktörer såsom exempelvis Stockholms stad och Stockholm Vatten. Den huvudsakliga 
målsättningen med utvecklingsprojektet var att ta fram ett storskaligt pilotprojekt med ett 
utvecklat system för avlopp i kretsloppet i en storstad. Detta med hopp om att kunna utveckla 
nästa generations vatten- och avloppssystem (Sweco, 2015). 
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1.7.3 Avfall  
Avfallslösningen i Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdstaden har till stor del genomförts av 
miljöteknikföretaget Envac. Det vakuumbaserade avfallsinsamlingssystemet som Envac 
erbjuder är en viktig del i stadsdelarnas hållbarhetsprogram. Envac uppfann vakuumteknik för 
avfallshantering i början av 1960-talet. Idag samordnas systemet med installation av övrig 
infrastruktur, såsom elektricitet, avlopp och vatten, och finns installerat över hela världen 
(Envac, 2009).  
 
Den vakuumteknologi som Envac erbjuder innebär att avfallet transporteras till en terminal i 
rörledningar under marken, där det slutligen komprimeras i containrar. Avfallet transporteras 
med hjälp av luft i det stationära avfallsinsamlingssystemet. Fläktar bildar då ett undertryck i 
rörsystemet och på så sätt skapas ett luftflöde. Luft leds sedan ner i rörsystemet genom 
öppnandet av en tilluftsventil i den inkastpunkt som ska tömmas. Avfallet faller därefter ner i 
transportröret när lufthastigheten stabiliserats. Vid en tidpunkt när lufthastigheten blivit stabil 
öppnas avfallsventilen och avfall faller därmed ned i transportröret. På så sätt transporteras 
avfallet med hjälp av luften och undertrycket till terminalen. Systemet säkerställer att 
återvinningsbart material och avfall inte hamnar tillsammans genom att alla sorters avfall 
transporteras separat. Insamlingen av avfall sker automatiskt och kräver ingen manuell 
övervakning, och på terminalen i den centrala styrenheten övervakar en dator själva 
insamlingsprocessen. Beroende på mängden avfall och kapaciteten hos sopnedkasten upprepas 
insamlingsprocessen två till fem gånger per dag. Hur lång tid insamlingen tar varierar för små 
system, som tar cirka 20 minuter, till större system, motsvarande cirka 60 minuter. Mellan 
dessa insamlingsperioder är systemet sedan i vila (Envac, 2009). 
 
Envac kom in i Hammarby Sjöstad i slutet av 90-talet när tankarna om en potentiell OS-by 
började växa fram. Med branscherfarenhet sedan 60-talet fick de projektet då det i princip 
krävdes ett automatiserat vakuumsystem, det vill säga, en sopsugsanläggning, för att kunna 
uppnå miljömålen att minska tunga avfallsinsamlingsfordon med 60 procent. Envacs arbete i 
Hammarby Sjöstads beräknas vara helt färdigt år 2017, då alla byggnader runt Hammarby Sjö 
kommer att servas av vakuumsystem. År 2009 bestämde kommunfullmäktige i Stockholms stad 
att Norra Djurgårdsstaden skulle bli ett av Stockholms tre miljöprofilområden. För Envacs del 
fungerade avfallshanteringssystemet i Hammarby Sjöstad som en huvudreferens när de gick in i 
Norra Djurgårdsstaden. Kommunfullmäktige har varit tydlig från starten att insamlingssystem 
av avfall måste vara lämpliga att förstå och användarvänliga. Envac blev därför utsedda av 
Stockholms stad att leverera de självtömmande papperskorgarna som kommer vara kopplade 
till det automatiska avfallshanteringssystemet (Törnblom, J., 2015) (Envac, 2012; 2013). 
 

 
 

Figur 7. Illustrering av Envacs stationära sopsugar för hushållsavfall (Envac, 2009). 
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1.8 Likheter och olikheter mellan Hammarby Sjöstad och Norra 
Djurgårdsstaden 

När byggprocessen initierades både i Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden fanns det 
mer eller mindre tydliga riktlinjer gällande miljöprofilerna. På så sätt finns det såväl skiljelinjer 
som likheter inom de olika områdena i de båda projekten. 
 
Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden är båda byggda på områden som främst består 
av industrimark med närhet till både sjöar och kraftverk. Centrala värden för båda projekten har 
varit att värdesätta närheten till vatten och natur, där Hammarby Sjöstad är nära förbundet till 
Nackareservatet och Norra Djurgårdsstaden i sin tur ligger nära beläget till Kungliga 
Nationalstadsparken. Båda stadsdelarna är dessutom byggda så att de har en hög 
exploateringsgrad och en mix av arbetsplatser, affärer, bostäder och andra serviceplatser. 
Utöver detta är båda platserna tänkta att fungera som förlängningar av innerstaden, och de är 
båda ovanligt stora i svensk kontext i jämförelse med andra stadsbyggnadsprojekt i Stockholm. I 
båda fallen finns också värderingar kring att kunna förbinda respektive stadsdel med övriga 
delar av innerstadskärnan i och med ovanstående och därför finns goda förutsättningar för 
utbyggnad av kollektivtrafiken, utan att påverka stadens grönområden på ett negativt sätt. 
 
Det som främst skiljer sig mellan Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden är 
miljöprofilerna och kraven som specifikt är upprättade för respektive projekt. Hammarby 
Sjöstads miljöprogram innefattar relativt specifika och kvantitativa mål för de tre olika 
parametrarna i Hammarbymodellen. Norra Djurgårdsstaden har som tidigare nämnts också 
utgått delvis från Hammarbymodellen men miljöprogrammet som har utformats för det 
projektet fungerar mer som ett vägledande inriktningsdokument. 
 
Allteftersom Hammarby Sjöstad har byggts ut och närmat sig färdigställning har en rad av de 
från början uppsatta miljökraven helt eller delvis inte uppnåtts. Framför allt handlar det om 
energianvändning, där det som tidigare nämnts var ett krav att maximal energianvändning 
skulle uppgå till 100 kWh/m2 och år, men en undersökning som nyligen gjorts indikerar att den 
verkliga energianvändningen snarare uppgår mot ett värde på cirka 115 kWh/m2 och år. Det 
initiala målet ansågs vara för strikt enligt byggherrarna vid första början, eftersom det enligt 
dem inte var möjligt att vara så energisnåla samtidigt som de boendes komfort inte skulle 
påverkas negativt (Wangel, J., 2013). Detta resulterade i en konflikt som inte löstes, vilket tros 
ligga till grund för varför energianvändningen i Hammarby Sjöstad idag trots allt är högre 
relativt den graden som hade planerats för från början av projektet. 
 
Norra Djurgårdsstaden har istället i första etappen satt upp mål för energianvändningen som 
uppgår till 85 kWh/m2 och år, som sedan ska minskas till 55 kWh/m2 och år i andra etappen. 
Denna stora skillnad mellan stadsprojekten skulle kunna förklaras med att Hammarby Sjöstad 
byggdes för mer än tjugo år sedan, då det fortfarande var relativt nytt att kunna bygga 
fastigheter som var så pass energisnåla som idag har blivit möjliga att utvecklas på ett helt annat 
sätt. En annan potentiell förklaring skulle kunna vara att mycket tyder på att man i Norra 
Djurgårdsstaden går mer försiktigt fram, genom att man till exempel att har delat upp 
energianvändningen i flera olika etapper, möjligtvis för att dra lärdom från arbetet i Hammarby 
Sjöstad och att vissa konflikter uppstod under tiden (Skillbäck, M., 2015). 
 
Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden utsattes båda för hård kritik när idéerna och 
planerna väl presenterades. Dock kritiserades Hammarby Sjöstad mer för sitt strikta och enligt 
många överambitiösa miljöprogram, medan Norra Djurgårdsstaden snarare bemöttes av kritik 
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om målen kring de boendes livsstilar och att många menade att stadsdelen inte kommer att vara 
tillgänglig för alla samhällsklasser utifrån ett ekonomiskt perspektiv (Wangel, J., 2013). 

1.9 Tidslinje: Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden 
Nedan presenteras en tidslinje för både Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden och hur 
det har sett ut från starten av projekten till hur det ser ut i dagsläget. Med dagsläget menas det 
senaste tillfället som en genomgående uppföljning av respektive projekt gjordes.  

1.9.1 Hammarby Sjöstad 

Hammarby Sjöstad har utvecklats till att bli en stadsdel som är välrenommerad världen över. 
Vid en återblick på hur projektet har tagit sin form kan det med andra ord på ett generellt plan 
konstatera att det på många sätt har blivit lyckat. Däremot har det gjorts en hel del 
uppföljningar och utvärderingar kring arbetet i Hammarby Sjöstad som också visar på 
eventuella brister eller möjligheter till förbättringar.  
 
Sofie Pandis Iveroth, doktorand Industriell Ekologi på KTH, står bakom doktorsavhandlingen 
“Industrial ecology for sustainable urban development – the case of Hammarby Sjöstad”. 
Avhandlingen går igenom hur Hammarby Sjöstad tagit sin form och ger därmed en utvärdering 
av projektet. I augusti 2014 släpptes en artikel på KTH:s hemsida där Iveroth intervjuades 
gällande hur bra Hammarby Sjöstad egentligen blev. Enligt henne finns det forskning som visar 
på att åtgärder i form av de olika miljömålen som sattes upp för Hammarby Sjöstad inte alltid 
ger hållbarhet på längre sikt. Som exempel på detta nämner Iveroth solpaneler, som skulle 
integreras i samband med miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad men som till slut inte blev 
av. Slutsatsen visade på svårigheter i att integrera en ny teknik i ett befintligt system, vilket är en 
problembild som har upplevts både i Hammarby Sjöstad och i andra projekt (Iveroth, S., 2014). 
 
Vid en vidare utvärdering av Hammarby Sjöstad har det visat sig att det fanns brister i 
uppföljningen och integreringen av de operationella målen. Detta visade sig bland annat genom 
att energimålen inte helt uppfylldes. Enligt Iveroth är det viktigt att kunna diskutera och 
revidera ett redan uppsatt miljöprogram även när byggnationen har påbörjats. Hon menar att i 
och med att Hammarby Sjöstad hade samma mål i nio år gjorde det att målen i 
miljöprogrammet gjorde arbetet lite mer instängt än om man hade reviderat programmet 
kontinuerligt (Iveroth, S., 2010). 
 
Ytterligare aspekter som belyses av Iveroth handlar bland annat om att integrera de boende med 
den miljö som Hammarby Sjöstads bygge har lett till. Det finns ett underliggande tänk, menar 
hon, att när energi- och miljötekniska lösningar implementeras i en ny stadsdel så är det givet 
att det hela ska fungera, utan att möjligtvis få in de boende som en viktig parameter. Detta 
innebär att människan måste komma närmre miljön och därmed få större medvetenhet kring 
funktionella aspekter. Generellt är erfarenheterna från utvärderingen som Iveroth med flera har 
tittat närmre på, att det behövs en holistisk och tydlig vision i liknande projekt som Hammarby 
Sjöstad som kan fungera som drivkraft och målbild för inblandade aktörer (Iveroth, S., 2010).  
 
Som tidigare nämnts var ett av de initialt uppsatta målen i miljöprofilen för Hammarby Sjöstad 
att energianvändningen maximalt skulle uppgå till 100 kWh/m2 och år. Undersökningar som 
gjordes under 2013 visade dock att många av byggnaderna i stadsdelen överskrider detta mål. 
Skillnaderna mellan byggnader visades i undersökningen vara väldigt höga. Vissa av 
byggnaderna nådde en energianvändning på 75 kWh/m2 och år, medan andra kunde uppgå till 
en användning på så mycket som 180 kWh/m2 och år. Genomsnittet låg dock mellan 100 och 
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140 kWh/m2 och år, vilket ändå är högre än målet (Hammarby Sjöstad Info, 2013). När 
Hammarby Sjöstad byggdes sattes det utöver klimatmål även upp gestaltningsmål, som till 
exempel att vissa byggnader skulle ha stora fönster i nordlig riktning med sjöutsikt. Detta menar 
dock Iveroth kan vara en potentiell förklaring till varför energiförbrukningen blir högre än 
väntat (Iveroth, S., 2010).  
 
Som en uppföljning på det redovisade resultatet om att många byggnader i Hammarby Sjöstad 
inte når målen för energianvändningen, initierades ett projekt år 2012 av Sjöstadsföreningen. 
Sjöstadsföreningen är samarbetsorganisation för bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad. 
Projektet har uppkallats “HS2020 - Att förnya en ny stad”, med syftet att hjälpa 
fastighetsägarna att minska energiåtgången. Utöver detta arbetar även projektet med andra 
frågor, såsom förbättringar av sopsortering och vattenrening, ”Återvinning 3.0”, införande av 
smarta elnät och satsningar på elbilar, ”ElBil2020”. Det är även tänkt att ett nytt lokalt 
innovationscenter ska byggas så småningom, ”ElecTriCity”. Ordförande i styrelsen är Bertil 
Stockhaus och i ledningen sitter även Helene Wintzell, vice ordförande, och Allan Larsson, 
sekreterare och projektledare (Sjöstadsföreningen, 2013). 
 
Hammarby Sjöstad fungerar framför allt som en bra modell att utgå ifrån i andra projektbyggen 
eftersom det finns många lärdomar att dra nytta av. De initialt uppsatta målen för Hammarby 
Sjöstad visade sig vara mer eller mindre implementerbara och verkningsbara beroende på vilka 
områden man avser titta på. De huvudsakliga lärdomarna som kunnat dras från detta projekt 
handlar mycket om aspekter som berör det sociala, både när det gäller dialoger inblandade 
aktörer emellan men också när det gäller till exempel de boendes delaktighet i olika miljöfrågor 
och kringliggande miljötekniklösningar i boendeområdet. Detta är något som inte bara nya 
projekt kan ha väldigt stor nytta av för att undvika de eventuella brister som kan uppstå, men 
också något som Hammarby Sjöstad fortsättningsvis kan jobba med och aktivt redan gör i och 
med initiativ som till exempel “HS2020 - Att förnya en ny stad”. 

1.9.2 Norra Djurgårdsstaden 

Norra Djurgårdsstaden är ett projekt som fortfarande är mycket mer kvar i ett byggstadie 
tillskillnad från Hammarby Sjöstad. Med målet att Norra Djurgårdsstaden ska vara färdigbyggt 
2025 är det därmed en hel del som ännu inte är färdigbyggt. I juni 2014 var det ditintills 4 000 
bostäder som var markanvisade och fördelade på 40 olika byggföretag. Det finns med andra ord 
en del av stadsdelen som är mer eller mindre klar och därmed är det också relevant att 
utvärdera hur projektet har gått hittills. Nedan i Figur 8 presenteras en översiktlig tidsplan för 
Norra Djurgårdsstaden framtagen av styrgruppen och projektledningsgruppen i projektet, där 
de blå fälten representerar byggnationsperioderna, de gröna fälten inflyttning respektive de lila 
fälten färdigbyggda områden (Lorentz, S., 2014). 
 



 14 

 
 

Figur 8. Översiktlig tidsplan för Norra Djurgårdsstaden (Stockholms stad, 2014). 
 
I juni 2014 gjordes en omfattande uppföljning av hållbarhetskrav för de ditintills byggda 
fastigheterna i Norra Djurgårdsstaden. I uppföljningsrapporten pekas det tydligt på att man i 
uppföljningsprocessen noga tagit hänsyn till många lärdomar man kunnat ha med sig från 
arbetet med Hammarby Sjöstad. Detta har arbetats in i miljöprofileringen i Norra 
Djurgårdsstaden, i syfte att integrera ett mer holistiskt och tydligt synsätt på projektet. I och 
med att mycket av utvärderingen kring Hammarby Sjöstad har handlat om att skapa en mer 
öppen dialog mellan inblandade aktörer är detta även något man har varit noggrann med i 
Norra Djurgårdsstaden. Till exempel erbjuds byggherrarna möjlighet att delta i regelbundna 
seminarier med fokus på kompetensutveckling i tidigt skede för att kunna diskutera utmaningar 
och utväxla tankar och idéer kring arbetet i stadsdelen. Ytterligare något som man har haft i 
åtanke med hänsyn till utvärderingen av Hammarby Sjöstad har varit att ha en öppen 
inställning till att utföra förändringar och förbättringar av tidigare uppsatta mål, för att vartefter 
behovet finns kunna anpassa dessa på bästa möjliga sätt (Stockholms stad, 2014). 
 
Uppföljningsrapporten behandlar bland annat områdena grönytefaktor och energianvändning. 
Grönytefaktor, GYF, är ett verktyg som används för att få en helhetsbild över hur pass anpassad 
en fastighet är till klimatet, hur väl byggherrar arbetar aktivt med strukturer som tar hänsyn till 
grönområden och hur det i allmänhet tas hänsyn till biologisk mångfald. GYF anger i korta drag 
hur stor andel av området i frågas yta som är ”eko-effektiv”, där GYF beräknas som den ”eko-
effektiva” ytan dividerad på den totala ytan. Genomsnittlig nivå på GYF togs i uppföljningen 
fram för detaljplaner i Hjorthagen som illustreras i nedanstående Figur 9, där den gula linjen 
indikerar vad kravnivån ligger, y-axeln representerar GYF och x-axeln motsvarande områden. 
 

 
Figur 9. Genomsnittlig GYF för detaljplaner i Hjorthagen (Stockholms stad, 2014). 
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Energianvändningen i Norra Djurgårdsstadens byggnader har också uppföljts och utvärderats i 
rapporten som togs fram i juni 2014. Kraven som redan från början har ställts på byggnader är 
som tidigare nämnts väldigt höga eftersom målet egentligen är att använda så lite energi som 
möjligt. Utöver detta finns det som tidigare också nämnts krav på att öka mängden 
närproducerad förnybar energi lokalt och därmed egengenerering av energi så som el och 
värme. Långsiktigt är målsättningen att detta ska leda till att byggnaderna genererar mer än vad 
de använder i energi. Nedan presenteras två figurer tagna från uppföljningsrapporten avseende 
energianvändning i Norra Djurgårdsstaden. Figur 10 visar på den genomsnittliga 
energiprestandan i kWh/m2 Atemp, där Atemp är den invändiga area som byggnadens specifika 
energianvändning beräknas efter. Återigen indikerar den gula linjen kravnivån i avtal och svart 
linje visar krav från byggverkets boregler, så kallade BRR-krav. Figur 11 i sin tur visar andelen 
byggherrar som har planer på att utveckla egengenerering av solel eller 100 procent 
nytillkommande förnybar el. 
 

         
Figur 10 (vänster). Genomsnittlig energiprestanda i kWh/m2 Atemp (Stockholms stad, 2014). 
Figur 11 (höger). Andel byggherrar som planerar energigenerering av solel eller 100 procent nytillkommande 
förnybar el (Stockholms stad, 2014). 
 
Enligt uppföljningsrapportens resultat verkar Norra Djurgårdsstaden vara på god väg mot att bli 
den stadsdel med dess uppsatta klimatmål som man planerade för från början. Nyhetssidan 
NyTeknik har publicerat flertalet artiklar om hur utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden går 
framåt och belyst en rad aspekter. En artikel som publicerades i februari 2015 belyser planerna 
om testning av smart el och att dessa har försenats. Tillsammans hade Fortum, ABB och 
Electrolux ett pågående projekt kallat “Aktiva huset” där smarta hemlösningar skulle testas hos 
familjen Estmark Holmberg i Norra Djurgårdsstaden. Tanken med dessa hemlösningar var att 
med hjälp av olika tekniker och appar bland annat kunna fjärrstyra delarna av hushållet som är 
kopplat till elsystemet. Projektet pågick under två år med start från 2013 där en rad olika smarta 
hemlösningar sedan testades under ett halvår hos försöksfamiljen. Det visade sig att en del 
komplikationer uppstod med några av de smarta hemlösningar. Slutsatserna man kunde dra 
från denna erfarenhet ledde till att man initierade en plan för det nästkommande stora 
projektet, nämligen att göra ett nytt försök med smarta hemlösningar i 155 lägenheter i slutet av 
2016 (Ahlbom, H., 2015). Vid det laget kommer inflyttningen att ske för att sedan låta testet 
med smarta hemlösningar pågå under cirka ett års tid. Genom att dra nytta av lärdomarna från 
försöket hos familjen Estmark Holmberg, kommer det göras förbättringar som att exempel göra 
lösningarna lättare att visualisera och i största allmänhet mer lätthanterliga (Ahlbom, H., 2015). 
 
Sammanfattningsvis har utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden varit i full gång sedan 
byggandet påbörjades och det finns fortfarande mycket kvar som ska utvecklas. 
Uppföljningsrapporten visar tydliga tecken på att stadsdelen i stora drag hålls inom ramen för 
de från början uppsatta miljömålen. Dessutom visar nyheter gällande införandet av smarta 
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hemlösningar med koppling till hushållens elsystem att det är mycket på gång, vilket också är ett 
tecken på att mycket behöver göras innan det fullt ut blir en komplett stadsdel med fullständigt 
funktionerande och samverkande komponenter.  
 

1.10 Innovation i en ekostad och i en traditionell stad 
Nedan presenteras de innovationsplattformar som finns i Hammarby Sjöstad och Norra 
Djurgårdsstaden. Därefter beskrivs två modeller, en som beskriver innovation i en ekostad 
utifrån ett metaperspektiv och en som visar hur en innovationsprocess kan se ut i en traditionell 
stad i sin tur utifrån ett företagsperspektiv. Efter det beskrivs innovationsbegreppet i den här 
studien samt identifierade hinder i innovation idag.  

1.10.1 Innovationsplattformar i Hammarby Sjöstad och i Norra Djurgårdsstaden  

På senare år har tankar kring uppfinning och innovation krävt i allt större utsträckning en 
plattform för att utvecklas och implementeras. I Hammarby Sjöstad finns byggnaden 
GlashusEtt och i Norra Djurgårdsstaden motsvarade Norra Djurgårdsstaden Innovation, som i 
dagsläget behandlar innovation i olika utsträckning.  

Norra Djurgårdsstaden Innovation är en arena där akademi, stadens förvaltningar och företag 
träffas för att forska kring och utveckla innovativa miljötekniks- och hållbarhetslösningar. Syftet 
med Norra Djurgårdsstaden Innovation är att stimulera utvecklingen av frågeställningar mellan 
olika parter. Verksamheten bidrar till att arbete fortsätter kontinuerligt i riktning för 
hållbarhets- och miljömålen genom att föra samman dessa olika delar och erbjuda en plattform 
för innovation och kunskapsutbyte. Norra Djurgårdsstaden Innovation har som ambition att 
vara en plats där innovativa projekt för hållbar stadsutveckling kan växa.  Idag drivs här flera 
forsknings- och utvecklingsprojekt av olika företag och organisationer vars samarbete regleras 
mellan Norra Djurgårdsstaden Innovation och projektägare. Personerna bakom projekten får 
här även en chans att skapa ett nätverk genom kommunikation med andra aktörer. Norra 
Djurgårdsstaden Innovation bidrar också till en marknadsföring av projekten. På så sätt 
fungerar Norra Djurgårdsstaden Innovation som en innovationsarena. Många av projekten har 
ekonomiskt stöd från en innovationsinriktad myndighet eller Vinnova (Stockholms stad, 2015). 

GlashusEtt i Hammarby Sjöstad har under tretton år fungerat som ett miljöinformationscenter 
som inspirerat städer att bygga hållbart med Hammarbymodellen. Från början var platsen tänkt 
som ett informationscenter för boende i området men allteftersom verksamheten utvecklades 
kom människor från alla delar av världen. GlashusEtt har idag blivit en plattform där personer 
som arbetar på arenan får ta emot synpunkter på det mesta som rör området. Dessa förslag och 
synpunkter skickas därefter vidare från GlashusEtt till lämplig ansvarig. GlashusEtt invigdes år 
2002 och var Stockholms stads första miljöinformationscenter. Verksamheten har kontinuerligt 
förändrats genom åren och från hösten 2014 drivs platsen enbart av Stockholm Vatten. Detta 
har inneburit förändringar rådande att hela stadens kretslopp gällande vatten, avlopp och avfall 
kommer att presenteras och det finns även förhoppningar att skapa liknande kunskapsbyte 
aktörer emellan som idag finns på Norra Djurgårdsstaden Innovation (Stockholms stad, 2014). 

1.10.2 En multinivåmodell för innovation i en ekostad  

I artikeln “Categorization framework for systems innovation in EcoCities” beskrivs syftet för 
ekostäder vara att främst fokusera på att minimera energianvändning och utsläpp av 
växthusgaser samt att fungera som plattformar för innovation främjande. Ett bra exempel är det 
ovannämnda Norra Djurgårdsstaden Innovation, där en innovationsarena har fastställts genom 
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att utnyttja en innovationsmodell som utgår från ett ”Triple Helix”-perspektiv där akademin, 
näringslivet och staden samverkar. 
 
Enligt artikeln sägs ekostadsprojekt ofta fokusera på att lyfta fram innovationer, och därför 
definierar denna studie innovation utifrån ett multinivåperspektiv, där det sociala och det 
tekniska slås samman till ett sociotekniskt system. En ekostad kan vara beroende av antingen 
helt nya tekniker eller relativt nya och något beprövade tekniker för att nå målen för 
energisparande och minskad klimatpåverkan i staden (Stoltz, D., et al. 2015). 
 
Baserat på tidigare studier inom systeminnovation från ett multinivåperspektiv, ges det i 
modellen en förklaring till uppkomsten av ekostadsprojekt som en reaktion på klimatförändring 
och urbanisering. Modellen ger vidare en tydlig förklaring till hur ekostäder fungerar som 
innovationsplattformar genom att förenkla integrationen av ny teknik. Perspektivet med 
multinivåer bygger på att se systeminnovationen i tre olika landskap; sociotekniskt landskap, 
socioteknisk regim och teknologiska nischer. Detta appliceras sedan på en ekostad och jämförs 
sedan med vad som refereras till en traditionell stad, som syns i Figur 12 och 13.  Artikeln 
presenterar även en hypotes om att ekostadsprojekt möjliggör en förkortad tid för idéer att bli 
till uppfinningar och vidare till innovationer genom att nå acceptans på en högre nivå. 
 

 
Figur 12. ”Categorization framework for systems innovation in EcoCities”-modellen, del 1: En traditionell stad (Stoltz, 
D., et al. 2015) 
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Figur 13. ”Categorization framework for systems innovation in EcoCities”-modellen, del 2: En ekostad (Stoltz, D., et 
al. 2015) 

1.10.3 Modell för innovationsprocess i en traditionell stad 

Teknologierna som utvecklas i en ekostad kan ses som uppfinningar som genomgår en process 
från det att en idé till teknologin föds till dess att den blir fullständigt implementerat i staden. På 
så sätt har en uppfinning utvecklats till en innovation. Eftersom denna studie fokuserar på att 
lyfta fram hur en innovationsprocess går till i en ekostad samt eventuella hinder är det först 
relevant att se hur detta skiljer sig mot en traditionell stad.  
 
Ett exempel på hur man möjligen kan se på innovationsprocessen i en stad presenteras av Agile 
Cities. Modellen som dessa aktörer har tagit fram kallas “10 Steps: Idea to Deployment” (Agile 
Cities, 2012).  Ett av de huvudsakliga syften som denna modell har är att underlätta och 
möjliggöra för mer hållbar och pålitlig kommunikation mellan olika aktörer i en 
innovationsprocess, där till exempel en teknologi ska gå från idé till implementering i en stad. 
Modellen behandlar därför de tio stadier som är av största vikt i en innovationsprocess från det 
att en idé föds tills dess att den blir allmänt accepterad och därmed implementerad i en stad. 

Figur 14. Modell för innovationsprocess i en traditionell stad (Agile Cities, 2012). 
 
De tio stadierna som utgör modellen som illustrerats ovan börjar med ett stadie som heter “1. 
Idé”. I det här stadiet uppstår ett behov, problem eller en möjlighet på ett eller annat sätta att 
förbättra stadens situation. Idén kan därmed innefatta en teknologisk lösning som på något sätt 
kommer bidra till att främja stadens utveckling inom ett visst område.  
 
Nästa stadie är “2. Dialog”, där det sker kommunikation mellan olika aktörer efter identifiering 
av vilka som behövs för att göra detta möjligt för den som står bakom den teknologiska 
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lösningen. Här sker det även en identifiering av vilka slutanvändarna är för att kunna uppnå den 
önskade tekniska och sociala inverkan på staden genom den nya idén.  
 
Det tredje stadiet, “3. Prototyp”, är då uppfinnaren till idén tar fram en prototyp som därmed 
blir ett första utkast till den teknologiska lösningen. Kommunikationen i det tidigare stadiet har 
här lett till att intresse har väckts bland olika aktörer och slutanvändare, och därför skapas 
incitament för att fortsätta utveckla idén och på så sätt ta fram en prototyp.  
 
När en prototyp har tagits fram är det sedan dags att testa den, vilket görs i nästa stadie som är 
“4. Pilot”. I det här stadiet sker med andra ord utvärdering av prototypen när det gäller att 
utbreda den till storskalig användning. 
 
I det femte stadiet, “5. Affärsmodell”, har den teknologiska lösningen nu kommit halvvägs 
genom innovationsprocessen och det är därmed dags att ta fram en affärsmodell för 
implementeringen i framtiden. Det är här som den logiska grunden till lösningen utformas med 
hänsyn till olika förväntade faktorer såsom kostnader, effektivitet och kvalitetsvinster.  
 
Stadiet efter affärsmodellen innefattar planeringen, där det i “6. Planering” specificeras vad som 
faktiskt ska implementeras, när det ska göras, hur det ska göras samt vad som kommer hända 
efter livscykeln. På så sätt planeras det inte bara för lansering och implementering av en 
livscykel av den teknologiska lösningen utan det görs även en plan för vad som komma skall 
efter att en hel livscykel har tagit plats.  
 
Det sjunde stadiet, “7. Finansiering”, innebär att den teknologiska lösningen får finansierat det 
som krävs för att den tidigare framtagna affärsmodellen och planeringen ska kunna bli 
verklighet. Här sker investeringar antingen från staten, privata aktörer eller också i form av ett 
mixat ägandeskap.   
 
“8. Upphandling” är nästa stadie i innovationsprocessen, där det är dags att belysa idéer eller 
förslag till potentiella tillskott av varor och tjänster eller övriga tillägg till lösningen. Detta för att 
förbättra lösningen så mycket som det går innan implementeringen och slutligen utplaceringen 
och spridningen sker. Här är det fler aktörer som deltar i upphandlingen där det beslutas om de 
slutgiltiga förändringarna innan de två sista stadierna i innovationsprocessen.  
 
I det nästsista stadiet, “9. Implementering”, sker det en fullskalig realisering av den 
specificerade lösningen genom att implementering i stadens system fullföljs. Här sker även 
förberedelser på ett eller annat sätt inför det sista stadiet.  
 
Det tionde stadiet, “10. Utplacering och spridning”, är det allra sista i innovationsprocessen. I 
detta stadie sker till slut den fullskaliga lanseringen av den teknologiska lösningen, som nu har 
gått från att ha varit en idé eller uppfinning till att ha blivit en fullständigt implementerad och 
accepterad innovation. Den teknologiska lösningen har med andra ord gått genom hela 
processen till att slutligen bli operationellt spridningsbar. 

1.10.4 Innovation och uppfinning i den här studien 

Förloppet där nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt får möjlighet att ta form i ett samhälle 
för att sedan spridas storskaligt är vad som kallas för innovation (Nationalencyklopedin, 2015). 
Ett sätt att se på innovationer är att utgå från Joseph Schumpeter, en österrikisk-tysk-
amerikansk nationalekonom, och hans synsätt. Enligt Schumpeter finns det två olika typer av 
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processer  

innovationer, nämligen radikala och inkrementella. Radikala innovationer menade han var mer 
av en omvälvande karaktär som medför en nedbrytning av strukturer som redan existerar. 
Denna nedbrytning är nödvändig för att kunna göra plats för ny utveckling och därmed också 
nytt byggande av kunskap. Detta fenomen uppkallades ”kreativ förstörelse” av Schumpeter. Med 
inkrementella innovationer och andra sidan, menade Schumpeter att det i stället sker en rad 
olika små förbättringar till en redan existerande produkt som stärker dess konkurrensfördel 
med tiden. Innovationer av inkrementell karaktär syftar mer till att omforma och utveckla det 
redan befintliga, medan radikala innovationer mer handlar om att skapa något helt nytt 
(Backes, B., et al. 2004). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. Inkrementell innovation jämfört med radikal innovation (Backes, B., et al. 2004). 
 
Idag är de allra flesta innovationer av inkrementell karaktär, där fokus ligger på att utveckla 
redan befintliga produkter eller tjänster till dess förbättring (Andersson, D., 2009). När det 
gäller byggandet av nya stadsdelar är det viktigt att teknologier som implementeras ska vara 
beprövade på ett eller annat sätt, även om de i det stora hela handlar om ett nytänkande koncept 
såsom när begreppet ekostad tog form.  

2 Problemformulering och Mål 
Nedan presenteras mål och de förväntade resultaten samt problemformulering för denna studie. 

2.1 Mål 
Målet med studien är att få en djupare inblick i vilka de avgörande faktorerna är för en teknologi 
att kunna ta sig in och sedan eventuellt etablera sig på ekostadsmarknaden. Utifrån en modell 
beskriven i artikeln “Categorization framework for systems innovation in EcoCities” är målet 
vidare att förstå var dessa hinder eller faktorer uppstår i både tid och landskap. Slutligen är 

Inkrementell 

Sammanhängande 

Radikal 

Splittrande 

 

Inkrementell Innovation 
- Låg osäkerhet 
- Exploaterar existerande 

teknologi 
- Huvudaktörer är cross-

functional teams 
- Affärsplan skapad redan från 

början 
- Formell process 

Radikal Innovation 
- Hög osäkerhet  
- Utforskar ny teknologi 
- Huvudaktörer är cross-

functional individuals 
- Affärsplan utvecklas 

allteftersom upptäckter görs 
under tiden 

- Informell process  
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Identifierade 
problem

• Idag är det inte allmängiltigt hur en teknik tar sig in på marknaden för ekostadsprojekt.

Fråge-
ställning

• Vilka steg utgör en innovationsprocess för en ekostad?
• Vilka inträdeskriterier och/eller hinder finns det för teknologi att etablera sig i svenska 
ekostadsprojekt?

Förväntade 
resultat

• En tydlig och förenklad modell som illusterar hur en innovationsprocess i en ekostad 
ser ut.

• En djupare förståelse kring vilka hinder, krav och/eller kriterier som finns för att en 
teknologi för ett ekostadsprojekt ska bli allmängiltigt accepterad samt ge en beskrivning 
av var någonstans de största hindren i en innovationsprocess uppstår.

målsättningen att kunna se eventuella mönster och dra slutsatser kring varför dessa hinder 
uppstår på de olika platserna i innovationsprocessen. De förväntade resultaten från denna 
studie är därmed: 

• En tydlig, förenklad modell som illustrerar hur en innovationsprocess i en ekostad ser ut. 
• En djupare förståelse kring vilka hinder, krav och/eller kriterier som finns för att en 

teknologi för ett ekostadsprojekt ska bli allmängiltigt accepterad samt ge en beskrivning 
av var någonstans de största hindren i en innovationsprocess uppstår. 

2.2 Frågeställning 

I takt med att allt fler ekostadsprojekt initieras tillkommer det också alltfler aktörer. Idag är det 
inte allmängiltigt hur en teknik tar sig in på marknaden för ekostadsprojekt. Om en teknik och 
bakomliggande företag ska kunna konkurrera mot andra aktörer är det därför viktigt att 
identifiera vilka inträdeskriterier och hinder som finns på marknaden. För att kunna framställa 
ett underlag för detta behöver därför följande frågor besvaras: 

• Vilka steg utgör en innovationsprocess för en ekostad? 
• Vilka inträdeskriterier och/eller hinder finns det för teknologi att etablera sig i svenska 

ekostadsprojekt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16. Illustrering av tillvägagångsättet från identifierade problem till det förväntade resultat i denna studie. 

3 Metod 
Nedan ges en beskrivning av metod och tillvägagångssätt för underlaget som ligger bakom 
denna studie. Vidare beskrivs också vilka avgränsningar som har gjorts i denna studie samt vilka 
aktörer och energi- och miljötekniska lösningar som behandlas i studien.  

3.1 Studiens arbetsstruktur 
Denna studie inleds med en litteraturstudie som behandlar ekostadens uppkomst, såväl som 
kriterier och definition. Syftet med litteraturstudien är att ge en övergripande bild av hur en 
ekostad fungerar och även att belysa arbete som har gjorts på området tidigare. Richard 
Register och Mark Roseland benämns som viktigaste källor till information kring definitioner 
och kriterier för en ekostad, och för uppkomsten av en ekostad och allmän statistik om klimat- 
och miljöfrågor används främst internetkällor som WHO och WWF. 
 
I litteraturstudien presenteras därefter information om de två fallstudierna vars information 
främst har hämtats från Stockholms stads rapporter om de båda projekten. Kompletterande 



 22 

information om projekten har även tillhandahållits via intervjuer med Martin Skillbäck på 
Exploateringskontoret för Hammarby Sjöstad och Bo Hallqvist på Norra Djurgårdsstaden 
Innovation. Efter beskrivning av de två fallstudierna introduceras Hammarbymodellen, en 
modell som studien i högsta grad har utgått ifrån. Hammarbymodellen ligger till grund för 
fallstudierna i den här rapporten, i och med att det är en modell som både Hammarby Sjöstad 
och Norra Djurgårdsstaden mer eller mindre är utformade från. I litteraturstudien beskrivs 
därefter vidareutvecklingen av Hammarbymodellen som kallas Kretsloppsmodell 2.0. Den är 
framtagen av Björn Frostell på KTH och Ulf Ranhagen på Sweco. Därefter ges en inblick i 
energi- och miljötekniska lösningar i de två fallstudierna. Information för detta har hämtats från 
respektive företags hemsida. Vidare beskrivs likheter och olikheter samt tidslinje med de två 
fallstudierna, där olika utvärderingsrapporter och information från stadsdelarnas egna 
representativa hemsidor har hämtats.  
 
Litteraturstudien avslutas med en beskrivning av innovationsprocesser i en ekostad och en 
traditionell stad. En modell gällande innovationer i en ekostad beskriven i artikeln 
“Categorization framework for systems innovation in EcoCities” introduceras som har använts 
som analysverktyg i arbetet. Artikeln “Categorization framework for systems innovation in 
EcoCities” har tagits fram av David Stoltz, Jaime Arriasa och Per Lundqvist på KTH. En annan 
modell vid namn “10 steps - Idea to Deployment” introduceras för att ge ett förslag på hur en 
innovationsprocess i en traditionell stad kan tänkas se ut. Modellen har ursprungligen tagits 
fram av Agile Cities, ett initiativ som startades av bland annat Citymart.com, The Climate Group 
och UK Technology Strategy Board. Agile Cities är en plattform vars syfte är att knyta samman 
initiativ från företag och olika organisationer för att skapa en mer effektiv marknadsplats för 
denna typ av innovationer. 
 
En semistrukturerad intervjustudie har utförts med personer som varit aktiva i både Norra 
Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad för att få svar på studiens mål och frågeställningar. 
Detta har inneburit att intervjuerna har utgått från en sedan tidigare upplagd plan med specifika 
frågor, för att därefter ta lite olika form vad gäller improvisation beroende på vem som har 
intervjuats. Personerna som har intervjuats har varit aktörer inblandade på ett eller annat sätt i 
de två fallstudierna - antingen företag eller andra aktörer både inom de tre delarna av ”Triple 
Helix”-modellen men också med en mer övergripande roll. I litteraturstudien presenteras de 
företag som har intervjuats och deras energi- och miljötekniska lösningar. En sammanställning 
av intervjuerna samt en kort beskrivning av varje intervjuperson återfinns i Appendix.  

3.2 Avgränsningar 
Nedan beskrivs avgränsningar i studien gällande fallstudierna Hammarby Sjöstad och Norra 
Djurgårdsstaden, kretsloppstänket i Hammarbymodellen samt de utvalda företag och 
teknologier som varit delaktiga i något av ekostadsprojekten.   

3.2.1 Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden 

Rapporten innefattar endast företag och teknologier som varit delaktiga i de två fallstudierna. 
Hammarbymodellen som tidigare nämnts har fungerat som ett ramverk världen över när det 
kommer till ekostäder. I och med det goda ryktet blir Hammarby Sjöstad en relevant ekostad att 
utgå ifrån samtidigt som Norra Djurgårdsstaden är ett projekt som på många sätt har haft 
möjlighet att kunna dra lärdomar från Hammarby Sjöstad. 
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3.2.2 Hammarbymodellen 
Anledningen till att Hammarby Sjöstad väckt uppmärksamhet världen över beror till största del 
av kretsloppstänket som handlar om integrering av de tre komponenterna. Dessa tre 
komponenter blir därför naturliga att utgå ifrån när arbetet avgränsas gällande vilka områden i 
en ekostad som rapporten ska innefatta. Hammarbymodellen blir högst relevant i de två 
fallstudierna då Hammarby Sjöstad är byggt med Hammarbymodellen som utgångsmodell 
samtidigt som Norra Djurgårdsstaden också till stor del utgått från modellen. Kretsloppsmodell 
2.0 ger inte bara en överblick av flöden och funktioner utan en serie av illustrationer och 
resonemang på olika nivåer tillskillnad från Hammarbymodellen. I den här studien blir dessa 
illustrationer och resonemang inte av större vikt, då det i huvudsak handlar om de tre olika 
komponenterna i kretsloppstänket som är samma i de två olika modellerna.  

3.3 Aktörer och energi- och miljötekniska lösningar 
Nedan presenteras på vilket sätt de utvalda inblandade aktörerna har valts ut inför intervjuerna 
för denna studie.  

3.3.1 Aktörer 

När det gäller de specifika företag som blivit utvalda på grund av dess intressanta teknologier 
har urvalet skett genom att ta hänsyn till en rad olika faktorer. Dessa företag har antingen varit 
inblandade i både Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden, eller så har de varit 
inblandade i enbart ett av dessa projekt. I det senare fallet är det därför intressant att utvärdera 
varför inblandning i det andra projektet inte varit relevant. I och med att det finns väldigt 
många olika företag och organisationer som har varit inblandade i dessa två ekostadsprojekt så 
har avgränsningen i denna studie lett till att prata med en diversifierad mängd av dessa aktörer. 
 
Utöver dessa företag har dessutom andra personer från Stockholms stad, akademi och industri 
som varit inblandade i dessa projekt blivit tillfrågade för intervju för att på så sätt ge studien en 
så bra bredd som möjligt i dess innehåll. Dessa omfattar aktörer som varit inblandade i 
framtagandet av Hammarbymodellen. Även andra välinsatta personer inom ämnesområdet för 
ekostadsprojekt samt insatta personer som arbetar med entreprenörskap och tillväxtföretag som 
ständigt kommer med nya teknologiska innovationer har också intervjuats. Detta för att få en 
djupare förståelse kring vad olika aktörer upplever som eventuella hinder för innovationer att 
etableras och implementeras, för att sedan kunna dra en parallell mellan dessa olika resultat och 
se om det finns något slags mönster som kan identifieras utifrån det erhållna resultatet. 
 
Sammanfattningsvis har aktörer valts ut utifrån ett ”Triple Helix”-perspektiv både när det gäller 
industri, akademi och stad men också energi, vatten och avfall. På så sätt har avgränsningarna 
till denna studie fått understöd utifrån att information har getts kring alla dessa parametrar. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17. ”Triple Helix”-illustration. 
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4 Resultat och Diskussion 

Detta avsnitt behandlar de resultat som denna studie har medfört. Till att börja med presenteras 
den framtagna modellen för en innovationsprocess i en ekostad, med tillägg för olika företag 
baserat på vad som har framkommit under intervjuerna. Med detta som stöd avhandlas sedan 
vilka hinder som har identifierats i denna studie, samt var dessa passar in innovationsprocessen 
för en ekostad. Slutligen appliceras både “10 Steps: Idea to Deployment”-modellen, som berör 
innovation i en traditionell stad, och “Innovationsprocessen i en ekostad”-modellen på den 
tidigare nämnda modellen med multinivåperspektiv från artikeln “Categorization framework 
for systems innovation in EcoCities”. Detta görs för att kunna jämföra innovationsprocesser i en 
traditionell stad mot den i en ekostad på ett illustrativt sätt.  

4.1 “Innovationsprocess i en ekostad”-modellen 
I den här studien har en modell framtagits med fokus på hur en innovation tar form i en 
ekostad. Till denna modell har inspiration hämtats från modellen “10 Steps: Idea to 
Deployment” för att få ett grepp om hur en innovationsprocess i en stad generellt kan se ut. På 
så vis har en modell för en innovationsprocess i en ekostad tagits fram – “Innovationsprocess i 
en ekostad”-modellen. Den här modellen integreras vid senare tillfälle med den modell som 
beskrivits i artikeln “Categorization framework for systems innovation in EcoCities”. Nedan 
presenteras “Innovationsprocess i en ekostad”-modellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18. Illustration av ”Innovationsprocess i en ekostad”-modellen. 
 
I det allra första stadiet av innovationsprocessen, som benämns “1. Ursprunglig affärsidé”, 
identifieras ett behov, problem eller en möjlighet att förbättra en viss aspekt av ekostaden. Här 
utväxlas olika idéer och det sker diskussioner kring hur den nya affärsidén kan komma till 
användning. Slutligen blir affärsidén formulerad kring en specifikt bekräftad frågeställning. 
Detta stadie är av naturliga skäl det första steget både för en innovationsprocess i en ekostad och 
i en traditionell stad, eftersom processen i princip alltid börjar med att en idé uppstår.  
 
“2. Prototyp/Pilot” är det stadie där den ursprungliga affärsidén testas av uppfinnaren till idén, 
men än så länge enbart på “hemmaplan”. En prototyp tas fram och görs om, möjligen flera 
gånger om, för att i samma stadie genomgå ett pilotförsök. Till skillnad från exempelmodellen 
”10 Steps: Idea to Deployment” sker här både prototyp och pilot samtidigt i detta stadie. I denna 
studie finns det dock ett annat synsätt i att dessa två stadie både för en traditionell stad och för 
en ekostad, kan slås samman av olika skäl. Prototyper tas, som tidigare nämnts, ofta fram och 
revideras flera gånger för att slutligen kunna leda till en färdigställd produkt eller tjänst. Dock är 
det även ofta så att det mellan många gånger av revidering av själva prototypen också görs 
pilotförsök, och därmed antas det i denna studie att det är så det fungerar även i det här fallet. 
Med det sagt är det dock viktigt att poängtera att det enbart är en generell förändring från 
exempelmodellen för en innovationsprocess till den framtagna i denna studie, vilket betyder att 
det inte enbart behöver vara möjligt för bara en ekostad utan även kan vara möjligt i en 
traditionell stad om en ny modell skulle tas fram än exempelmodellen.    
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Nästa stadie i processen är “3. Anpassad affärsmodell”. Den ursprungliga affärsidén har nu 
testats i form av pilotprojektet och därmed har en godtagbar prototyp tagits fram. I detta stadie 
är det därför dags att applicera affärsidén utifrån prototypen på ekostaden. För detta krävs att 
en affärsmodell tas fram där den teknologiska lösningen i den ursprungliga affärsidén nu ska 
appliceras på ekostaden. En motsvarighet till detta stadie återfinns inte på samma tydliga sätt i 
exempelmodellen för en traditionell stad. Motiveringen bakom stadiet för en ekostad är att det 
är viktigt att visa sig insikt och hänsyn till miljöfrågor, om man ska vara med och bli delaktig i 
ett ekostadsprojekt. Därför gäller det att som uppfinnare till idén redan i ett tidigt stadie att 
ställa sig frågor kring huruvida den idén man står bakom kan vara och förbli relevant för en 
ekostad på lång sikt. Donnie Lygonis, KTH Innovation, menar dock att när man anpassar sin 
affärsmodell finns det inget klart system för hur man tar sig till mindre alternativt oerfarna 
företag vilket i sin tur försvårar upphandlingen.  
 
I det fjärde stadiet, “4. Dialog/Upphandling”, går uppfinnaren till idén och därmed den som 
står bakom den ursprungliga idén med denna anpassade affärsmodell till ekostadens olika 
inblandade aktörer. I detta stadie sker först och främst en dialog, där uppfinnaren till idén får 
möjlighet att presentera sin affärsmodell och sälja in varför den teknologiska lösningen bör få 
chansen att implementeras i ekostaden. Olika aktörer som är inblandade i ekostaden och dess 
uppbyggnad, får då chansen att lyssna för att sedan ge ett enhälligt beslut om att antingen 
fortsätta eller inte i upphandlingen. Detta stadie skiljer sig mycket från exempelmodellen för en 
traditionell stad. Dels kommer dialogaspekten senare än för den traditionella staden, dels är 
dessutom både dialog- och upphandlingsaspekterna integrerade till ett och samma stadie. 
Bakgrunden till detta är den medvetenheten som är underliggande vid inblandning i en ekostad, 
där det redan finns tydliga miljömål för alla parter att ta hänsyn till, vilket är något som kan 
skilja sig från en traditionell stad. Enligt Stellan Fryxell, Tengbom, är det viktigaste i ett sådant 
här stadie att ha ett brett kontaktnätverk för att ens få en chans till en dialog och upphandling.    
 
Om den teknologiska lösningen godkänns och om de inblandade aktörerna vill ingå i ett 
samarbete så har ett intresse för affärsmodellen därmed skapats. Detta leder till att det i det 
femte stadiet, “5. Integrationsplanering”, skapas ett samarbete mellan de inblandade aktörerna 
i ekostaden och uppfinnaren bakom den nya teknologiska lösningen, som därmed nu också blir 
delaktig i projektet och blir en inblandad aktör. Samarbetet ingås genom att gemensamt planera 
för integrationen av den nya lösningen i ekostaden. Här revideras med andra ord eventuella 
brister som har funnits eller möjligheter till förbättringar från den anpassade affärsmodellen 
ursprungligen tagits fram i det fjärde stadiet. Detta stadie är ytterligare ett som inte återfinns i 
exempelmodellen för en traditionell stad. Teknologiska lösningar som ska integreras i en 
ekostad är ofta av väldigt komplex karaktär, där många teknologier men också samspel 
aktörerna emellan måste kollaborera. I och med att det är många inblandade aktörer finns det 
ofta olika viljor, vilket ibland kan göra detta stadie till ett ganska komplext sådant. Enligt Martin 
Skillbäck, Exploateringskontoret, är ett exempel på detta när Envac skulle presentera några av 
sina teknologiska lösningar i Hammarby Sjöstad, då många diskussioner tog plats innan det 
blev någorlunda gemensamma beslut som togs. 
 
I nästa stadie av innovationsprocessen, “6. Finansiering”, sker finansieringen, där en plan läggs 
upp för hur mycket implementeringen förväntas att kosta samt hur mycket inblandade 
finansiärer kan tänka sig erbjuda för själva implementeringen. Dessa finansiärer kan vara 
inblandade aktörer i ekostaden, staten, privata ägare eller en blandning av dessa. På samma sätt 
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som i en traditionell stad är det minst lika viktigt i en ekostad att finansieringsaspekten finns 
där för att den teknologiska lösningen ska kunna realiseras. 
 
När finansieringsaspekten är klarlagd blir nästa stadie att utföra själva implementeringen, “7. 
Implementering”, där nu den teknologiska lösningen har gått genom alla stadier från att ha 
börjat som en uppfinning och ursprunglig idé till att ha blivit fullständigt accepterad och 
därmed möjliggjort för implementering.  
 
Slutligen sker det i det åttonde stadiet, “8. Utplacering & Spridning”, en spridning av den 
teknologiska lösningen i stor skala och därmed har affärsidén lyckats nå fram genom hela 
innovationsprocessen till att bli en allmängiltig och realiserad ny teknologisk lösning. Den 
ursprungliga idén eller uppfinningen har nu skalats upp och blivit operationellt spridningsbar, 
och har blivit en innovation.  
 
Ovanstående beskrivning och illustrering av “Innovationsprocess i en ekostad”-modellen visar 
flera skillnader jämfört med exempelmodellen för en traditionell stad. För det första är 
innovationsprocessen, enligt modellen, förkortad till färre stadier för en ekostad. Med intervjuer 
och litteratur som bakgrund har resultatet för denna studie visat att denna förkortning 
förmodligen möjliggörs tack vare den underförstådda gemensamma medvetenheten om vad en 
ekostad är och vilka mål den bör uppfylla (Stoltz, D., et al. 2015). På så sätt blir det även direkt 
ett fokus på miljö och hållbar utveckling som teknologierna riktar sig mot, vilket bör förkorta 
processen. Dessutom finns det några unika stadier i modellen för en ekostad i jämförelse mot 
den exempelmodell som presenterats för en traditionell stad, och även några stadier som är 
integrerade till ett och samma stadie. Även detta kan tänkas ha förklaringen att med 
medvetenheten om miljö- och hållbar utveckling som bakgrund i en ekostad, blir många stadier 
i processen smidigare eftersom det redan finns en förståelse kring vilka mål som ska uppnås.  
 
Vid vidare analys kring “Innovationsprocess i en ekostad”-modellen, finns det även slutsatser 
att dra kring olika typer av aktörer. Intervjuer som genomförts för denna studie har som tidigare 
nämnts varit ett flertal olika aktörer. Aktörerna har skiljt sig från varandra genom att ha olika 
teknologiska lösningar och genom att vara antingen väletablerade eller nystartade. Med 
väletablerade företag avses främst företag vars produkter eller tjänster har testats tidigare och 
därmed har företagen redan skapat sig en erfarenhet och uppfattning kring vad som erbjuds 
genom produkten eller tjänsten. Enligt Svenska Akademiens ordbok definieras ordet “etablerad” 
som något som fastställts, upprättats eller införts, men också som något som blivit en mer 
bestående institution (Svenska Akademiens Ordbok, 2015). På samma sätt innebär det i denna 
studie att en väletablerad aktör förmodas ha blivit bestående i deras produkt eller tjänst som de 
erbjuder. Detta kan därmed betyda att en prototyp och pilot redan har gjorts tidigare och 
därmed visat sig fungera som det från början var tänkt. I motsats kan nystartade företag 
innefatta mindre etablerade företag som likväl har en idé såsom de väletablerade företagen, men 
som ännu inte hunnit utföra en prototyp och en pilot på idén.  
 
För denna studie har det varit viktigt att skilja på väletablerade och nystartade företag, och båda 
är minst lika viktiga vid analys av innovationsprocessen för en ekostad. Intervjuer för denna 
studie har som tidigare nämnts behandlat både industri, akademi och stad och därmed har 
intervjupersonerna haft insikt både när det gäller väletablerade och nystartade företag. Denna 
skiljaktighet är intressant på grund av att det också blir en något förändrad väg genom 
innovationsprocessen. Med innovationsmodellen som bakgrund är det främst i stadierna 1-4 
som dessa skiljaktigheter blir påtagliga. För ett väletablerat företag är det, som tidigare nämnts, 
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en prototyp och en pilot som redan har gjorts sedan tidigare, vilket är anledningen till att dessa 
företag har möjlighet att gå direkt från stadie ett till stadie tre. Tittar man i stället på hur vägen 
ser ut för ett nystartat företag behöver ett sådant företag av naturliga skäl ta sig igenom varje 
stadie i innovationsprocessen. Vad som däremot skiljer sig är att vägen mellan stadie tre och 
fyra, det vill säga från “3. Anpassad affärsmodell” till “4. Dialog/Upphandling”, blir mindre rak 
och därmed inte lika följsam som resten av processen. Anledningen till detta är att det ofta är 
svårt att upprätta kontakter och skapa sig ett nätverk som nystartat företag om man inte redan 
har detta från början enligt Donnie Lygonis, KTH Innovation. Som väletablerat företag har 
kontaktnätverket ofta successivt byggts upp med tiden i takt med att företaget blivit alltmer 
etablerat, vilket ofta kan resultera i att vägen för ett nystartat företag från den egna framtagna 
modellen till själva dialogen med kontakter kan bli krokigare. I figur 19 nedan illustreras 
skillnaderna i etablerade företags respektive nystartade företags väg genom 
innovationsprocessen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19. Illustration av ”Innovationsprocess i en ekostad”-modellen med de olika vägarna för väletablerade 
respektive nystartade företag. 
 
Det finns ofta en snabbare väg genom innovationsprocessen för ett mer etablerat företag än för 
ett mycket nyare företag med mindre erfarenhet. Det är dock viktigt att nämna att som ett 
nystartat företag anses man ofta vara uppfriskande för andra inblandade aktörer, det menar i 
alla fall Bo Hallqvist efter sitt arbete i Norra Djurgårdsstaden Innovation. I en ekostad har det i 
denna studie visat sig att nya teknologier, lösningar och idéer som främjar de olika miljömål 
som sätts upp för staden uppmuntras väldigt mycket och då är det ofta lätt som nystartat bolag 
att få chansen att visa vad de går för enligt både Bo Hallqvist och Donnie Lygonis. Med andra 
ord är det nödvändigtvis inte alltid bäst att vara den som alltid är mest väletablerad, utan i en 
ekostad ges många chansen att uppmärksammas och presentera sina affärsidéer. Ett exempel på 
detta är markanvisningstävlingen som Stockholmshem vann i Norra Djurgårdsstaden där cirka 
femton aktörer deltog, både väletablerade och mindre etablerade företag.  

4.1.1 Identifierade hinder i “Innovationsprocess i en ekostad”-modellen 
I innovationsprocessen som illustreras i “Innovationsprocess i en ekostad”-modellen markeras 
de stadier som ett företag med sin teknologi måste gå igenom för att slutligen kunna 
implementera och i full skala få sprida sin lösning i ekostaden. Ovan har diskuterats vilka de 
huvudsakliga skillnaderna är även mellan olika typer av företag, det vill säga mellan 
väletablerade företag och nystartade företag. Vägarna ser olika ut, trots att de generella 

Väletablerade företag 

Nystartade företag 
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principerna är desamma. Genom att utgå från modellen samt att ta hänsyn till skillnaderna för 
olika företag att gå genom denna process är det även möjligt att identifiera eventuella hinder 
som kan uppstå på respektive väg. Syftet med denna studie har varit att genom intervjuer och 
modeller förstå vilka hinder det finns och var någonstans dessa uppstår i innovationsprocessen. 
I denna studie har fem huvudsakliga typer av hinder identifierats; finansiella-, informativa-, 
sociala-, affärsutvecklings- och integrationsmässigahinder. Inom dessa fem huvudtyper finns ett 
flertal specificerade hinder, vilka presenteras sammanställda i Tabell 3 nedan.  
 
Tabell 3. Sammanställning av identifierade inträdeskriterier och hinder i en ekostad. 

Typ av hinder Beskrivning Stadie Referens 

Finansiellt Resursbrist: Det finns inte tillräckligt med resurser för att 
kunna etablera sig 4, 6 Alla intervjupersoner 

  
Switching costs: Opålitligt med unga personer och små 
företag passar inte in i ramverket med avtal och ansvar. 
Den finansiering som finns har att göra med att det redan 
finns en kund. 

6 Donnie Lygonis, KTH 

Informativt 
Nyttoinformation: Det finns inga siffror att tillgå som 
fungerar som underlag till hur mycket nytta en viss 
teknologi har potential att göra 

2, 3 Jonas Törnblom, Envac 

  
Kontaktnätverk: Om man är med i planeringsstadiet får 
man vara med i projektet. Kontakter inom Stockholms 
stad leder till stora fördelar 

4 
Stellan Fryxell, Tengbom & 
Donnie Lygonis, KTH 
Innovation 

  
Strukturinformation: Det finns ingen tydlig struktur för 
vilka som är ansvariga eller generellt vilka de inblandade 
aktörerna är i en ekostad 

4 Martin Skillbäck, 
Exploateringskontoret 

Socialt 
Tillit: Små och nystartade företag har svårt att inge tillit till 
de överordnade parterna i en ekostad, eftersom deras 
idéer ofta är obeprövade och ofta annorlunda än det som 
är välkänt sedan innan 

4 
Donnie Lygonis, KTH & Bo 
Hallqvist, Norra 
Djurgårdsstaden Innovation 

  Regelverk: Regelverk sätter stopp för att många idéer 
ska kunna nå fram 4 Donnie Lygonis, KTH 

  
Feltänk i planeringsstadie: I stället för push-demand så 
bör det fokuseras mer på pull-demand i det sociala, där 
fokus bör ligga på slutna kretslopp 

3 Björn Frostell, KTH 

Affärsutveckling 

Kretsloppstänk: Många nystartade företag har väldigt bra 
idéer, men när dessa väl presenteras finns det inte 
tillräckligt med bakgrund till hela förloppet, dvs vilka 
slutanvändarna är och hur nytta skapas från början till 
slut 

1, 2 Donnie Lygonis, KTH 

Integration 
Komplexitet: När en ny teknologi ska hitta sin väg genom 
ett befintligt system möts den av flera utmaningar och 
motgångar  

3, 5 Sofie Pandis Iveroth, KTH 

  Ovisshet: Nya idéer får inte chans att implementeras för 
det är för osäkert.  2 Bo Hallqvist, Norra 

Djurgårdsstaden Innovation 

 
De finansiella hindren är de som genomgående varit mest självklara under intervjuerna som 
genomförts för denna studie. Att utveckla en ny teknologi och implementera den i ett befintligt 
system och infrastruktur kan vara oerhört kostsamt och är något som de flesta av 
intervjupersonerna har angett som ett stort hinder för varför vissa teknologiska lösningar inte 
alltid går igenom. Det första finansiella hindret handlar därmed om att det inte finns tillräckligt 
med resurser. Detta hinder kan uppstå både i stadie fyra och i stadie sex av 
innovationsprocessen. Om hindret uppstår i stadie fyra, där det skall föras en dialog och 
eventuell upphandling mellan uppfinnaren av idén och de inblandade aktörerna i ekostaden, är 
det för att det tidigt inses att resurserna inte kommer vara tillräckliga för att realisera den 
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ursprungliga idén. En teknologisk lösning kan vara hur bra som helst, och de inblandade 
aktörerna kan vara hur positiva som helst, men hindras utvecklingen och implementeringen av 
finansiella skäl så är det omöjligt att fortsätta utan att på något sätt sänka kostnaderna. Om 
hindret i stället uppstår i det sjätte stadiet har processen gått så långt att en affärsmodell och 
integrerad planering har gått igenom, men när man sedan ska planera för finansieringen av det 
hela så uppstår det problem. Det här är något som mer eller mindre har uppkommit i alla 
intervjuer som genomförts för den här studien.  
 
Det andra finansiella hindret som kan uppstå har att göra med att det redan finns en kund för 
en viss typ av tjänst. Enligt Donnie Lygonis, KTH Innovation, är det ofta svårt rent finansiellt för 
unga personer och små företag som inte lyckas anpassas in till ett visst befintligt ramverk med 
avtal och ansvar. Donnie menar då att det uppstår så kallade switching costs, det vill säga att 
kostnaderna blir för höga för aktörerna om de ska byta leverantör från en redan befintlig till en 
nystartad innovativ leverantör. Detta finansiella hinder uppstår i stadie sex av 
innovationsprocessen för en ekostad. 
 
I studien har det vidare identifierats tre stycken subgrupper av hinder inom typen informativa 
hinder. Det första informativa hindret identifierades vid intervju med Jonas Törnblom, Envac, 
där det framkom att det ofta uppstår ett hinder i att det inte finns tillräckligt med 
nyttoinformation. Enligt Törnblom är det ibland svårt att kvantifiera i siffror hur stor nytta en 
viss typ av tjänst eller produkt faktiskt skulle göra i ett visst projekt. Ett exempel som framkom 
under intervjun var då Envac ville gå in med en viss typ av teknologisk lösning i Avenyn i 
Göteborg. Det visade sig bli en komplex process med diskussioner fram och tillbaka som till slut 
ledde till att projektet inte blev av. Anledningen menar Törnblom var att det just inte gick att i 
siffror visa vilken nytta som den nya teknologiska lösningen skulle medföra. Detta informativa 
hinder kan uppstå både i det andra och det tredje stadiet av innovationsprocessen, det vill säga 
antingen vid framtagande av pilot och prototyp eller affärsmodell. Om det sker i stadie två i 
processen innebär det att det vid framtagandet av prototypen blir svårt att specificera vissa 
egenskaper hos den teknologiska lösningen eftersom det är svårt att kvantifiera själva nyttan 
som den i slutändan ska leda till.  Det som dock förmodligen är vanligast är att hindret uppstår i 
det tredje stadiet som Törnblom pratar om i intervjun, eftersom det är i affärsmodellen som det 
verkligen läggs mycket tyngd på hur arbetet ska presenteras vid dialog och upphandling med 
inblandade aktörer i projektet. 
 
Ytterligare ett informativt hinder framkom under intervjun med Stellan Fryxell, Tengbom. Han 
menade på att om man inte är delaktig i själva planeringsstadiet av ett stadsbyggnadsprojekt så 
blir det svårt att komma in senare och få en betydande roll i projektet. Innan tjänsten på 
Tengbom arbetade Fryxell på Stockholm stad, vilket var en väldigt viktig tid eftersom han 
lyckades knyta många kontakter som sedan kunna komma till god användning för Tengboms 
deltagande i Hammarby Sjöstad längre fram. Med andra ord betyder det väldigt mycket att ha 
ett nätverk redan i planeringsstadiet av ett stadsbyggnadsprojekt eftersom det ger många 
fördelar, menar Fryxell. På samma sätt framgår det tydligt i intervjun med Donnie Lygonis, KTH 
Innovation, att det krävs att man känner de rätta personerna för att få vara med. Nystartade 
företag får ofta inte vara med på samma sätt som forskning får ta plats, menar Lygonis, när det 
gäller innovationer på KTH som han själv har erfarenhet av. Detta informativa hinder uppstår i 
stadie fyra i innovationsprocessen, där dialogen och upphandlingen sker. Här är det nämligen 
kritiskt att ha ett etablerat kontaktnätverk som kan hjälpa den teknologiska lösningen att synas 
och få den uppmärksamhet som krävs för att i slutändan bli intressant för inblandade aktörer. 
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Det tredje och sista identifierade informativa hindret har att göra med strukturella aspekter. 
Martin Skillbäck, Exploateringskontoret, har arbetat med projektet Hammarby Sjöstad ända 
sedan starten, och enligt honom är det för många otydligt hur strukturerna mellan aktörer i 
projektet fungerar. Det finns ingen tydlig struktur för vilka som är ansvariga eller generellt vilka 
som är inblandade i vad i en ekostad. Som ett exempel på hur detta kan gå fel nämner Martin 
Hammarby Sjö som är en del av Hammarby Sjöstad. Hammarby Sjö byggdes för att skapa en 
attraktiv miljö i stadsdelen, vilket det också blev, men vattnet blev bland annat inte så rent som 
man trodde och det samlades slam och skräp som ingen tog ansvar för att rensa upp. Detta 
menar Martin var ett tydligt exempel på att mycket i Hammarby Sjöstad planerades och byggdes 
men i och med att det inte fanns tydliga strukturer så är det ofta situationer där det inte är 
någon som tar tydligt ansvar. Hindret i sig återfinns i det fjärde stadiet i innovationsprocessen, 
eftersom det för ett nystartat företag därmed blir svårt att veta vilka man ska kontakta och på 
vilket sätt alla kontakter och nätverk hör ihop i ekostaden. Detta kan göra situationen desto mer 
svår om företaget med den teknologiska lösningen dessutom som tidigare nämnt inte har ett 
betydande kontaktnätverk sedan innan. 
 
När det gäller de sociala hindren som har identifierats i denna studie finns det även här tre 
subgrupper av hinder. Det första identifierade sociala hindret har att göra med tillit. Många av 
intervjupersonerna, däribland Donnie Lygonis, KTH Innovation, och Bo Hallqvist, Norra 
Djurgårdsstaden Innovation, har varit tydliga med att säga att nystartade företag rent generellt 
ofta har svårt att inge tillit hos de överordnade parterna i en affärsuppgörelse. I en ekostad 
fungerar det på samma sätt, menar Bo, eftersom idéerna som ibland presenteras ofta är 
obeprövade och även annorlunda från det som är välkänt sedan innan. Denna ovisshet skapar i 
sin tur osäkerhet som leder till att många teknologiska lösningar vissa gånger inte får 
möjligheten att utvecklas på grund av för lite tilltro redan från början. Även detta hinder uppstår 
i det fjärde stadiet i innovationsprocessen, eftersom det även i detta fall har att göra med 
kommunikationen mellan de olika aktörerna i dialog- och upphandlingsprocessen. 
 
Det andra sociala hindret har att göra med regelverk. Donnie Lygonis poängterar att det många 
gånger kan finnas en idé som tas upp av intressenter för att sedan inte kunna gå vidare eftersom 
det är mycket regelverk som sätter stopp för utvecklingen. Detta blir ett hinder som är svårt att 
hantera framför allt för nystartade företag eftersom det ofta krävs erfarenhet och kontakter för 
att bilda sig en bild av vad som faktiskt krävs rent regelmässigt för att kunna utveckla sin idé på 
ett hållbart sätt. Detta stadie sker även det i fjärde stadiet då dialogen förs med inblandade 
aktörer i projektet som också har bra insyn i vad som krävs i form av regelverk och liknande. 
 
Det tredje och sista sociala hindret som identifierats framkom under intervjun med Björn 
Frostell, KTH. Frostell menar att i stället för push-demand, som är det tankesättet man har haft 
tidigare i Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden, så måste det vara mer av ett tänk med 
pull-demand som ska föras in i det sociala. Med detta menar Frostell att det måste vara mer 
fokus på slutna kretslopp i projekt som ekostäder. Som exempel anger han att det, som känt 
sedan innan, inte var tänkt från början att så många småbarnsfamiljer skulle flyttat in till 
stadsdelen Hammarby Sjöstad som det visade sig göra. Detta gjorde att miljöerna i efterhand 
anpassades rent byggnadsmässigt för att innefatta fler lekparker och så vidare. Enligt Frostell 
hade detta kunnat förutses tidigare genom ett mer strukturerat tänk när det gäller det sociala i 
planeringsstadiet. Det som Frostell här belyser kan innebära att ett hinder uppstår för ett 
företag att etablera sig med sin teknologiska lösning eftersom det inte är tydligt från början hur 
det faktiskt kommer att bli rent socialt när stadsdelen är färdigbyggd. Frostell menar nämligen 
på att om man exempelvis visste i början av byggandet av Hammarby Sjöstad att majoriteten av 
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de boende skulle utgöras av småbarnsfamiljer så kanske fler teknologiska lösningar anpassade 
för dessa familjer och deras involvering av miljötekniska initiativ skulle ha möjlighet att ta form. 
Detta sociala hinder sker i stadie tre av innovationsprocessen, där det uppstår problematik när 
den anpassade affärsmodellen tas fram eftersom det brister i själva planeringsstadiet redan från 
början. 
 
Den nästsista typen av hinder som har framkommit i den här studien har att göra med 
affärsutveckling, där enbart ett specifikt hinder har tydliggjorts. I intervjun med Donnie Lygonis 
pratas det mycket om kretsloppstänk och hur viktigt det är för nystartade företag att se till hela 
förloppet av en teknologis livscykel. Han menar då att många nystartade företag har fantastiska 
idéer som har stor potential, men sedan brister idéerna i att det inte tagits någon hänsyn till 
vilka som är slutanvändarna, samt hur den teknologiska lösningen ska skapa nytta hela vägen 
från början till slutet av livscykeln. Detta hinder uppstår naturligt i något av de första två 
stadierna i innovationsprocessen, eftersom det har att göra med själva framtagandet av idén och 
prototypen och därmed definitionen av vad den teknologiska lösningen ska innefatta. 
 
Den sista typen av hinder har att göra med integration och det i sin tur består av två subgrupper 
av hinder. Det första integrationsmässiga hindret som har identifierats i denna studie handlar 
rent av om komplexitet. Sofie Pandis Iveroth, KTH, pratar i en artikel om hur bra Hammarby 
Sjöstad egentligen blev ur hennes synpunkt. I artikeln pratas det mycket om att när nya 
teknologier generellt ska hitta sin väg genom ett befintligt system så bemöts dessa av flera 
utmaningar och motgångar som försvårar utvecklingen. Denna problembild finns enligt Iveroth 
både i Hammarby Sjöstad men också på andra ställen. Ett exempel som belyses i artikeln är 
solceller, som planerades från början att byggas i Hammarby Sjöstad men som till slut inte blev 
av. Anledningen till detta är att staden är beroende av förbränning av sopor, menar Iveroth i 
artikeln, och eftersom sopförbränning genererar värme året runt hade det även skett under 
sommaren då solceller hade nått sin absoluta topp. Detta menar Iveroth att man hade kunnat 
lösa med till exempel värmelagring, men i och med att bolagen som redan då arbetade i 
Hammarby Sjöstad med el, värme och vatten hade inte den inställningen att vilja revidera sitt 
arbete (Iveroth, S., 2014). Detta hinder kan uppstå såväl i det tredje stadiet som i det femte 
stadiet av innovationsprocessen.  Om hindret uppstår i det tredje stadiet innebär det att 
uppfinnaren till idén har svårigheter att bemöta de olika utmaningar som uppkommer 
allteftersom ett försök till en anpassad affärsmodell tas fram. Uppstår hindret i stället i stadie 
fem innebär det att problematiken har förskjutits till att i stället uppstå när aktörerna 
tillsammans jobbar mot att integrera den nya teknologiska lösningen i planeringen av 
stadsdelens utveckling. 
 
Slutligen är det även ett integrationsmässigt hinder att det finns en viss ovisshet eller osäkerhet i 
nystartade företag och nya teknologiska lösningar. Bo Hallqvist menar att på grund av den 
osäkerhet som ofta uppstår som tidigare nämnt hos etablerade aktörer inblandade i en ekostad, 
kan det ofta bli så att nya idéer får svårt att implementeras. Därmed uppstår det utmaningar i 
att visa att den teknologiska lösningen är användbar, vilket gör att chansen är väldigt liten att 
idén tas vidare för vidareutveckling. 
 
Som inses vid genomgång av de olika hindren ovan sker de flesta i de första stadierna av 
innovationsprocessen. Detta är även som tidigare nämnts den känsligaste delen av processen 
när det gäller olikheter i hur väletablerade respektive nystartade företag upplever att 
utvecklingen sker. Därmed har det framgått att en tydlig trend visar på större känslighet i de 
första stadierna, både när det gäller identifierade hinder i största allmänhet men också när det 
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gäller olikheter i att vara ett väletablerat eller ett nystartat företag. Modellen och resultaten från 
denna studie visar att det efter stadie fyra i innovationsprocessen blir mer förutsägbart om den 
teknologiska lösningen kommer gå vidare till implementering eller inte. Intervjupersonerna som 
har kontaktats i studien har alla mer eller mindre kommit fram till att det generellt är svårast i 
början med hur en teknologisk lösning initialt ska presenteras och därmed visar det sig vara 
väldigt viktigt med ett första intryck. De sociala aspekterna visar sig även vara av betydligt stor 
vikt, eftersom intryck och kommunikation hör ihop med denna typ av hinder. 

4.2 Sammanställning och integrering av valda modeller 
Nedan har den modell som beskrivs i artikeln “Categorization framework for systems 
innovation in EcoCities” integrerats först med innovationsmodellen för en traditionell stad och 
sedan även med den i studien framtagna innovationsmodellen för en ekostad. Bakgrunden till 
detta sätt att integrera modellerna med varandra har varit i syfte att få en överblick av var i 
landskapet och i tiden som alla dessa steg i innovationsprocessen sker.  

4.2.1 “10 Steps: Idea to Deployment”-modellen integrerad med en 
multinivåmodell för innovation I en ekostad 

I Figur 20 illustreras hur en innovationsprocess i en traditionell stad kan tänkas se ut samt när 
de olika stadierna sker i både landskap och tid. Bilden visar tydligt att det, som tidigare nämnts, 
inte finns någon påskyndning i tid eller i landskap när man talar om en traditionell stad, utan 
samtliga stadier i innovationsmodellen sker över en längre tid innan det sista steget når 
kontextuell nivå. Bilden är användbar för att på ett pedagogiskt belysa hur det kan se ut i en 
traditionell stad för att senare jämföra hur studiens innovationsmodell för en ekostad skiljer sig. 
Nämnvärt är att detta enbart är ett sätt att illustrera en innovationsmodell mer utförligt i och 
med att “10 Steps: Idea to Deployment”-modellen endast är ett exempel av ett flertal 
innovationsprocesser för en stad. 
 
På den tekniska nivån återfinns stadierna 1-4. Stadiet “1. Idén” sker i den tekniska nivån för de 
är i det här stadiet det uppstår ett behov, problem eller en möjlighet att förbättra stadens 
situation. Idén har ännu inte kommit till någon form av användning och därmed har den ännu 
inte blivit till en innovation. Därefter återfinns ”2. Dialog”, som också befinner sig i den tekniska 
nivån eftersom det fortfarande är i ett så pass tidigt stadie att dialogerna huvudsakligen sker på 
den lägsta nivån. “3. Prototyp” är det stadiet då uppfinnaren till idén tar fram en prototyp som 
därmed blir ett första utkast till den teknologiska lösningen. Det här scenariot sker i den 
tekniska nivån eftersom det ännu inte skett någon implementering. I stadiet “4. Pilot” sker 
utvärdering av prototypen när det gäller att nå storskalig användning. Även detta sker i den 
tekniska nivån i och med att uppfinningen ännu inte blivit till en innovation.  
 
Därefter följer stadierna 5-9 i stadsnivån.  “5. Affärsmodell” hamnar i stadsnivån eftersom 
affärsmodellen sker i samarbete med andra aktörer.  I “6. Planering” specificeras vad som 
faktiskt ska implementeras samt hur och när i tiden detta ska ske. Det sjätte stadiet sker därför i 
stadsnivån i och med att planeringen återigen görs i samband med andra aktörer och staden. “7. 
Finansiering” hamnar i stadsnivån då finansieringen huvudsakligen härstammar från andra 
aktörer på marknaden samt eventuellt även aktörer inom staden. I “8. Upphandling” belyses 
idéer eller förslag till potentiella tillskott av varor och tjänster eller övriga tillägg till lösningen. 
Det sista steget som finns i stadsnivån är “9. Implementering”, som har en plats i stadsnivån 
eftersom det är först i det här stadiet som en fullskalig realisering av den specificerade lösningen 
sker genom implementering i stadens system. 
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Slutligen återfinns steg 10 i den kontextuella nivån. Grunden till att stadiet ”10. Utplacering & 
Spridning” är belägen i denna nivå är att det först i det här stadiet idén eller tekniken når en 
fullskalig lansering, samtidigt som den blir accepterad som en innovation i samtliga tre nivåer.  
 

 
 
Figur 20. Innovationsprocessens steg i en traditionell stad integrerad med den modell som beskrivs i artikeln 
”Categorization framework for systems innovation in EcoCities”. 

4.2.2 “Innovationsprocess i en ekostad”-modellen integrerad med en 
multinivåmodell för innovation I en ekostad 

I Figur 21 illustreras hur en innovationsprocess i en ekostad kan se ut när de olika stadierna sker 
i både landskap och tid. Bakgrunden till när och var de olika steg i innovationsprocessen sker är 
en sammanställning av den litteraturstudie som står bakom arbetet samt de intervjuer som har 
hållits i samband med studien. Det finns en tydlig förkortning av tid när man talar om 
innovationsprocesser i en ekostad, vilket också innebär att innovationsstegen sker tidigare i 
landskapet. Den här studiens innovationsmodell i en ekostad sker inte bara tidigare i tid och 
landskap utan har dessutom färre stadier som tidigare beskrivet.  
 
På den tekniska nivån återfinns stadie 1-3. ”1. Ursprunglig affärsidé” blir startskottet för en ny 
idé eller uppfinning och ligger därför först i ett tidsperspektiv. I landskapet ligger det i den 
tekniska nivån i och med att det ännu inte är en innovation. ”2. Prototyp/Pilot” är ett stadie som 
ligger i den tekniska nivån eftersom uppfinningen här ännu inte hunnit skapa någon form av 
värde. Detta har visats sig huvudsakligen gälla för nystartade företag som eventuellt kan bemöta 
svårigheter i detta stadie i att utföra en pilot på en annan nivå än den tekniska. För etablerade 
företag visar det sig däremot finnas en större chans att ha möjligheten till en prototyp och 
därmed pilot i ett ekostadsprojekt. Det här fenomenet illustreras i figur 20 genom att stadie 
nummer två även kan hamna i stadsnivån. Exempel på piloter i Hammarby Sjöstad är Puracs 
demonstrationsanläggning bestående av ett mindre avloppsreningsverk samt Swecos utveckling 
av ett system för avlopp i ett kretslopp i Norra Djurgårdsstaden som har fått chansen att nå 
stadsnivån tidigare och därmed snabbare än i en traditionell stad. “3. Anpassad affärsmodell” 
hamnar i de flesta fall i den tekniska nivån eftersom det krävs en anpassad affärsmodell för att 
sälja in sina idéer, det vill säga innan en idé eller teknik implementeras och blir till en 
innovation. För etablerade företag som redan har haft möjligheten bygga en pilot sedan tidigare 



 34 

kan det här steget i stället hamna i landskapsnivån på grund av att det då sker en tillämpning på 
affärsidén utifrån prototypen på ekostaden (se figur 20 och streckade cirklarna för stadie 2-3). 
 
Därefter kommer stadie 4-7 i stadsnivån. “4. Dialog/Upphandling” sker i stadsnivån eftersom 
det är här som den som står bakom den ursprungliga idén med den anpassade affärsmodell till 
ekostaden förhandlar med olika inblandade aktörer. Det femte stadiet, “5. 
Integrationsplanering”, sker i stadsnivån i och med det samarbete som skapas mellan de 
inblandade aktörerna i ekostaden och uppfinnaren. Därefter kommer stadiet “6. Finansiering”, 
som också återfinns i stadsnivå genom att en plan läggs upp för hur mycket implementeringen 
förväntas att kosta samt inblandade finansiärers bidrag. Sista steget i stadsnivån är “7. 
Implementering”, eftersom den ursprungliga idén därmed har blivit accepterad och 
implementerad. Det är även först i stadsnivån en uppfinning blir till en innovation.  
 
Slutligen återfinns stadie åtta, “8. Utplacering & Spridning”, i den kontextuella nivån. Denna 
placering för det åttonde stadiet har som bakgrund att det först är då som det skett en spridning 
av den teknologiska lösningen i stor skala och den därmed anses ha blivit en allmängiltig och 
realiserad ny teknologisk lösning.  
 

 
 
Figur 21. Innovationsprocessens steg i en ekostad integrerad med den modell som beskrivs i artikeln ”Categorization 
framework for systems innovation in EcoCities”. 
 
Avslutningsvis är det möjligt att se den modell beskriven i ”Categorization framework for 
systems innovation in EcoCities” vara utifrån ett metaperspektiv, där tre nivåer för en 
innovationsprocess sker över tid. Innovationsmodellen för en traditionell stad och för en 
ekostad är betraktade utifrån ett företagsperspektiv. Innovationsprocessen bestående av de åtta 
stadierna som beskrivits för en ekostad hamnar annorlunda i både tid och landskap gentemot 
motsvarande stadier för en traditionell stad. Därmed är det inte bara som tidigare nämnt en 
skillnad i att det finns färre steg i innovationsprocessen för en ekostad, utan det visar sig även 
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att integrationen mellan de olika modellerna även pekar mot att tidsperspektivet blir kortare i 
en ekostad. En rimlig och förenklad förklaring till detta har mycket att göra med att det i en 
ekostad redan finns uttalade gemensamma mål innan stadsdelen börjar utformas.  
 
Ett exempel på ovanstående scenario inses då samtliga stadier för en ekostad sker snabbare och 
därmed förflyttar sig högre upp i landskapet i jämförelse mot en traditionell stad. Ytterligare en 
exemplifiering på att det går snabbare och att de olika stadierna rör sig snabbare upp till 
nästkommande nivå är möjligheten till att i ett tidigare stadie få chans att implementera sin 
prototyp och pilot. Detta illustreras specifikt för stadie 2 och 3 i Figur 21. Här finns det också 
som tidigare nämnt stora skillnader beroende på om det rör sig om ett väletablerat eller 
nystartat företag när det gäller att få chansen att implementera sin teknik och därmed nå 
stadsnivå och innovationsstadie tidigare.  
 
I litteraturstudien ges en bakgrundsbeskrivning till Norra Djurgårdsstaden Innovation och 
tillsammans med intervjumaterial från inblandade aktörer kan resultat kring vad en 
innovationsplattform bidrar med diskuteras. Den allmänna åsikten kring Norra 
Djurgårdsstaden är att platsen har varit en lyckad innovationsplattform. Enligt både Jonas 
Törnblom, Envac, och Bo Hallqvist, Norra Djurgårdsstaden Innovation, har Norra 
Djurgårdsstaden Innovation öppnat upp och bjudit in många aktörer, och plattformen har 
dessutom belyst vikten av att nya innovationer blir till. Även Donnie Lygonis, KTH Innovation, 
anser att Norra Djurgårdsstaden har fungerat mycket bra som en första pilot gällande hur en 
innovationsplattform bör se ut. Dock finns det även kritiska kommentarer till hur arbetet i 
Norra Djurgårdsstaden har skötts. Jonas Törnblom menar på att det ibland kan bli för många 
åsikter på en väldigt liten yta, vilket inte alltid leder till ett effektivt arbete. Donnie Lygonis anser 
att det har funnits bra relationer med forskare från KTH och Norra Djurgårdsstaden Innovation, 
men att det ännu inte finns någon etablerad kontakt med studenter på KTH som redan har 
startklara prototyper. Lygonis menar att det därmed är lätt att glömma bort studenterna och i 
stället bara koncentrera sig på forskningsarbete.  
 
Lygonis, Törnblom och Hallqvist är dock alla tre överens om att en vidareutveckling av 
innovationsplattformar på flera platser kommer leda till att fler och fler aktörer får chansen att 
ta sig in på ekostadsmarknaden. Förhoppningarna är här återigen att stadiet ”2. Prototyp/Pilot” 
kommer att nå stadsnivån mycket tidigare och att såväl väletablerade som nystartade företag 
ska få chansen att delta i sådana projekt.  
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5 Slutsatser och framtida arbete 
Nedan presenteras en sammanställning av de olika resultaten som har framgått ur denna studie. 
Till en början återkopplas det till frågeställningen och därefter möts denna av resultaten samt 
slutsatser som har kunnat dras från dessa. Vidare görs en återkoppling till de tidigare 
förväntade resultaten och en genomgång av hur väl dessa har möts genom studiens gång. 
Slutligen avslutas avsnittet med förslag till framtida arbete inom samma område som denna 
studie berör. 
 
I början av denna studie presenterades en problemformulering som bestod av de två följande 
frågorna:  

• Vilka steg utgör en innovationsprocess för en ekostad? 
• Vilka inträdeskriterier och/eller hinder finns det för teknologi att etablera sig i svenska 

ekostadsprojekt? 
 
Efter presentationen av problemformulering i början av studien följde de förväntade resultaten 
efter slutförandet av arbetet. Dessa bestod av följande: 

• En tydlig och förenklad modell som illustrerar hur en innovationsprocess i en ekostad 
ser ut. 

• En djupare förståelse kring vilka hinder, krav och/eller kriterier som finns för att en 
teknologi för ett ekostadsprojekt ska bli allmängiltigt accepterad samt ge en beskrivning 
av var någonstans de största hindren i en innovationsprocess uppstår. 

 
En modell för en innovationsprocess i en ekostad har tagits fram i denna studie. Processen 
utgörs av åtta stadier som illustreras i Figur 19, bestående av Ursprunglig affärsidé, 
Prototyp/Pilot, Anpassad affärsmodell, Dialog/Upphandling, Integrationsplanering, 
Finansiering, Implementering och Utplacering & Spridning. Vidare har en identifiering av de 
olika inträdeskriterierna och hindren utförts och sammanfattats i tabellform i Tabell 3. Dessa 
kategoriseras i kategorierna finansiellt, informativt, socialt, samt integrations- och 
affärsutvecklingsmässigt. Slutligen har en illustration av modellen för innovationsprocessen i en 
ekostad och var dess olika stadier uppstår i tid och landskap tagits fram i Figur 21.   
 
Utifrån de presenterade resultaten har ett flertal slutsatser kunnat dras. Innovationsprocessen i 
en ekostad skiljer sig från den i en traditionell stad på ett flertal sätt. Bland annat förkortas 
innovationsprocessen tidsmässigt, det vill säga att det finns färre stadier när man talar om 
innovationsprocessen i en ekostad. Det finns också en klar skillnad som visar sig för hur ett 
väletablerat eller ett nystartat företag kan gå olika vägar i innovationsprocessen. 
Innovationsprocessen i en ekostad visar på att det finns en tendens att en teknologi tidigare får 
möjlighet att nå högre nivåer i landskapet.  Vidare har slutsatser kunnat dras om att 
innovationsplattformar i kombination med tydliga gemensamma målsättningar öppnar upp för 
möjligheter till piloter och därmed snabbare deltagande i stadsutvecklingsprojekt som 
ekostäder. I innovationsprocessen har det dessutom identifierats att hinder som kan uppstå på 
vägen är av olika karaktär. Dessa kategoriseras som finansiella, sociala, informativa samt 
integrations- och affärsutvecklingsmässiga hinder. Slutsatsen från detta visar tydligt på att de 
flesta hinder uppstår i de tidigare stadierna av en innovationsprocess.  
 
Resultaten från denna studie har visat på ett antal olika intressanta aspekter som är relevanta 
för framtida arbete inom området. Det är i framtiden möjligt att bygga vidare på studien genom 
att utföra fler intervjuer för att därmed på ett mer heltäckande sätt få en bättre bild av de olika 
aktörerna inom de presenterade ”Triple Helix”-modellerna. En intressant vidareutveckling av 
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denna studie skulle även vara att fokusera mer på de teknologier som finns och på ett mer 
explicit och specifikt sätt gå på djupet i analysen kring dessa. I denna studie har 
teknologispecifiering hållits någorlunda generell för att lämna mer utrymme för analys kring 
generella hinder i en innovationsprocess för en ekostad. I framtiden kan denna studie därmed 
kompletteras och påbyggas genom en djupdykning i specifika teknologier, både i en traditionell 
stad men också specifikt för en ekostad. Vidare har denna studie som utgångspunkt att enbart 
fokusera på hur det ser ut i två fallstudier, Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. Detta 
lämnar utrymme för vidareutveckling av studier inom detta område genom att studera fler 
fallstudier, både nationellt och internationellt. Sammanfattningsvis finns det gott om utrymme 
för vidare undersökning och arbete i framtiden inom området som denna studie berör.  
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Appendix  
Nedan ges en kort sammanställning av de personer och företag som intervjuer genomförts med samt ges 
en kort bakgrund till vem personen är och en kort beskrivning av företaget/organisationen. 
 
Norra Djurgårdsstaden Innovation, Bo Hallqvist  
INTERVJU GENOMFÖRD: 24 FEBRUARI 2015 
Bo Hallqvist är kvalitets- och miljökonsult och arbetar ett par dagar i veckan med att planera 
samt arrangera möten mellan företag på Norra Djurgårdsstaden Innovation.  
 
Bo menar att anledningen till att Norra Djurgårdsstaden Innovation finns är genom ekonomiska 
styrmedel. De politiska besluten handlar om vad staden har för beslut redan från början. Det 
han har varit mest delaktig i är det program som kallas ”Promenadstadsprogrammet”. Norra 
Djurgårdsstaden anser han inte alls ha samma mål som i Hammarby Sjöstad. När han får frågan 
om företag är givna om de sedan tidigare har en väl implementerad teknologi som förhåller sig 
till miljömålen, är svaret nej. Inget är givet när man går från att delta i ett ekostadsprojekt till att 
delta i ett annat.  
 
Norra Djurgårdsstaden har flera olika mål och en helt annan vision och upphandlingen skiljer 
sig från Hammarby Sjöstad också. Däremot liknar det Hammarby Sjöstad när det kommer till 
sådant som är klassiskt svenskt; det växer organiskt fram och sakta. Han upplever att det varit 
lite fler tävlingar i Norra Djurgårdsstaden, där tjänstemännen gör bedömningar vilket bidrar till 
underlag till politikerna. När det kommer till nya idéer är de flesta ganska nojiga när man talar 
om implementering.  Det handlar därför mest om beprövad teknik som kopplas ihop på ett 
smart sätt, det är en smidigare innovation snarare än en helt ny teknologi. Däremot finns det 
hyfsat bra stöd när det gäller ekonomiska aspekter genom Energimyndigheten och Vinnova. De 
är väldigt innovationsdrivna.  
 
Det går ut inbjudningar till alla möjliga personer att komma på olika mingel och workshops i 
Norra Djurgårdsstaden Innovation. Därför anser Bo inte att det finns så många hinder (detta 
gäller dock inte för ny teknologi). Han tycker att det finns en del forskare med men aldrig vid 
implementering. Han menar att tävlingen som Stockholmshem vann med att bygga två 
plusenergihus var mycket lyckad. Ett sådant uppdrag går ut till byggherrar som sedan 
Stockholms stads tjänstemän får bedöma.  
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KTH Innovation, Donnie Lygonis  
INTERVJU GENOMFÖRD: 22 APRIL 2015 
Donnie Lygonis arbetar som affärsutvecklingscoach på KTH Innovation. Det innebär att han 
träffar olika personer, oftast forskare, som har arbetat fram någon form av teknisk lösning 
som de vill ska komma till nytta i samhället.  
 
Donnie menar att det är mycket enklare för en innovation att blomma i en ekostad. När man 
pratar om hinder i en ekostad menar han att det i slutändan handlar om vem som ”bjuder på 
bäst” lunch, när det kommer till vem som får projekt. Det har egentligen inte att göra med hur 
miljövänlig man är. De flesta personer som vänder sig till KTH Innovation är forskare i ett slut 
stadie på sin forskning. De har oftast ingen kontakt med näringslivet om de inte har någon 
finansiering från forskningsvärlden. Det som händer när de kommer till KTH Innovation är att 
utsätta idéerna för världen på ett eller annat sätt, för att se om det är något att ha vid den 
tidpunkten. De arbetar oerhört mycket med piloter. De arbetar från idé till pilot. De försöker 
finna ut vem och vilken större nytta en ny forskning har lett fram till. Vad är genomgående för 
de forskarna som kommer, vad är de dem inte tänker på/vilka hinder finns? De allra flesta är 
teknik och lösningsdrivna. Forskning handlar om att upptäcka och lösa på olika sätt. Men ofta 
har man inte haft en tanke på vem som ska ha det och till vad. Desto mer grundligt tekniskt 
orienterad forskaren är desto svårare blir det oftast. KTH Innovation skapar scenarion till vad 
de tekniska lösningarna kan komma till användning för.  
 
Därefter kommer alla hinder till varför kunderna inte tar till sig den nya tekniken. Det finns 
oerhört många inträdesbarriärer beroende på vilken bransch man talar om. Ett första viktigt 
inträdeskriterium är det mentala – tilliten är svår att inge för en liten leverantör. Stora parten 
har inte möjlighet att ta till sig småföretagares idéer. Det blir svårt då till exempel Norra 
Djurgårdsstaden Innovation ska träffa två personer bakom en liten app och att det ska bli 
”trovärdigt” och hållbart i längden. De flesta idéerna läggs ner på grund av finansiering, 
eftersom det inte kommer in tillräckligt med pengar i ett tidigt stadie. Däremot släpper KTH 
Innovation företaget/forskningen precis innan ”the death valley” – när forskarna kommer ut 
och man inte har någon lön. Det finns många lik som ligger där på grund av just 
finansieringsaspekten.  Ett stort hinder är också att det inte är tillräckligt viktigt för 
slutanvändarna; det är inte tillräckligt många som vill ha det. Switching costs – byteskostnader 
talas det mycket om – man måste våga lita på ett litet företag och det upplever många som en 
stor svårighet. Hur ska man våga satsa en hel stadsdels framtid på ett sådant ungt företag? Det 
är oerhört svårt att ta sig runt – även om man är världens mest pålitliga person. Sverige arbetar 
aktivt med innovationsupphandling, vi ligger i framkant men inte alls på samma sätt som 
exempelvis USA. Det finns en kultur i USA som underlättar för startups att lyckas. I Sverige 
finns det upphandlingsregler som sätter käppar i hjulet för nya företag och mycket regelverk 
som inte gör det lättare för nya idéer. Sedan finns det alltid folk som tar sig runt det om man vill, 
men det görs dock inte när det kommer till startups.  I Sverige behöver vi ett regelverk som 
underlättar. Vinnova har börjat men än har vi inte riktigt nått fram på den punkten.   
 
Donnie får frågan om hur ofta vänder sig marknaden till KTH Innovation och söker efter nya 
idéer. Allt oftare idag, menar Donnie, men det är för att KTH Innovation har signalerat det. 
Oftast vänder sig företag till KTH som skola och hamnar fel, eller oftast på forskningssidan. 
KTH på forskningsnivå väldigt aktiva i Norra Djurgårdsstaden, men inte på startupnivå där vi 
många gånger sitter på talangerna.  
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Hur mycket samarbetar ni med andra innovationsplattformar? Ganska mycket ändå, menar 
Donnie. Återigen så arbetar man där dock mest med forskningen och då kommer det några 
forskare till KTH Innovation och vill delta i processen. Norra Djurgårdsstaden Innovation har 
gjort ett fantastiskt fint arbete – men de har missat kommersialiseringsbiten och hur olika 
teknologiska innovationer ska implementeras. Däremot finns det även svårigheter i 
innovationsplattformarna att ta till sig ett litet företag. På så vis får exempelvis Greenely, ett 
företag bestående av två killar som utvecklat en app som mäter energianvändning i ett hushåll 
på ett smart sätt, svårt medan om de går via forskarna som haft kontakt med Norra 
Djurgårdsstaden Innovation så har det gått lättare. KTH Innovations studenter har hittat en 
ingång genom KTH:s forskare och inte igenom Norra Djurgårdsstaden Innovation. Den stora 
parten har inte förmågan eller en konstruktion för idéer från mindre bolag – det passar inte in i 
deras infrastruktur eller avtal. Men trots det har man åtminstone kommit till förhandlingsbord, 
vilket inte alltid händer i dessa fall. När man ska bygga stora saker är det väldigt få människor 
som vänder sig till små företag. Det måste helt enkelt bli mer öppet och inbjudande, vilket är 
något som Norra Djurgårdsstaden Innovation faktiskt försökt med.  
 
Vad blir då lösningen? Vem bär ansvaret? Donnie säger att det behövs en kultur där man satsar 
mer. Finns mycket stadgar och regelverk i Sverige vilket är bra men som också kan hämma 
kulturen, man vågar helt enkelt inte satsa. I Sverige ska man bara tjäna pengar själv, man vill 
inte dela kakan. Man kliver ut för att det finns andra som kan tjäna pengar. Hur dåliga är vi inte 
på att nätverka oss till framgång? Vi stirrar också blinda på Sverige, för då vill man inte dela för 
kakan är för liten. Det handlar inte om Norra Djurgårdsstaden utan det handlar om ett första 
projekt för att sedan gå ut i världen och bygga mer. Behöver någon typ att regelverk för det här. 
Vinnova finns men det krävs mer. Den finansiering som finns har att göra med att det redan 
finns en kund. Man skulle vilja få finansiering i innovationsprocessen innan en kund finns med i 
bilden.   
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Tengbom, Stellan Fryxell  
INTERVJU GENOMFÖRD: 23 APRIL 2015 
Stellan Fryxell är en arkitekt, urbanist och delägare i Tengbom Arkitekter och arbetar med 
hållbar stadsplanering, byggnadsutformning och föreläser om hållbarhet och urbanism. 
Stellan Fryxell har bland annat arbetat med Hammarby Sjöstad sedan 1997 i huvudplanering 
och flera lagstadgade planer, designriktlinjer, utformning av offentliga platser, samordning 
och stadsförvaltning, miljöprogram, infrastruktur och uppföljning med mera.  
 
På frågan om Stellan anser att ”alla” som vill får vara med i ett ekostadsprojekt får vara med 
svarar han att så länge ett företag orkar vara med så får man vara med. Han anser att 
Stockholms stad är väldigt välkommande till nya företag och tekniker men det gäller däremot att 
vara uthållig. Han tror att Tengbom numera är väldigt etablerat, men de anses fortfarande små 
jämförelsevis men trots det så får de ändå vara delaktiga. Däremot menar Stellan att när det 
kommer till Hammarby Sjöstad fick Tengbom chans mycket tack vare hans tidigare arbete som 
tjänsteman i Stockholms stad. Stellan menar på att kontakterna han knutit sen tidigare har gett 
honom många uppdrag med Tengbom och även personligen. På frågan om han anser att 
Hammarby Sjöstad lever upp till de mål och förväntningar stadsdelen haft på sig, svarar han ja. 
Han anser att många ibland är lite för hårda i sin kritik, för det har blivit en väldigt bra stadsdel, 
en fantastisk bostadsmiljö. För ett större område är det helt klart ett av de bästa i världen, men 
det finns byggherrar som inte dragit i sin del när det kommer till miljömålen.  Det har 
Stockholms stad accepterat idag men det kommer inte godkännas i Norra Djurgårdsstaden. 
Negativt sett så är kanske till och med Östermalm och Vasastan bättre ur miljösynpunkt än 
Hammarby Sjöstad. Detta är på grund av att de områdena är byggda på vedtiden – det var så 
jobbigt att elda så därför byggde man med bra isolation. Däremot så ser det ut som om 
Hammarby Sjöstad har blivit mer miljövänligt än vad det är – egentligen är succén vilad på att 
man lyckats få människor att samarbeta. Många olika byggherrar och ett miljöprogram ser 
väldigt trevligt ut utifrån, vilket ledde till en internationell succé. På frågan vad som hände med 
alla planerade solceller som visade sig inte bli av svarar Stellan att anledningen helt enkelt var 
kostnadsskäl, det var rentav billigare med fjärrvärme. Men man hade behövt kombinera båda – 
det hade varit en optimal lösning.  
 
Han menar att de flesta målen har följts upp och det inte alls är som i Kina då en 
implementering knappt blir till. I Sverige får man verkligen chans och det man planerar får man 
skapa och genomföra, vilket är mycket givande för företag som ger sig in i ekostadsprojekt i 
Sverige. Det är ett faktum att inte alla aktörer var helt med på miljömålen vilket har resulterat i 
ett en del byggherrar faktiskt inte gick ”miljövägen”. I och med att man hade mycket resurser i 
Hammarby Sjöstad har stadsprojektet verkligen öppnat upp dörrarna. Däremot menar Stellan 
på att vi idag reflekterar mer än vad man gjorde inledningsvis i Hammarby Sjöstad. Det kan 
både vara negativt som positivt. Det finns en risk att man förlorar närheten i projektet i Norra 
Djurgårdsstaden då man lägger så mycket tid på att planerna och visar sig inte vara närvarande i 
vardagen. Han har också åsikter om att Norra Djurgårdsstaden är en mer ikonbyggnation på 
stadsnivå och inger en mer elitisk känsla än Hammarby Sjöstad.  
 
När han får frågan om varför Tengbom får vara med i olika ekostadsprojekt så svarar han ärligt 
att han inte riktigt vet. Egentligen har White kommit lite längre när det gäller miljöfrågor, 
menar han, men de har inte haft någon roll i själva planeringen, vilket gör att de inte fått lika 
mycket publicitet som Tengbom. På frågan om Norra Djurgårdsstaden drar nytta av det som 
gick bra och dåligt i Hammarby Sjöstad menar han på att det i dagsläget sker väldigt liten 
kontakt.  
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Kungliga Tekniska Högskolan, Björn Frostell 
INTERVJU GENOMFÖRD: 22 APRIL 2015 
Björn Frostell är professor i industriell ekologi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 
Han har tillsammans med Ulf Ranhagen bland annat arbetat fram senaste versionen av 
Hammarbymodellen vid namn Kretsloppsmodell 2.0. 
 
Björn har en personlig uppfattning av att de mesta som sker inte är av den uppenbara sorten. 
Det finns dock en rationalitet i det som sker som ofta är av social karaktär och relaterad till 
intressen. Det här är oerhört olika i olika kulturer.  Hans största vetskap om hur Kina och 
Sverige samarbetat i ekostadsprojekt är att det inte gått till på det sättet som svenska företag har 
velat. Det har till och med funnits människor som säger rakt ut att de har kontakter. Man blir på 
så vis orolig hur systemet fungerar, menar Björn. Hur fungerar då sådana kontakter i Sverige 
istället? Björn menar att i Sverige är allt mycket mer diversifierat och vi har så många fler 
myndigheter. Vi kommunicerar mer än andra länder – det är jobbigt men det blir samtidigt 
mycket mer transparent.  
 
Hur kom det sig att Kretsloppsmodell 2.0 egentligen kom till? Modellen är en form av en 
utvecklingskedja. 1992 satt han på ett möte angående OS i Hammarby Sjöstad. Det man sa var 
att allt skulle bli dubbelt så bra. Vad menade de med det, tänkte han då, och fick därför 
uppdraget att bygga ett kretslopp. Detta vann senare gehör. Björn och Ulf kom väl överens, 
Björn var den som utförde beräkningarna medan Ulf var duktig på att illustrera i bilder. Hur 
upplever du ett sådant sammanhang som i 1992? Hur mycket nya människor får plats i ett 
sådant möte? Mycket bygger på att det ska växas och det ska byggas, som konsekvenser till det 
man vill bakar man sällan in i analysen. Det man gör är att försöka finna ut resultatet genom 
olika synsätt. Det sociala i samhället blir det allra viktigaste och är också det svåraste att finna 
ut. Det här sker på ett intuitivt plan. Man ville visa att Stockholm är störst, bäst och vackrast – 
miljöprofilen i Hammarby Sjöstad växte. Hur gick det till? Hur blev det anser du? Han anser att 
social och ekologisk aspekt av Hammarby Sjöstad inte har blivit lika uppmärksammade. Detta 
har man också missat i Norra Djurgårdsstaden eftersom man gjort det så tätt. 
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Envac, Jonas Törnblom  
INTERVJU GENOMFÖRD: 11 MARS 2015 
Jonas Törnblom är marknads- och kommunikationsansvarig på Envac Group i Stockholm. 
Jonas började arbeta på Envac år 2001 och är idag ansvarig för all marknadsföring och 
omvärldsrelationer.  Envac är ledande i Sverige när det kommer till miljöteknik och har mer 
än 60 års erfarenhet inom automatiserad avfallshantering. Företaget är också världsledande 
inom avfallshantering och finns i 21 länder i Europa med 40 kontor i Europa, Mellanöstern, 
Asien samt Nord- och Sydamerika. 
 
När Jonas får frågor om vilka hinder det finns för nya energi- och miljötekniker att ta sig in på 
marknaden för ekostäder anser han ämnet vara mycket aktuellt. Han belyser på att Vinnova har 
finansierat ett samarbete med svenska smarta ekostäder sedan fem år tillbaka. Det har varit fem 
städer som varit delaktiga: Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Borås. Förutom att Vinnova 
har uppmärksammat fenomenet ekostäder och innovationsaspekten i dessa har det på senare 
tid också diskuterats att i nästa fas och i kommande projekt att man vill ändra så att det inte 
längre handlar om att finansiera innovationsprocesserna utan att identifiera hindren i att 
implementera innovationer. Det har uppmärksammats att många idéer inte kommer till 
implementering. Jonas menar på att om du har ett väldigt bra förslag men att det inte finns en 
marknad för din idé blir det problem. Dels är det ingen innovation för finns det ingen marknad, 
dels finns det ingen möjlighet för marknaden att acceptera idén. För det andra så kan du inte 
driva innovationsprocessen om du inte lyckas skapa marknader för förslagen. Jonas menar 
också på att det uppstår hinder när man talar om ekostäder på grund av de rätt komplexa 
strukturerna – det är väldigt många aktörer som är med i processen. I ett ekostadsprojekt är det 
inte bara en som kan dra nytta utan många som delar parter delar på nyttan vilket också betyder 
att de delar på finansieringen. Det här med många parter och att dela på saker och ting finns det 
inga upparbetade modeller för. Han menar också på att det för Envac trots allt går hyfsat lätt att 
komma in på en ekostadsmarknaden, eftersom deras profil stämmer perfekt in.  
 
Men trots allt är det komplexa system, säg som så: Vad är värdet i att minska tunga bilar på 
gatan? Vi har tagit bort 90 procent av alla tunga bilar. Hur räknar man på det? Nu i helgen var 
det någon som dog på grund av en avfallsbil. Vad är samhällsnyttan? Vi har ett värde i att 
minska tunga biltransporter i innerstaden med tio procent till exempel. Samhällsnyttokalkylen 
är väldigt viktig och att ta in de viktigaste aspekterna i det. Vad är staden villig att betala i siffror 
för att minska tunga bilar på gatan? Vi måste kunna presentera ett värde, socialt värde eller 
något annat värde. Då måste vi ställa detta gentemot kostnaderna för det här. Intäkterna 
överstiger kostnaderna och det är bättre än andra alternativ som vi har. Problemet är att vi inte 
kommer åt siffrorna. Vi behöver statistik för att ställa kostnader gentemot nyttan. Det är bra att 
göra det och det, men hur bra? Konkret behövs därför siffror. Ett exempel är Avenyn i Göteborg, 
där de har sagt att våra sopsugssystem inte är aktuella för Avenyn – då undrar Jonas vad de har 
gjort för typ av bedömning. Om det hade funnits tillgång till all data och statistik på kostnader 
och så vidare hade det underlättat för att argumentera för varför det här är ett bra system. 
Kunden måste bestämma att det här är utmaning och det är värt så och så mycket för oss och då 
kommer det att finnas en marknad. Vi har arbetat mycket med miljökonsultbolag som kan 
räkna fram många siffror, menar Jonas, men just nyttan är väldigt svår att kvantifiera.  
 
Vid frågan kring när och hur de blev delaktiga i Hammarby Sjöstad svarar Jonas att det var i 
slutet på 90-talet. Projektet skulle ha miljöprofil (OS 2004) – då hade man tagit fram väldigt 
ambitiösa miljömål, eftersom man trodde att Sydney hade vunnit tidigare år på grund av 
miljöprofil. Stockholm lyckades sen inte få OS-spelen men däremot höll de kvar 
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miljöprogrammet. I det här stadiet upplevde Jonas det som svårt för Envac att ta sig in av en 
anledning: Envacs system kräver att många fastigheter och byggherrar ska enas om ett 
gemensamt system. Detta innebär att en infrastruktur som är gemensam för byggherrarna som 
sedan ska levereras till de boende. Det är inte alltid populärt och Envac blev därför borträknade 
till en början.  Han upplever det också svårt idag och inte bara då att det inte finns riktiga 
riktlinjer som kommunen ger ut när det kommer till specifika mål med avfallen. Med mer öppna 
och bestämda riktlinjer skulle det tvinga in byggherrarna att köpa en system som Envacs. Det 
lyckas man inte göra i Hammarby Sjöstad och därför är Envac på väg ur projektet. Det här var 
en period när miljö inte riktigt var ett tema, alla byggherrar var rädda för att tematisera miljö. 
De var känsliga för att människor skulle behöva ändra sin livsstil. Med den oron i ryggen anser 
Jonas att den största förtjänsten Hammarby Sjöstad har gett världen är att man visat att man 
kan bygga något attraktivt med miljöprofil och att folk accepterar och tycker om detta. När de 
höll på att ramla ur projektet kom företaget med deras mobila system som är en hybrid (som en 
kompromiss) mellan konventionell avfallsinsamling och sopsugssystem. Två olika system. De 
ville göra ett stationärt system och en fast punkt och inte åka runt med bil, det fick Envac i andra 
fasen. Vid tidpunkten då Hammarby Sjöstad drog igång var inte Envac särskilt etablerade, vi 
hade inte bra kontakter i stadshuset och inte särskilt omtyckta bland byggherrarna. När staden 
började ta emot besökare i Stockholms stad så blev vi mer omtyckta. Framför allt var de det 
utländska intresset som gjorde att vi uppmärksammades mer, det var det mest påtagliga. Detta i 
sig har öppnat en diskussion med Stockholms stad och de har sagt att det anser vår teknik 
mycket intressant samt att vi nu fått en mycket bättre relation med byggherrarna. Jonas menar 
på att de vann sitt deltagande i Hammarby Sjöstad genom att erbjuda deras mobila system och 
ständig personlig bearbetning och aktivt deltagande.  
 
När han får frågan om vad företaget har lärt sig av ett projekt som Hammarby Sjöstad ges 
följande svar: Inte mycket är annorlunda från Hammarby till något av våra andra projekt. Men 
vi har gjort några kompletteringar där som har varit nya baserade på den vanliga tekniken. Vi 
vill att människor ska bli bättre på att sortera avfall, menar Jonas, och därför har vi utfört olika 
kampanjer, undersökningar etc. Envac har lyckats få upp folks medvetande om sortering så det 
är väl det kanske mest uppenbara som man har lyckats med. Jämfört med Envacs konkurrenter, 
står företaget ut med en lång erfarenhet sedan 60-talet. Konkurrensen kom inte förrän för fem-
tio år sedan. När man bygger infrastrukturen så vill man ju att det ska hålla länge och med vår 
långa erfarenhet så kan Envac visa precis på det – säkerhet i lösningen. Envac säljer sin teknik 
genom att trycka på att lösningen minskar tunga transporter med femtio procent. 
Internationellt har Hammarby Sjöstad betytt väldigt mycket för Envac, det har gjort dem väldigt 
kända, dock har de inte upplevt lika mycket framgång i Malmö och Göteborg. De som kommer 
till Hammarby Sjöstad eller Norra Djurgårdsstaden lockas inte direkt av tekniken, det är inte 
något märkvärdigt för dem. Det som är det stora konststycket är att få så många olika aktörer att 
jobba gemensamt mot en rad miljömål. Det är därför svårt att replikera det här konceptet, både 
tekniker och systemlösningar, därför att i Sverige har vi en tradition av att försöka samverka om 
gemensamma problem. Man försöker gemensamt komma överens om hur man ska nå de olika 
miljömålen.  Detta är väldigt unikt – på Envac kallar man det här för eco governance. En 
hollistisk konsensusbaserad process som bygger på att hitta synergier och att hitta samarbeten – 
detta arbetssätt är väldigt unikt.  
 
Jonas tror att man behöver belysa det här med vilka hinder som kan uppstå samt vilka 
förutsättningar som måste skapas för att det ska gå bättre. Nyckeln till det här sitter 
ekonomerna på. En solcell är inte ett system, det är bara att koppla upp på nätet så får du in 
energi, men ska du till exempel ta slammet från vattenreningsprocessen och rena det till biogas 
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och sedan distribuera det till bensinmackar och så vidare, då pratar vi om en systematisk 
innovation. Du behöver bryta ner en massa barriärer, du måste få folk att enas (eco governance). 
Ekonomerna kan räkna fram det här genom att ta fram en samhällskalkyl, som ska innefatta 
ekonomiska, hållbara och sociala aspekter. Då kan man göra en prioritering. Men vi har inte 
detta, och då vet man inte vad samhällsnyttan är. Ta det här med biogas som exempel, om du 
inte kan göra den här kalkylen för vilka som tjänar si och så mycket, då vet man inte om det 
lönar sig eller inte. Ingen känner ansvar för det och då blir det inte av. Det finns helt enkelt 
ingen budget och det finns ingen planering för vem som ska sköta detta. Då blir det problem. 
 
För att komma in i projekt så hör man i första hand med de som är ansvariga för miljömålen och 
de som driver projektet. Därefter måste man sälja in sin idé till byggherrarna.  
 
En stor skillnad mellan Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden menar Jonas var 
klimppengarna (KLIMP), ett klimatinvesteringsprogram, som fanns i Hammarby Sjöstad. Det 
var så på 80-talet att fackföreningarna fick för sig att man skulle börja äga aktier i börsbolag och 
sen så bildade man några fonder som skulle ha ägarandel i stora bolag. Det fanns massa pengar 
som fackföreningsvärlden hade och då använde man dessa pengar för lokala 
investeringsprogram. Programmet innefattade ungefär 200m kronor och gick ut på att 
byggherrarna fick 50 procent av arbetet finansierat om de hade en miljöprofil. Det gjorde det 
möjligt för Envac att ta sig in på marknaden. Det finns inte alls idag i Norra Djurgårdsstaden 
men det skulle verkligen behövas en sådan fond – underlättar mycket. Det handlar om att skapa 
incitament för till exempel byggherrarna att ha en miljöprofil, och inte nödvändigtvis att 
specifikt finansiera Envac. Detta eftersom det i grund och botten handlar om att övertyga 
byggherrarna. Det är nackdelen med Norra Djurgårdsstaden, menar Jonas, att staden inte kan 
vara tydligare, utan det är i stället upp till marknaden och aktörerna. Man hade önskat att det 
fanns finansiering och att staden var tydligare med sina ambitioner. Norra Djurgårdsstaden är 
mer öppet, samma sak med fjärrvärmen. Envac har förhållit sig till detta. Jonas menar att de på 
Envac inte riktigt tycker att det är en bra lösning därför att dels så fördyrar det – du ska få ihop 
fler leverantörer i ett mer komplext system, men vem är ansvarig om något går sönder? Ingen 
känner helhetsansvaret. Lätt att det blir så med ett sådant här system om man inte har väldigt 
enkla anslutningar. Jonas tror inte att den här lösningen är den riktiga på sikt, utan det är nog 
bättre att ge delar till olika aktörer. I dagsläget levererar Envac till huvudnätet, sedan ges 
specifikationer på anslutningar om specifika krav uppfylls.  
 
Jonas säger att Envac är intresserade av alla möjliga olika projekt internationellt så all 
marknadsföring är i stora drag bra marknadsföring. I Kina har man exempelvis ingått i olika 
samarbeten med kinesiska banker, för att få ett partnerskap inför nya projekt och liknande. 
Genom att gå genom bankerna så minskar man risker för att bankerna måste se till att pengarna 
blir välinvesterade så det känns mer säkert på det sättet.  
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GlashusEtt, Malena Karlsson  
INTERVJU GENOMFÖRD: 5 MARS 2015 
Malena Karlsson jobbar som informatör på GlashusEtt i Hammarby Sjöstad. Under 13 år har 
miljöinformationscentret GlashusEtt i Hammarby Sjöstad varit en stor inspiration för 
hållbart byggande med hjälp av Hammarbymodellen. I september 2014 utsågs Malena 
Karlsson tillsammans med sin kollega Erik Freudenthal till månadens klimatsmarta, som tack 
för deras engagemang och pedagogik när det gäller informationsspridning om stadens 
kretsloppslösningar. 
 
Malena Karlsson har kontaktats via mail och telefon om generella aspekter kring Hammarby 
Sjöstad. GlashusEtt fungerar som ett informationscenter i stadsdelen, där Malena Karlsson som 
informatör får träffa både skolklasser och stora resegrupper som kommer för att lyssna på hur 
saker och ting fungerar i Hammarby Sjöstad. I mailkonversation svarade Malena på några korta 
frågor kring hur vatten och avlopp i Hammarby Sjöstad fungerar. Enligt Malena har Hammarby 
Sjöstad inte något specifikt unikt i sin lösning än andra platser i Stockholm. Stockholm Vatten 
ansvarar för distribution av dricksvatten och sedan rening av spillvatten och i viss mån även 
dagvatten. På den biten menar Malena att det inte skiljer sig särskilt mycket från andra platser i 
staden. Vid fokus på vad som faktiskt skiljer säger Malena att det främst är det vattensparande 
systemet som alla lägenheter i början försågs med. Detta har lett till att vattenkonsumtionen 
ligger på en 25 procent lägre nivå i Hammarby Sjöstad än generellt på några andra platser i 
Stockholm – utan någon som helst insats från de boende. Dessutom finns delvis lokalt 
omhändertagande av dagvatten i Hammarby Sjöstads dagvattenkanal. 
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Stockholmshem, Torbjörn Kumlin 
INTERVJU GENOMFÖRD: 3 MARS 2015 
Torbjörn Kumlin arbetar som byggprojektledare på Stockholmshem och intervjuades 
angående Stockholmshems planerade plusenergihus som börjar byggas 2016 i Norra 
Djurgårdsstaden. Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag med nästan 50 000 
stockholmare boendes i deras fastigheter. Företaget grundades 1927 och har sedan dess 
byggts upp till att innefatta 383 fastigheter, 25 000 lägenheter och med ca 300 anställda.  
 
Vid frågan om vilken roll Stockholmshem har haft i Norra Djurgårdsstaden förklarar Torbjörn 
att de bara har ingått i ett projekt hittills som består av två stycken huskroppar. 2016 påbörjas 
arbetet att bygga dessa plusenergihus. Torbjörn berättar i intervjun att Stockholms stad hade 
gått ut med en markanvisningstävling ett par år sedan för att främja utvecklingen av Norra 
Djurgårdsstaden ytterligare. Detta kallades för spjutspetsprojekt, i syfte att stimulera 
utvecklingen för miljö- och energifrågor i stadsdelen.  
 
Torbjörn berättar att Stockholmshems planerade plusenergihus är väldigt ytsnåla hus med ett 
väldigt energieffektivt klimatskal. Husen är utformade så att klimatskalet är effektivt när det 
gäller både energi och täthet. Klimatskalet har lågt lambdavärde, vilket innebär att isoleringen 
är väldigt effektiv, både när det gäller väggar och fönster samt köldbryggor. Husen har även 
utformats med en extra klimatzon – i och med att det är ytsnåla längder så har man planerat 
lägga på större delar på utkanterna för balkonger med inglasning för sommarhalvåret. Detta 
bildar en till klimatzon, menar Torbjörn, som en slags inglasad veranda för de boende. 
 
Vidare berättar han att plusenergihusen även tar hänsyn till energieffektivisering, därav har 
man planerat ett mycket effektivt system när det gäller återvinning av luften. Luften förvärms 
genom ett geovärmesystem. Dessutom finns en bergvärmeanläggning för spetsvärmen. Torbjörn 
fortsätter med att berätta att det var en självklarhet att även ha väldigt mycket solceller och 
generellt energisnåla armaturer på byggnaderna. Själva innebörden och kravet från Stockholms 
stad var att det skulle vara plusenergihus, vilket Torbjörn förklarar innebär att man inte alltid 
behöver köpa energi eftersom det förses mycket via solceller på sommaren. Däremot innebär det 
att över en årscykel ska genomsnittet vara positiv generering av energi. 
 
Torbjörn får frågan hur det kommer sig att Stockholmshem egentligen blev delaktiga i Norra 
Djurgårdsstaden. Han berättar att Stockholmshem vann markanvisningstävlingen med 
motiveringen det bästa resultatet när det gäller nettovärmen, det vill säga värmen som går åt för 
att värma själva huskroppen. Dessutom fick Stockholmshem flest poäng när det gällde 
gestaltning av huset på ett spännande sätt samt att åskådliggöra energi- och miljökraven tydligt. 
Dock poängterar Torbjörn att de inte vann alla delar av tävlingen, till exempel bästa val av 
husmatieral, där Stockholmshem hade betongstomme. Tävlingen gick i stora drag ut på att 
vinna poäng inom följande områden: 1) Spännande hus som stack ut på något sätt och i den 
skulle åskådliggöras energi- och miljökrav, 2) LCA – livscykelanalysen för koldioxid och 
energifrågor för delar av husets produktion och transport. Detta vann alltså inte 
Stockholmshem, eftersom de som tidigare nämnt använde sig av betongstomme. Detta var 
något som de redan var medvetna om, menar Torbjörn, men deras tanke var att de skulle delta 
ändå i och med att de kände sig säkra på del 1 av kriterierna. Det var med andra ord det första 
kriteriet som gjorde att de vann hela tävlingen.  
 
Vidare i intervjun frågas Torbjörn om Stockholmshems deltagande i Norra Djurgårdsstaden har 
eller kommer ge företaget möjlighet till nya liknande projekt. Torbjörn svarar att man som 
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deltagare naturligtvis får gott renommé, och att det naturligt blir viktigt att ta vara på den 
situationen. Det är omöjligt att säga vad man egentligen kan få ut av det rent affärsmässigt i 
fortsättningen, men Torbjörn poängterar ändå att med femton andra konkurrerande företag i 
tävlingen var det ändå en stor bedrift för dem att vinna. Dessutom menar Torbjörn att det inte 
är någon som har gjort något sådant här tidigare, och att det förmodligen kommer komma en 
hel del nya affärsmöjligheter utifrån det här arbetet.  
 
Avslutningsvis får Torbjörn frågan om vad han generellt tycker är skillnaderna mellan 
Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden, eftersom han har arbetat med flera projekt även 
i Hammarby Sjöstad tidigare. Han menar att dessa tidigare erfarenheter från Hammarby 
Sjöstad inte har hjälpt i någon större utsträckning vid bygget av plusenergihusen i Norra 
Djurgårdsstaden. Det är i stället andra projekt som har varit med och lagt grund för att gå in i 
Norra Djurgårdsstaden. Stockholmshem har tidigare deltagit i Norra Djurgårdsstaden med två 
andra projekt, därav fanns redan medvetenheten och en del erfarenhet vad gäller de krav som 
finns. Torbjörn poängterar att kraven är betydligt högre i Norra Djurgårdsstaden än i 
Hammarby Sjöstad och att det känns som att det är ett helt annat typ av fokus, även om idéerna 
generellt är desamma.  
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Exploateringskontoret, Martin Skillbäck  
INTERVJU GENOMFÖRD: 2 MARS 2015 
Martin Skillbäck är biträdande avdelningschef på Stockholms stad och har arbetet med 
projektplanering i Hammarby Sjöstad.  
 
När Martin får frågan om hur ansvarsrollerna ser ut när ett projekt som Hammarby Sjöstad 
initieras svarar Martin att de är mycket komplicerade. Oftast är det olika företag och andra 
aktörer och även om liknande projekt startas upp är de inte alltid de med mest erfarenhet som 
får störst del av kakan i ett nytt projekt. Han tycker inte heller att man kan se några speciella 
likheter mellan Norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad. De är två helt olika projekt och 
det är inte alls samma personer som arbetar i de två ekostadsprojekten.  
 
Hur kommer det sig att vissa företag får vara med och andra inte – och hur väljs då företagen ut 
i så fall? Det är byggherrarna som är ansvariga, menar Martin. Exploateringskontoret har koll så 
att allting sker på ett bra sätt och dessutom anordnas det tävlingar för byggherrarna. Vinner 
man en sådan så är det sedan i princip upp till byggherrarna att ro i land det som de har vunnit. 
 
Martin har varit med ända sedan starten när det kommer till Hammarby Sjöstad och ser 
projektet som ett lyckat och väletablerat ekostadsprojekt. Kritiken tillhörande att Hammarby 
Sjöstad inte blev som det hade tänkts sig håller han med om. Stadsdelen har inte uppnått alla 
miljömål. Har Norra Djurgårdsstaden tagit del av de fel som gjordes i Hammarby Sjöstad? Nej, 
menar Martin för detta, i och med att det är så olika processer och därmed svårt att dra 
lärdomar från det enda till det andra.  
 


