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Förord 
 
 

Att studera två stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen, som 
utspelar sig i samtiden har varit spännande och lärorikt. Mötet med alla de människor 
som, i sin yrkesroll eller som boende, har engagerat sig i dessa projekt har naturligtvis 
varit en förutsättning för att denna avhandling skulle bli gjord. Tack för att ni alla har 
delat med er av er tid och era erfarenheter! 

Avhandlingen är skriven i en tvärvetenskaplig miljö: Teknik och social förändring vid 
Linköpings universitet. Det är en spännande och inspirerande miljö – seminarier och 
otaliga samtal återspeglas på olika sätt i avhandlingen. Jag vill passa på att särskilt tacka 
några av mina medarbetare. Först och främst vill jag rikta ett stort och varmt tack till 
min handledare Kajsa Ellegård, som under årens lopp alltid delat med sig av sin 
kunskap och kommit med nyanserade och kloka synpunkter på min text. Jag vill också 
tacka min biträdande handledare Jonas Anshelm, som har varit en viktig samtalspartner, 
inte minst rörande frågor om formalia och vetenskapligt skrivande. Kajsas och Jonas 
stöd, uppmuntran och konstruktiva kritik av olika manusversioner har varit ovärderlig.  

Jag vill även tacka alla nuvarande och tidigare medlemmar i min forskargrupp, TEVS, 
(Teknik vardagsliv och samhälle). Främst vill jag nämna och tacka Mats Bladh, som 
under åren har läst mina texter och givit många kloka råd. Även Magnus Johansson och 
Elin Wihlborg har i olika skeden läst och kommenterat text: Tack till er båda. Bland 
doktorandkollegerna vill jag särskilt tacka vännerna Erica Löfström och Wiktoria Glad, 
som inte bara tålmodigt har granskat och kommenterat mina texter, utan också hjälpt 
mig med allehanda praktiska problem som kan uppstå i en doktorands vardag.  

Jag påbörjade min doktorandbana tillsammans med ett antal andra förhoppningsfulla 
doktorander: D99:orna. Bland dem vill jag alldeles särskilt tacka Ericka Johnson och 
Johanna Nählinder – tack för alla samtal, kloka kommentarer och glada skratt! Varmt 
tack även till Anja- Sofi Kahri, Elin Bommenel och Petra Jonvallen. Tack också till alla 
andra härliga doktorandkolleger för delade erfarenheter, givande diskussioner och 
engagemang i mitt arbete: Maria Alm, Karin Westerberg, Charlotta Isaksson, Karin 
Skill, Eva Åström, Robert Hrelja, Rurik Holmberg, Marie-Louise Ericsson, Anders 
Hansson, Lindy Newlove och Francis Lee – för att nämna några. 

Tema Teknik och social förändring är inte bara en vetenskaplig miljö; det är också en 
arbetsmiljö. Temat har varit en intellektuellt, socialt och materiellt trygg plats att vara 
på, en plats där jag trivts och haft roligt. Jag vill särskilt nämna och tacka några personer 
som har bidragit till det: Thomas Achen, Sabrina Thelander, Stellan Wellin, Jane 
Summerton, Eva Törnqvist och Jenny Palm. Tack även till Christina Lärkner och Eva 
Danielsson för er fina hjälp med administration och praktiska frågor. 

Tack till Elanprogrammet vid Elforsk, som har möjliggjort detta forskningsprojekt 
genom projektmedel. Under forskarutbildningen har jag även tillhört forskarskolan 
Energisystem. Jag vill nu passa på att tacka min bihandledare Ewa Wäckelgård för stöd 
och hjälp och Maria Hall för gott samarbete. 
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Mina vänner har funnits med mig hela tiden och bidragit till att livet utanför 
avhandlingsskrivandet blivit roligare. Ni är många! Kristina Kanholt, Karin Henriksson, 
Maria Hedqvist, Maria Tiricke, Kristina Forsbom, Linda Avatare, Sara Tyskeng och ni 
andra – tack allesammans! Kristina Kanholt vill jag speciellt tacka för att hon först 
hjälpte mig att bestämma mig för att bli doktorand och sedan har stöttat mig ända till 
den dag då avhandlingen skulle skickas till tryckning. 

Slutligen vill jag tacka min släkt och familj: mamma och pappa, mina syskon Anders 
och Sara med respektive familj samt min bror Magnus – ni har alla varit ett stort stöd 
för mig under den här tiden! Särskilt vill jag tacka pappa för att han hela tiden har stöttat 
mig i avhandlingsarbetet och diskuterat forskningsfrågor med mig. Min bror Magnus 
vill jag också tacka – inte bara för att han alltid ställer upp för mig, utan också för 
granskning av text. Magnus har dessutom hjälpt mig att formge omslaget och infoga de 
bilder som finns i texten. Sist, men inte minst, vill jag tacka Frank. Du kom in i mitt liv i 
ett skede då jag redan hade hunnit en bit på väg i mitt avhandlingsarbete, och din 
uppmuntran, dina kloka synpunkter och ditt stöd har haft en avgörande betydelse för 
mig och mitt arbete.  

 
 
      
   Linköping i januari 2006 Anna Green 
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Kapitel ett 

1. Inledning 

Det är en skön och varm sensommardag i Malmö. 
Vandringen går från Ribersborg längs stranden norrut 
mot Västra Hamnen. Kockumskranen avtecknar sig i 
profil mot den blå himlen, och lite längre västerut syns 
den nya moderna stadsdelen Västra Hamnen breda ut 
sig på före detta industrimark framför Sunds-
promenaden. I väster ligger havet helt öppet. Där, ute i 
vattnet, fanns planer på att bygga ett vindkraftverk som 
skulle förse den nya stadsdelen med el. Vindkraftverket 
byggdes istället på land, några kilometer norrut. När jag 
närmar mig området ser jag de vackra och moderna 
husen med stora fönster vända mot havet och ljuset. Det 
är svårt att se att målet var att bygga energisnålt, men 
en bit längre bort kan jag skymta vindkraftverket och 
på några av hustaken solfångare. När jag gör samma 
vandring två år senare finns inte Kockumskranen kvar, 
den är nedmonterad och såld. Nu är det istället Turning 
Torso som sticker upp sin vridna figur högt över 
stadsdelens övriga bebyggelse. Västra Hamnen och 
Turning Torso är symboler för det nya Malmö – en stad 
förvandlad från industristad till framtidsstad. 

I Stockholm, 60 mil nordöst om Malmö, ligger 
den nya stadsdelen Hammarby Sjöstad där flera 
tusen nya lägenheter byggts på ett före detta 
hamn- och industriområde. Området var tidigare 
otillgängligt och där fanns småindustrier i skjul 
av korrugerad plåt. Där hade även invånare som 
levde utanför samhällets gängse normer en 
fristad. Dit kan jag nu ta mig med båt. Färjan M/S 
Emelie för mig till stadsdelen vars estetiskt 
tilltalande hus, med stora fönsterytor och 
balkonger, vänder sig mot vattnet i Hammarby 
sjö. Inte heller i Hammarby Sjöstad kan man se 
att målet var att bygga energisnåla hus, men 
någon enstaka solfångaranläggning skvallrar om 
att det är ett område utöver det vanliga. För att 
verkligen få reda på hur det ligger till går jag till 
GlashusEtt, där stadsdelens kretsloppslösning 
presenteras för boende och besökare. Bland annat 
får jag reda på att en del hushåll har spis som 
drivs med biogas, som tillverkats från hushålls-
avfall.  

Bild 1.1. Västra Hamnen sett från Ribersborg. 
(Foto: Anna Green)       

Bild 1.2. Hammarby Sjöstad och Sickla 
Udde sett från Sickla Kaj. (Foto: Anna 
Green)   
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Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen började planeras under 1990-talet utifrån 
visionen om att skapa förutsättningar för ett hållbart och kretsloppsanpassat boende i 
stadsmiljö. Båda utbyggnadsprojekten strävade dessutom efter att bli de första 
internationella exemplen på hållbart boende och byggande i stadsmiljö. Hammarby 
Sjöstad planerades för att vara OS-by när Stockholm ansökte om att få arrangera OS 
2004: 

Vår OS-by kommer att bli världens första och största kretsloppsanpassade 
stad (Kf 1996-06-17 § 29 Mats Hulth yttranden:137). 

För Västra Hamnen, där bomässan ”Bo01” ägde rum år 2001, nämns följande vision för 
den planerade bomässan:1 

…/att inför byggandet av världens första ekologiskt uthålliga 
välfärdssamhälle/…(Förstudien 1996:13). 

Några år senare är de flesta husen färdigbyggda i de första etapperna av stadsdelarna, 
boende har flyttat in och vi kan skönja hur stadsdelarna kommer att gestalta sig när de är 
färdigutbyggda. De första etapperna präglas av attraktiv stadsbebyggelse med moderna 
husfasader, som speglas i olika vattenytor. I avhandlingen undersöker jag utvecklingen 
av processen från plan till färdig stadsdel, med fokus på en av de miljöfrågor som varit 
viktig i båda projekten – målet att bygga bostäder med hållbar energianvändning.2 Jag 
studerar två energirelaterade mål; det första målet är att energianvändningen i husen ska 
vara begränsad (områdena ska byggas mer energisnålt än gängse standard), och det 
andra målet är att energitillförseln till stadsdelarna ska utgöras av förnybar energi.3 I 
blickfånget ligger alltså processer och planering som rör begränsning av energi-
användningen i nybyggda flerbostadshus. 

1.1. Miljöfrågan och energisystem i bostäder 
Av den totala energianvändningen i Sverige används ungefär 40 procent i bostäder och 
övriga hus (Elmberg m fl 1996:18; Energimyndigheten 2001:143). Bostadssektorn 
använder alltså en betydelsefull del av Sveriges energianvändning. En omställning till 
hållbar energianvändning vid byggande av nya flerbostadshus innebär konkret att vi 
måste minska energianvändningen och/eller använda förnybara energikällor. Enligt 
Brundtlandkommissionen definieras vägen mot ett uthålligt/hållbart samhälle som 
”…en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (Vår gemensamma framtid 
1988:57).4  

                                                 
1 I avhandlingen kommer jag att benämna stadsdelen, som i samband med bomässan kallades för Bo01, 
Västra Hamnen mot bakgrund av att det är stadsdelens officiella beteckning och det namn de boende 
använder för sin stadsdel. 
2 I båda projekten har förutom energifrågor, exempelvis vatten- och avlopp, sophantering och materialfrågor 
varit i fokus. 
3 Med hållbar energianvändning syftas på de energimål som finns uppställda för respektive stadsdel. 
4 Målet hållbarhet kopplas ofta ihop med flera dimensioner: social, ekonomisk och ekologisk. I texter om 
hållbarhetskonceptet refereras ofta till Brundtlandrapporten där den ekologiska dimensionen länkas till 
ekonomiska och sociala relationer och till vilka som använder resurserna ur ett globalt perspektiv.  I 
Brundtlandkommissionen uppmärksammades den viktiga relationen mellan den rika och fattiga världen, 
vilket ledde till en uppmaning riktad till den rika delen att reducera sin konsumtion och förbrukning, inte 
minst till förmån för tredje världens behov (Healey 1997:176). 
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Detta synsätt betonar ett långsiktigt perspektiv och det har även gjort avtryck i Sveriges 
miljölagstiftning. Den inledande meningen i Miljöbalken från 1999 lyder:  

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö (SFS 1998:808; Boverket 2004:9). 

Men vad innebär egentligen en hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande 
generationer? Ur ett energianvändningsperspektiv skulle det kunna tolkas som att på 
kort sikt måste de nya hus som byggs uppfylla vissa komfort- och bekvämlighetskrav 
för dem som bor där, och med nästkommande generationer i åtanke för att husen inte 
ska bidra till försämrad livsmiljö på lång sikt. Hus som uppfyller båda dessa krav kan 
exempelvis lokaliseras så att lokalklimatet1 utnyttjas och genom att utforma byggnaden, 
dess installationer och klimatskal, så att värme (från sol, kroppar och maskiner) kan 
ersätta en del av energitillförseln. Det kan ske genom värmeisolering, val av 
lågenergifönster och vitvaror som drar lite el. Förnybar energi till hushållen kan 
exempelvis erhållas från solfångare och bergvärme, som bidrar till värme- och 
varmvattenuppvärmning. Energilösningarna kan vara lokala, som enbart bidrar till 
husets eller områdets energitillförsel, eller storskaliga som har en vidare utbredning och 
bidrar till energitillförseln i regionala eller nationella system.  

I Sverige har byggandet av miljöanpassade bostäder sedan 1970-talet gått från 
enbostadshus, via byggande av ekobyar till ny- och ombyggnad av flerbostadshus. De 
tidiga projekten karaktäriserades av brukarplanering och de senare av 
”ovanifrånplanering” (Örneblad 1997:33). I Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen, 
som båda planerades och började byggas på 1990-talet, handlar det framförallt om hur 
politiker, genom beslut om mål och planer, och med ekonomiska styrmedel, försöker 
påverka marknadens aktörer, som t ex byggherrar och fastighetsägare, att bygga hus 
med hållbar energianvändning. I de initiala målformuleringarna och planerings-
dokumenten för de båda stadsdelarna nämns inte många konkreta exempel på hur dessa 
mål ska uppnås. Däremot lanseras två strategier för att nå dit: beteendeförändringar hos 
de människor som ska bo där och användning av ny teknik vid utformning av hus och 
infrastruktursystem. En teknik som nämns i båda projekten är informationsteknik (IT), 
som anses ge nya möjligheter att nå målen. Vilka konkreta lösningar som väljs beror 
bland annat på husets läge och i vissa fall blir det små- och i andra fall storskaliga 
lösningar.  

Jag studerar bygget av Västra Hamnen och Hammarby Sjöstad med tonvikt på 
planerings- och projekteringsfasen där beslut successivt fattas om stadsdelarnas 
utformning. Mitt intresse av att ta reda på mer om bostäder i uthålliga bostadsområden 
leder dock längre än så och omfattar även dem som ska bo där. De som flyttar in i de 
nya bostäderna förväntas ändra sina beteenden i energisparande riktning och därför blir 
det viktigt att också undersöka de boendes roll.  

Politiska miljömål och ökad marknadsinriktning 
Flera internationella konferenser i FN:s regi har under 1980- och 1990-talet drivit såväl 
miljö- som energifrågor och aktualiserat dessa på nationell nivå.2 När det gäller 

                                                 
1 En sydvänd sluttning har exempelvis ett mer torrt och varmt lokalklimat än ett markområde beläget i en 
svacka täckt av skugga under en stor del av dagen.  
2 En av de mest kända är Riokonferensen 1992 som bland annat utmynnade i Handlingsplanen Agenda 21.   
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energifrågan är Kyotoprotokollet från 1997 en av de viktigaste överenskommelserna. 
Enligt detta protokoll ska i-länderna minska sitt sammanlagda koldioxidutsläpp med 5,2 
procent från 1990 års nivå under den första åtagandeperioden, 2008-2012 (Grubb m fl 
1999:116). Som en följd av den internationella politiken fattade Sveriges riksdag 1999 
beslut om femton nationella miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket 2004a:8). Två av 
målen berör bostadssektorn kopplat till energifrågan: dels målet ”begränsad klimat-
påverkan” och dels målet om ”god bebyggd miljö”.1 

Idag står den politiska strategin ekologisk modernisering för att ekonomisk tillväxt kan 
förenas med ekologiskt hållbar utveckling. Strategin är ett uttryck för visionen att skapa 
ett hållbart samhälle. Vid socialdemokraternas partikongress 1996 lanserade 
statsminister Göran Persson visionen om det gröna folkhemmet. Enligt den politiska 
vision som då formades ska det svenska samhället byggas om i mer uthållig riktning 
och detta ska skapa jobb och leda till tillväxt för Sverige (Naturvårdsverket 2004b). I 
enlighet med denna politik beslutade riksdagen 1997 att avsätta ekonomiska medel i så 
kallade lokala investeringsprogram (LIP) för en ekologiskt hållbar utveckling under 
perioden 1998-2002 (Svärdsjö & Engleryd 2004:11,13).2 Totalt avsattes 6,2 miljarder 
kronor.3 Både Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen har erhållit LIP-bidrag genom 
ansökningar gjorda av Stockholm respektive Malmö kommun.  

Politiken, vars syfte är att påverka bostadsbyggandet i mer hållbar riktning, måste 
relateras till de avregleringar som genomdrivits på 1990-talet. Både energi- och 
bostadssektorerna av- (eller om-) reglerades under 1990-talet. Från och med den första 
januari 1993 avskaffades exempelvis de statliga bostadslånen och ersattes av statlig 
kreditgaranti (SOU 2002:115:72f).4 När det gäller energisektorn trädde den första 
januari 1996 en ny ellagstiftning i kraft som innebar att den svenska marknaden för el 
öppnades för konkurrens och handel med elkraft infördes (Energimyndigheten 2001:9).5 
I såväl energi- som bostadssektorerna har strukturomvandlingen lett till att större och 
färre företag dominerar marknaden (Energimyndigheten 2001:9; SOU 2002:115:87). 
Exempelvis fanns år 2002 bara fyra6 av de tio stora byggföretag kvar som var 
verksamma i Sverige år 1991 (SOU 2002:115:86). 

Dessa nya förutsättningar innebär att spelplanen för att bygga nya bostäder med hållbar 
energianvändning avsevärt förändrats under den senaste 10-15-årsperioden. Idag är 
privata energi- och byggföretag viktiga aktörer i planerings- och byggprocesser av nya 
bostäder. Detta innebär att privata byggherrar och energiföretag under marknadens 
villkor förväntas realisera nationella, politiskt uppsatta miljömål, samtidigt som 
kommunerna fortfarande har det formella planmonopolet. Inom bostadssektorn har 
relationen mellan bostadsrätter och hyresrätter i nyproduktion förändrats: 1995-96 
utgjorde hyresrätterna ca 90 procent av nyproduktionen, att jämföra med 2001 då denna 
andel var ca 30 procent (SOU 2002:115:89).  

                                                 
1 Tidshorisonten för när dessa ska vara uppnådda är satt till år 2020, men för ett av målen, begränsad 
klimatpåverkan, gäller tidsangivelsen till år 2050. 
2 LIP-programmet hade en dubbel målsättning, där huvudsaken var att bidra till ett ekologiskt uthålligt 
samhälle och ett underordnat mål var att bidra till ökad sysselsättning (Naturvårdsverket 2004). 
3 Stödet kunde sökas av kommunerna och innebar att de, i samverkan med lokala företag och organisationer 
kunde genomföra miljöåtgärder.  
4 Ett viktigt syfte med det nya systemet var att successivt minska de statliga bostadssubventionerna till 
byggandet. 
5 Kunder och återförsäljare kan därefter fritt välja mellan konkurrerande leverantörer. 
6 Dessa fyra är Skanska, NCC, Peab och JM. 
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Byggandet av nya bostäder förknippas inte bara med frågan om hållbar 
energianvändning. Ett perspektiv är att Sverige har ett för lågt bostadsbyggande i 
förhållande till behovet och att de bostäder som byggs dessutom är alldeles för dyra. 
Andra problem som aktualiserades och diskuterats under inledningen av 2000-talet är 
byggfusk, brist på konkurrens och kartellbildning (SOU 2002:115).1 Många mål ska 
alltså uppnås, från krav på sänkta byggkostnader, och kortare byggtider, till lagens mål 
om god byggd miljö och tillgänglighet för alla. Även vikten av ökat medborgar-
deltagande i planprocessen har uppmärksammats. I detta läge är det mycket intressant 
att studera hur målet hållbar energianvändning i nya bostäder hanteras av de deltagande 
aktörerna, samtidigt som många andra mål också ska beaktas i samma process.2  

Varför studera hållbar energianvändning i byggandet av nya 
bostäder? 
Ofta nämns i diskussionen om hållbar energianvändning i bostäder att det viktigaste är 
att studera hur man bygger om eller utnyttjar den befintliga bostadsbebyggelsen på ett 
mer energieffektivt sätt, eftersom det är där den största energisparpotentialen finns (se 
t ex Energimyndigheten 2001:143). Nya bostäder ger endast ett litet tillskott till hela 
bostadsbeståndet och bidrar därför endast marginellt till hållbar energianvändning. Det 
finns dock flera viktiga motiv till att inte bara beakta det befintliga bostadsbeståndet. På 
lång sikt kommer de bostäder som produceras nu och framöver att utgöra en allt större 
del av fastighetskapitalet i Sverige och länge sätta prägel på beståndets energi-
användning. Dessutom fortsätter samhällsutvecklingen att präglas av urbanisering, såväl 
globalt som i ett svenskt perspektiv, vilket leder till ökat behov av bostäder i 
storstadsregioner världen över. Den svenska regeringens mål är exempelvis att bygga 
30 000 nya lägenheter per år (Regeringsförklaringen 2004).  

Det finns flera exempel på boende- och byggande i andra EU-länder där hållbarhet har 
varit i centrum, och i ett antal städer finns stadsdelsprojekt i vilka olika miljöfrågor satts 
i fokus vid planeringen (Åberg 2001; Sperling red. 1999). Hammarby Sjöstad och 
Västra Hamnen kan ses som pilotprojekt, som syftar till att erfarenheter från byggandet 
ska tillvaratas, vilket dessa också betraktas som i denna avhandling.3 Detta gör det 
angeläget att se vilka lärdomar som kan dras från projekten, exempelvis när det gäller 
att minska energianvändningen. Nybyggnadsprojektens betydelse kan även ses i det 
perspektivet att energianvändningen, trots alla målformuleringar, under senare år inte 
tycks minska i nybyggda flerbostadshus. Från början av 1970-talet, efter oljekrisen, och 
fram till mitten av 1980-talet minskade energianvändningen i nya flerbostadshus men 
har från 1990-talet legat på samma nivå (Nässén & Holmberg 2005). Det finns alltså en 
diskrepans mellan å ena sida uppsatta mål och ambitioner och å andra sidan vad som 
uppnåtts. Hur väl lyckas Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen att nå målen sedan de 
dels har fått ekonomiska bidrag från det lokala investeringsprogrammet, dels gjort stora 
ansträngningar att nå en hållbar energianvändning?  

                                                 
1 År 2002 presenterades byggkommissionens betänkande; Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, 
kostnaderna och kompetensen i byggsektorn som blev ett bidrag i debatten, bland annat rörande problemet att 
vissa nybyggda hus och anläggningar inte håller den kvalitet som förväntas (SOU 2002:115). 
2 Detta i en bransch med svagt konkurrenstryck och med problem rörande förändringsbenägenhet, 
revirtänkande och oförmåga att ta till sig ny kunskap vilket framkom i ”Skärpning gubbar” (SOU 2002:115: 
19f). 
3 I målformuleringarna i respektive miljöprogram framgår att ett av målen med dessa projekt är att de ska 
utgöra internationella exempel på miljöanpassat boende och byggande. 
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1.2.  Syfte 
Studien görs mot bakgrund av att energi- och bostadsmarknaderna delvis är avreglerade 
och att de studerade byggprojekten i denna nya regim, Hammarby Sjöstad och Västra 
Hamnen, utgör två stora svenska pilotprojekt med en rad miljömål. Hållbar 
energianvändning utgör ett av dessa mål. Den problembeskrivning jag har målat upp i 
inledningen mynnar ut i följande syfte för avhandlingen: 

Syftet är att analysera och förstå hur styrning och deltagande går till i 
planeringsprocesser med målet att nå hållbart boende i stadsbebyggelse. 
Formuleringen av målet om hållbar energianvändning i husen och om detta 
uppnåddes genom byggprocessen analyseras.  

Hållbar energianvändning innebär, enligt målen för både Hammarby Sjöstad och Västra 
Hamnen, att energin ska vara förnybar och att energianvändningen i husen ska vara 
begränsad.1 I studien ingår dels professionella aktörer, vilket är min beteckning för dem 
som i sin yrkesverksamhet agerar i planerings- och byggprocessen, dels de boende som 
flyttar in i bostäderna. Att åstadkomma tekniska lösningar och beteendeförändringar hos 
de boende utgör viktiga styrmedel för att nå de miljömål som ställts upp. Avhandlingens 
övergripande syfte ska uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor:  

1. Varför blir miljö- och energifrågorna aktuella i just dessa projekt? Vem initierar 
projekten och med vilka motiv och intressen?  

2. Hur organiseras och sker styrning i planeringsprocessen för att nå visionerna? 
Vilka aktörer deltar och hur ser deras intressen ut? På vilket sätt och med vilka 
motiv tas energimålen, stadsplanerna och energilösningarna fram? På vilket sätt 
tas beslut om dem och hur utvecklas de under processens gång? Hur organiseras 
processen? Vem styr och hur samordnar aktörerna sina intressen? Vilka konflikter 
och förhandlingar blir synliga i processen? 

3. Vilken specifik roll får ny teknik och hur involveras de boende?  

4. Process och mål relaterade till resultatet. Vem utvärderar om målen nåtts och på 
vilket sätt sker utvärderingen? Hur relateras de nya energilösningarna till det 
befintliga energisystemet ?  

Jag utgår från politiska målsättningar om stadsdelsbyggande och undersöker hur de 
omformuleras under projekt- och byggprocessens gång, dels som följd av politiska 
majoritetsskiften efter kommunalval, dels som följd av mötet mellan marknadens 
aktörer och den politiska sfärens aktörer. 

1.3. Fallstudie Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen 
Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen byggs i Stockholm respektive Malmö, två av 
Sveriges tre expansiva storstadsregioner. Det aktiva planarbetet för stadsdelarna 
startades i mitten av 1990-talet och Hammarby Sjöstad började byggas i januari 1999 
och Västra Hamnen året efter. Förutom att båda stadsdelarna byggs i storstäder med 

                                                 
1 Även andra energirelaterade mål finns i projekten, exempelvis mål som rör transporter, men dessa berörs 
inte i avhandlingen se exempelvis Miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad (Miljöprogram 1996:13). 
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bostadsbrist, finns många andra likheter. De nya stadsdelarna byggs exempelvis i 
attraktiva sjö- havslägen på mark som tidigare använts för industri- och 
hamnverksamhet. Enligt planerna ska Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen utgöra en 
utvidgning av städernas centrala stadskärnor och i båda projekten eftersträvas således en 
traditionell stadsmiljö där bostäder blandas med andra verksamheter, exempelvis affärer 
och arbetsplatser.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1. Översiktsplanen över de nya områdena utmed Hammarby kanal och sjö. Hammarby Sjöstad 
utgörs av de delar som byggs på södra sidan om Hammarby kanal. Inringat område är Sickla Udde och 
Sickla Kaj. Stockholms centrum är i nordvästlig riktning. (Källa: Stockholms stadsbyggnadskontor) 

Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen skiljer sig åt framförallt när det gäller 
projektens omfattning och utbyggnadstakt. Totalt beräknas att det år 2010 ska finnas ca 
8 000 bostäder i Hammarby Sjöstad. Västra Hamnen ska enligt planerna innehålla cirka 
4 000 lägenheter. Både projekten är alltså stora och har också blivit omdebatterade och 
rönt uppmärksamhet i massmedia. Hammarby Sjöstad hamnade i rampljuset när det 
under våren 2001 upptäcktes att några av husen hade drabbats av mögel. I Västra 
Hamnen ägde under sommaren samma år en Europeisk bomässa rum, Bo01, som blev 
omskriven för sina ekonomiska bekymmer, som ledde till en konkurs för bomässan. 
Båda områdena har också fått stark kritik för att de flesta bostäderna är dyra och 
därigenom endast vänder sig till en målgrupp med god ekonomi.2  

                                                 
1 Det är främst flerbostadshus som byggs. I Hammarby Sjöstad är alla hus flerbostadshus, i Västra Hamnen 
finns även radhus och några enfamiljshus. 
2 Priserna på bostadsrätter i områdena varierar beroende på lägenhetens läge, det mest avgörande för 
kostnaden är lägenhetens möjlighet till sjö- respektive havsutsikt. Även hyrorna varierar något. En 
fyrarummare i Västra Hamnen med sjöutsikt kostade ca 20 000 kronor i månaden (intervju boende VH2:1). 
I Hammarby Sjöstad var hyran för en trea på 84 kvm i oktober 2002 10 700 konor i månaden (intervju 
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Figur 1.2. Övergripande planeringsförslag över framtida utbyggnad av Västra Hamnen (Malmös centrala 
delar ligger i sydsydöstlig riktning). Inringat område är den första etappen av utbyggnaden av Västra 
Hamnen och som färdigställdes till Bomässan Bo01 sommaren 2001. (Källa: Malmö stadsbyggnads-
kontor maj 2005) 

Stadsdelsprojektens miljövisioner är inte unika i ett internationellt perspektiv. I Europa 
finns exempelvis flera bostads- och stadsprojekt med inriktning mot ekologi- och 
miljöfrågor. Jag kommer senare att nämna några intressanta internationella projekt, men 
fokus i denna avhandling är att studera Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen.  

1.4. Avgränsningar 
Jag fokuserar på processerna bakom utbyggnaden av stadsdelar som båda i vissa 
avseenden strävar efter att nå en mycket högt ställd vision. Ett politiskt perspektiv är då 
viktigt eftersom olika politiska beslut tas om att åstadkomma mer hållbara 
stadsdelsprojekt. Betoningen i min studie ligger på planeringsfasen. En viktig 
avgränsning i avhandlingen är att planeringsfasen undersöks grundligt medan byggfasen 
hanteras översiktligt och förvaltningsfasen inte alls. Studiens inriktning är på de 
professionella aktörernas intressen och agerande i planeringsfasen. Deras uppfattningar 
och berättelser är utgångspunkten för min analys. I planeringsfasen fattas många beslut 
om stadsdelarnas framtida utformning, t ex val av energilösningar på tillförselsidan och 
energibesparingar. En annan viktig aktörskategori omfattar de som ska bo i stadsdelarna 
när de är färdiga. Eftersom projekten är målstyrda och det framhålls i flera 
planeringsdokument att forskning är viktig, blir frågan hur uppföljning och utvärdering 

                                                                                                                                               
boende). Priset i oktober 2002 för en bostadsrätt i Hammarby Sjöstad på tre rum och kök var 3, 1 miljoner 
kronor med en månadsavgift på 4 400 kronor (Svenska Dagbladet bostadsmagasinet 2002).  
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hanteras i processen intressant. Frågan kring utvärdering kan aktualiseras i 
planeringsprocessen, där den kan förberedas, men är högst relevant även i bygg- och 
boendefas. Utvärderingarna måste ske efter det att husen står klara för att det ska vara 
möjligt att avgöra om miljömålen nåtts eller inte. Frågan om utvärderingar kan alltså 
väckas i såväl planerings- som projekteringsfas, men genomföras först efter att husen 
står färdiga och de boende flyttat in. 

Materialmässig avgränsning 
I studien intervjuar jag professionella aktörer och boende och detta insamlade material 
utgör huvudmaterialet i min avhandling. Båda projekten är omfattande och jag har varit 
tvungen att begränsa antalet intervjupersoner. Jag har intervjuat aktörer i den 
kommunala sfären, hit räknas även politiker och de aktörer på kommunen som hanterar 
de statliga LIP-bidragen.1 I bygg- och energibranschen har jag intervjuat byggherrar, 
energibolag, entreprenörer, arkitekter och konsulter. Dessutom har ett antal boende 
intervjuats. I studien används även skriftligt material, såsom dokument från företag och 
organisationer, kommunala handlingar och rapporter, som presenteras i metodkapitlet. 

Tidsmässig och geografisk avgränsning 
Båda processerna pågår under en relativt lång tidsperiod men de löper över olika lång 
tid. Geografiskt är Hammarby Sjöstad ytmässigt större och processen sträcker sig över 
en längre tid än processen i Västra Hamnen. Jag begränsar mina studier till att i 
huvudsak röra perioden mellan 1995 till 2003. När det gäller frågor om uppföljning så 
använder jag mig av dokument och intervjuer från 2004 och 2005 eftersom det är först 
då utvärderingar och uppföljningar börjar genomföras och presenteras.  

Jag gör också en geografisk avgränsning som hänger samman med det valda 
tidsperspektivet. De första två etapperna som byggs i Hammarby Sjöstad innehåller 
cirka 2 300 lägenheter, och det är dessa två etapper som jag studerar inom ramen för 
avhandlingen. (De två första etapperna är Sickla Udde och Sickla Kaj, inringade i figur 
1.1.). Även i Västra Hamnen studerar jag den första delen av utbyggnaden, Bo01 
Framtidsstaden. Denna del ingick i den Europeiska bomässan för år 2001 i Malmö och 
omfattar ca 400 lägenheter (inringat område i figur 1.2.). Jag gör ytterligare en 
avgränsning eftersom jag framförallt lägger fokus på flerbostadshusprojekt. I 
Hammarby Sjöstad är så gott som alla projekt flerbostadshus. I Västra Hamnen är 
majoriteten av projekten flerbostadshus, men det finns även ett antal bostäder fördelade 
på radhus och småhus.  

1.5. Disposition  
Avhandlingen består av tretton kapitel.  

Det första kapitlet är detta inledande kapitel där själva byggprojekten, syfte och 
frågeställningar presenteras.  

I andra kapitlet redovisas energipolitiken såväl på den internationella som på den 
nationella arenan. Energianvändningen sätts här i relation till bland annat bostads-
byggandet, och några relevanta lagrum nämns.  

                                                 
1 Jag intervjuade inte de platschefer och de byggarbetare som utförde byggnationen eftersom fokus ligger på 
planeringsfasen och byggfasen behandlas därför endast ytligt. 
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I tredje kapitlet beskrivs tidigare forskning, bland annat studiet av några större 
stadsplaneprocesser, samt mer energirelaterade husbyggnadsprojekt som har relevans 
för syftet med denna avhandling.   

I fjärde kapitlet presenteras de teoretiska perspektiven i avhandlingen. Dessa tar sin 
utgångspunkt i kapitel tre och tidigare forskning. Teorier och begrepp hämtas från 
framförallt teknikhistoria, statsvetenskap samt planeringsfältet.  

Femte kapitlet är ett metodkapitel. Där återges hur fallstudien har genomförts. I kapitlet 
motiveras varför en kvalitativ fallstudiemetod, huvudsakligen baserad på intervjuer, har 
valts. 

I kapitel sex presenteras de två stadsbyggnadsprojekten närmare i form av fallberättelser 
baserade på empiriskt material. Inledningsvis presenteras Hammarby Sjöstad och 
därefter Västra Hamnen. I det avslutande avsnittet presenteras några sammanfattande 
kommentar och valda analyspunkter, som lägger grunden till den fördjupade 
komparativa analysen i kapitel sju till och med tolv.    

I kapitel sju görs en fördjupad analys om varför ett mål för dessa två stora 
stadsutbyggnadsprojekt, i Stockholm respektive Malmö, var att bli exempel på 
ekologiskt byggande i storstadsmiljö.  

I åttonde kapitlet analyseras hur och av vem olika planeringshandlingar togs fram, 
såsom miljömålsdokument och planutformning.  

I nionde kapitlet presenteras och analyseras processen då förslagen på miljövänliga 
energilösningar utarbetades.  

I tionde kapitlet fokuseras styrningen för att realisera planerna och energimålen.  

Kapitel elva tar upp frågan kring hur målen följdes upp och vem eller vilka som kom att 
ansvara för denna fråga.  

I tolfte kapitlet analyseras de boendes syn på stadsdelarna ur ett miljö- och 
energiperspektiv. Tre frågor analyseras: varför de flyttade till miljöstadsdelarna, hur de 
uppfattat miljömålen, tekniken och de energirelaterade delarna i projekten, samt i vilken 
grad de ändrar sitt beteende i en mer miljöanpassad riktning.  

I det avslutande kapitlet summeras avhandlingens slutsatser.  
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Kapitel två 

2. Hållbar energianvändning - från 
mål till praktik 

2.1. Inledning 
På 1950- och 60-talen började miljöproblemen uppmärksammas. De sågs först som 
avgränsade problem av lokal karaktär, t ex utsläpp från fabriker, men i och med att de 
atmosfäriska kärnvapenproven innebar spridning av radioaktivt nedfall i stora delar av 
världen började man inse att miljöproblem inte känner några nationella gränser. Numera 
handlar det främst om globala och mer diffusa miljöproblem. Många miljöhot är 
dessutom abstrakta och bygger på prognoser där naturvetare beräknar vad som kan 
komma att hända (Lidskog m fl 1997:32). En miljöfråga som uppenbarligen har både 
global och abstrakt karaktär är energifrågans koppling till växthuseffekten. De 
koldioxidutsläpp som sker i ett land bidrar till växthuseffekten som påverkar hela 
jordens klimat. Internationella initiativ har tagits av FN, bland annat Riokonferensen 
1992 och Kyotoprotokollet 1997, för att driva igång miljöarbetet på såväl det nationella 
som det lokala planet (Grubb m fl 1999:111,180). Detta kapitel innehåller tre delar och 
syftet är att sätta hållbar energianvändning i ett vidare sammanhang och relatera mina 
fallstudier till detta. Här fördjupas den problembild som gavs i inledningen av 
avhandlingen.  

Först ges en överblick över mål rörande hållbar energianvändning som lagts fast i såväl 
internationell som nationell energipolitik. Även initiativ tagna inom byggsektorn 
presenteras. Senare ska jag undersöka hur dessa mål och den förda energipolitiken 
utövat inflytande för energisatsningarna i Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen.  

Därefter redovisas forskning och utvecklingsarbete kring miljöanpassat boende under 
1970-talet och framåt, samt den generella utvecklingen av faktisk energianvändning i 
nya flerbostadshus. Detta avsnitt syftar till att sätta Hammarby Sjöstad och Västra 
Hamnen i relation till tidigare projekt och forskning.  

Slutligen tas några viktiga lagar om planering för hållbar energianvändning upp, jämte 
förändringar som ägt rum under 1990-talet inom energiområdet. Detta är en bakgrund 
till studien av hur den delvis avreglerade bygg- och energimarknaden påverkar 
byggandet i Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen. 

2.2. Mål och visioner 
1973 års oljekris - energipolitikens vagga 
Frågan om energihushållning är långt ifrån ny. 1973 års oljekris aktualiserade 
energianvändningen och då accentuerades vikten av att minska oljeberoendet 
(Andersson & Klevard Setterwall 1995:16f). Energipolitiken tog vid denna tid sin 
utgångspunkt i eventuella krissituationer och risken för att oljan skulle ta slut. Det 
resulterade bland annat i att elenergi valdes för att ersätta olja för uppvärmning i olika 
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byggnadsprojekt, framförallt i småhus, och att medel avsattes bland annat för bidrag till 
isolering av bostäder. Efter folkomröstningen om kärnkraft 1980 lade svenska riksdagen 
fast fyra energipolitiska huvudmål:  

- att kärnkraften skulle vara avvecklad till år 2010      

- att oljeberoendet skulle minska  

- att energihushållning skulle bedrivas kraftfullt 

- att den framtida energiförsörjningen huvudsakligen skulle baseras på uthålliga, helst 
förnybara och inhemska energikällor, med minsta möjliga miljöpåverkan (Ingelstam & 
Kaijser 1982:8). 

Energipolitiken under 1990-talet fram till inledningen på 2000-talet har framförallt 
präglats av hotet om klimatförändringar (IPCC 2006). 
 
Internationell miljö- och energipolitik 
Miljöfrågorna har funnits på den internationella politiska dagordningen sedan FN:s 
miljökonferens i Stockholm 1972 (SOU 2003:31:18; Vår gemensamma framtid 1988:5). 
Energi- och klimatfrågorna har varit viktiga under följande FN-konferenser och de 
strategier som nämns som möjliga lösningar av problemen är såväl utveckling av ny 
teknik som förändringar av människors beteende.  

1987 presenterade den s k Brundtlandkommissionen en rapport med titeln Our Common 
Future (svensk översättning Vår gemensamma framtid 1988). I rapporten nämns frågan 
kring hållbar energianvändning och där framhålls att hållbar utveckling kräver 
energihushållning samt energisparande och effektiv energianvändning (Vår 
gemensamma framtid 1988:73). I Brundtlandrapporten framhålls även teknikens 
möjligheter för att nå målet om en hållbar utveckling: ”ett teknologiskt system som hela 
tiden söker nya lösningar” (Vår gemensamma framtid 1988:59, 80). 

Under 1990-talet arrangerades flera globala FN-konferenser där miljö, stads- 
bebyggelseutveckling, samt social och ekonomisk utveckling, med syfte att nå hållbar 
utveckling, diskuterades (SOU 2003:31:18).1 Vid FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 
(den s k Riokonferensen) togs exempelvis beslut om handlingsprogrammet Agenda 21 
som bygger på att medborgarna ska beredas plats i processen för att nå hållbar 
utveckling. På Riokonferensen hanterades också klimatkonventionen, det som senare 
kom att bli Kyotoprotokollet 1997. En av de senaste FN-konferenserna om hållbar 
utveckling ägde rum i Johannesburg i juni 2002 (Regeringens skrivelse 2002/03:29:4).2 
Rekommendationer antogs där om att skyndsamt öka andelen förnybar energi 
(Regeringens skrivelse 2002/03:29:7).3  

                                                 
1 Världskonferensen Habitat II år 1996 i Istanbul är ett exempel på en konferens arrangerad av FN under 
1990-talet. På denna konferens sattes boende, bebyggelse- och stadsutveckling i centrum och där 
konstaterades att bebyggelseutvecklingen bör ske med hänsyn till miljön, samt med hänsyn till människors 
hälsa och välbefinnande. 
2 Med syfte att konkretisera och komplettera uppdraget från Riokonferensen eftersom det visat sig att trots 
olika åtgärder hade läget förvärrats inom många områden. 
3 Dock var det inte möjligt att enas om en tidpunkt för när detta mål skulle uppfyllas. 
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När det gäller energiområdet är Kyotoprotokollet från 1997 en av de viktigaste 
överenskommelserna. Enligt detta protokoll ska i-länderna minska koldioxidutsläppen 
med 5,2 procent till åren 2008-2012 (Grubb m fl 1999:116).1 Bakgrunden till det som 
kom att bli Kyotoprotokollet var att FN:s generalförsamling 1988 begärde en 
utvärdering av kunskapsläget gällande klimatfrågan. Detta fick till följd att den 
internationella forskarpanelen IPCC2 bildades (Grubb m fl 1999:4). En första rapport 
från IPPC redovisades år 1990 vilket ledde till att en klimatkonvention3 lades fram vid 
Riokonferensen 1992 (Grubb m fl 1999:4f, 36). Omfattande förhandlingar ledde fram 
till Kyotoprotokollet 1997 med bindande utsläppsmål (Grubb m fl 1999:111).4 
Protokollet uppmuntrar världens regeringar till att samarbeta och att förbättra 
energieffektiviteten, reformera energi- och transportsektorn, samt främja förnybar 
energi (European Commission 2004).5 Enligt Kyotoprotokollet ska Europa sänka sina 
koldioxidutsläpp med 8 procent jämfört med 1990 års nivå (Grubb m fl 1999:180). 
Denna volym fördelades mellan olika länder inom unionen. Sverige kunde öka sina 
koldioxidutsläpp med fyra procent men tog beslut år 2002 att ha som mål att sänka dem 
med lika mycket.  

EU tog år 2000 initiativ till programmet European Climate Change Programme (ECCP) 
med syftet att identifiera och utveckla strategier för att nå målen i Kyotoprotokollet 
(European Commission 2002:13). Programmet utarbetades i samråd med en rad olika 
intressenter, bland annat icke-statliga organisationer, näringsliv och regeringar. När det 
gällde frågan om energitillförsel antogs 1997 ett så kallat ”White Paper” med namnet 
Energy for the Future: Renewable Sources of Energy där ett av målen var att 12 procent 
av energin i Europa år 2010 skulle komma från förnybara energikällor (European 
Commission 1999:4).  

EU lägger stor vikt vid energifrågor och framhåller att satsningar på energisidan kan ge 
nya affärsmöjligheter för företagen (European Commission 2002:17). En av EU:s 
handlingsplaner för att stimulera förnyelsebara energikällor till år 2010 utgjordes av 
strategin Campaign for Take-Off mellan 1999-2003.6 Framförallt skulle detta, 
tillsammans med ”public relation activities”, stimulera privata investeringar (European 
Commission 1999:4). År 2000 blev Västra Hamnen utnämnd till bästa exempel på 
stadsdel med förnybar energi. Campaign for Take-Off for Renewable Energies 
avslutades 2003 och ersattes av programmet The Campaign for Sustainable Energy, 
2004/2007, som innefattar såväl frågor om energieffektivitet och förnybar energi 
(European Commission 2004).  

I december 2002 antog Europeiska unionens råd direktivet 2002/91/EG som rörde 
byggnaders energiprestanda. Detta planerades att träda i kraft från och med 2006 (SOU 
2004:109:15). EU:s direktiv rörde bland annat beräkningsmetodik för byggnaders 
integrerade energiprestanda och minimikrav rörande energiprestanda för nya byggnader 

                                                 
1 Det är medeltalet för åren som åsyftas med utgångspunkt för år 1990. 
2 IPCC = Intergovernmental Panel of  Climate Change. 
3 En ramkonvention utan bindande krav. 
4 Det tog nästan fyra år innan parterna enades om tolkningen 2001. USA hade vid denna tidpunkt fått en ny 
president som framhöll att landet inte avsåg att fullfölja sitt åtagande med skälet att landets ekonomi skulle 
komma till skada (Internationella försurningssekretariatet 2004). 
5 Arbetet med Kyotoprotokollet och hur det utvecklats är en mycket omfattande mellanstatlig rådgivande 
process rörande internationella relationer (Grubb m fl 1999:4). 
6 Handlingsplanerna skulle fungera som en katalysator för utvecklingen av olika sektorer inom förnybar 
energi. 
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(SOU 2004:109:15).1 EU:s direktiv ledde till att den svenska regeringen tog initiativ till 
betänkandet Energideklarering av byggnader. För effektivare energianvändning (SOU 
2004:109). Ett krav i direktivet rör energicertifiering, som de svenska utredarna kallar 
för energideklarering, av byggnader. Kravet på energideklaration ska enligt 
lagförslaget2 gälla när byggnaderna uppförs, säljs eller upplåts med nyttjanderätt (SOU 
2004:109:18f).3 För att förslaget ska bli verkningsfullt föreslås sanktioner mot den som 
inte energideklarerar och Boverket ska ha en kontrollfunktion. Utredarna framhåller 
dock att de tror att systemet i flertalet fall kan bli självkontrollerande: ”Vi bedömer dock 
att när regelverket om energideklarationer har införts och blivit allmänt känt, kommer 
ett stort antal köpare, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare att efterfråga en 
energideklaration” (SOU 2004:109:21).  

Miljö- och energipolitik på nationell och kommunal nivå 
Dominerande källor till eltillförseln i Sverige är kärnkraft och vattenkraft 
(Energimyndigheten 2004:20). På lång sikt är målet att samhället ska få all energi från 
förnybara energikällor. Kärnkraften ska fasas ut (Regeringskansliet 2005). Sverige har 
under slutet av 1990-talet fattat flera politiska beslut rörande energi- och klimatfrågor. I 
inledningen nämnde jag bland annat de 15 nationella miljökvalitetsmålen och det lokala 
investeringsprogrammet (s k LIP). Målet med detta program var följande: 

Stödet till lokala investeringsprogram har ett huvudsakligt syfte: Att 
påtagligt öka takten i omställningen av Sverige till ett ekologiskt uthålligt 
samhälle. Ett underordnat syfte är att bidra till ökad sysselsättning. 
(Naturvårdsverket 2004b). 

Under åren 1998 till 2002 delades 6,2 miljarder ut i LIP-medel (Naturvårdsverket 
2004b). I budgetpropositionen för år 2002 fanns förslaget att ge stöd till lokala 
klimatinvesteringsprogram (s k Klimp). Här inriktades miljöfrågan till att gälla 
investeringar som skulle minska utsläppen av växthusgaser (Naturvårdsverket 2004c). 

Detta var en politisk inriktning som innebar stöd till åtgärder som minskar 
växthuseffekten i kommunerna. Till denna satsning anslogs 900 miljoner mellan 2002 
och 2004. Informationsinsatser är en annan strategi som lyftes fram i 
klimatpropositionen från 2001. Detta för ”att skapa acceptans för de åtgärder som krävs 
om Sverige ska klara sitt åtagande” (Naturvårdsverket 2005). Information skulle bland 
annat ges för att öka kunskapen hos allmänheten och företagen om växthuseffektens 
orsak och verkan, samt öka förståelsen för de samhällsomställningar som på sikt blir 
nödvändiga för en hållbar utveckling.4 Miljöpolitiken i Sverige har alltså påverkats av 
internationella skeenden, både inom EU:s och FN:s ram.  

Bygga-bo-dialogen och Byggsektorns Kretsloppsråd 
Förutom statlig energipolitik har mål som rör miljö- och energifrågor i den byggda 
miljön formulerats genom andra initiativ. Två av dessa är Bygga-bo-dialogen och 

                                                 
1 Energiprestanda är ”den faktiska eller beräknade energimängd som används för att uppfylla de behov som 
är knutna till normalt bruk av en byggnad” (SOU 2004:109:15f). 
2 Eftersom Sverige inte har några krav på att ägare av hus ska energideklarera sina byggnader har utredarna 
tagit fram ett förslag till ny lag. 
3 Energideklarationer ska upprättas på ett oberoende sätt av kvalificerade och/eller auktoriserade experter 
(SOU 2004:109, 21ff). 
4 IPCC:s slutsatser och rekommendationer ligger till grund för detta. 
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Byggsektorns Kretsloppsråd (Bygga-bo-dialogen 2004; Byggsektorns Kretsloppsråd 
2003). Bygga-bo-dialogen utgör ett samarbete mellan regeringen, kommuner och 
företag och vilar på frivilliga överenskommelser att vidta konkreta åtgärder för hållbar 
utveckling. Byggsektorns Kretsloppsråd är en ideell förening och består av ett nätverk 
av ett fyrtiotal branschorganisationer inom bygg- och fastighetssektorn.1 Ett syfte med 
Byggsektorns Kretsloppsråd är: ”att byggsektorn genom ett frivilligt åtagande, skall 
uppnå ett trovärdigt, effektivt, systematiskt och samordnat miljöarbete som leder till 
ständiga miljöförbättringar/...” (Byggsektorns Kretsloppsråd 2003:4).  

 

 Mål relaterade till att 
minska 

energianvändning 

Mål relaterade till 
förnybar energi 

Exempel på 
styrmedel 

EU-nivå Enligt Kyotoprotokollet ska EU 
minska sina koldioxidutsläpp 
med 8 % under perioden 2008-
2012.  

År 2010 ska 12 % av energin 
komma från förnybara 
energikällor. 

Ekonomiska 
styrmedel via olika 
program. T ex femte 
ramprogrammet, the 
Campaign for 
Sustainable Energy. 

Svenska 
staten 

Sveriges koldioxidutsläpp ska 
minska med minst 4 % under 
perioden 2008-2012.  

På lång sikt är målet att 
samhället ska få all energi 
från förnybara energikällor. 
Kärnkraften ska fasas ut.  

Ekonomiska 
styrmedel, t ex LIP 
och Klimp, och 
information.  

Bygga-bo-
dialogen 

Energianvändningen är lägre år 
2010 än år 1995. Användningen 
av köpt energi i sektorn minskar 
med minst 30 % till år 2025 
jämfört med år 2000.  

Senast år 2015 erhålls mer än 
hälften av energibehovet över 
året från förnybara energi-
källor. Senast år 2025 sker 
uppvärmning och varm-
vattenberedning med 
begränsade inslag av fossila 
bränslen. 

Dialog och 
utbildning. 

Byggsektorns-
Kretsloppsråd 

Den köpta energin i bostadshus 
färdigställda 2010 och därefter 
ska i genomsnitt vara lägre än 
100 kWh/kvm och BRA per år. 
År 2006 ska det i finnas minst 20 
demonstrationsprojekt avseende 
energieffektiv drift . 

Byggsektorns användning av 
fossila bränslen ska år 2010 
vara 20 % lägre än år 2000.  

-  

 

Tablå 2.1. Energimål formulerade på EU-nivå och statlig nivå, samt Bygga-bo-dialogens och 
Byggsektorns Kretsloppsråds energirelaterade mål. 

 

                                                 
1 Byggsektorns Kretsloppsråd bildades 1994 och är ett initiativ från byggbranschen med syftet att få in mer 
miljötänkande i branschen. 
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Den 3 oktober 2003 antogs Kretsloppsrådets Miljöprogram 20101 med bland annat 
följande motivering: 

Miljöprogrammet innebär att sektorn vill ta ansvar för en hållbar 
utveckling genom att arbeta med företagens, organisationernas och 
människornas eget engagemang och enligt marknadsekonomins 
spelregler. Ett sådant arbetssätt ökar förankringen, minskar behovet av 
en detaljerad lagstiftning och leder sannolikt till att miljömålen kan 
uppnås snabbare. Sektorn vill ställa sitt kunnande i miljöfrågor till 
förfogande i en öppen, långsiktig, dialog där myndigheter och 
näringsliv samverkar för att nå målen (Byggsektorns Kretsloppsråd 
2005). 

I såväl Bygga-bo-dialogens skrift Överenskommelse för hållbar utveckling inom bygg- 
och fastighetssektorn (Bygga-bo-dialogen 2004) som i Byggsektorns miljöprogram 
framhålls vikten att minska energianvändningen i den byggda miljön (se exempelvis 
Byggsektorns Kretsloppsråd 2003:6).2 I tablå 2.1 ges en översiktlig bild av några 
målformuleringar som rör energianvändning.  

2.3. Praktik och forskning 
Exempel på ekologiskt byggande och energisatsningar från 
1970-talet  
I energikrisens spår började energisnåla hus, ofta småhus, byggas i Sverige 
(Örneblad 1997:25). I sin avhandling Solhuset i Järnbrott gör Örneblad en 
sammanfattning av utvecklingen på området miljöanpassat byggande och boende från 
1973 fram till 1997. En av tendenserna som Örneblad uppmärksammar är att de hus 
med ekologiskt tema som byggdes på 1970-talet främst utgjorde enbostadshus. Under 
1980-talet gjorde ekobyprojekten entré och på 1980- och 1990-talen berörs även 
flerbostadshusprojekt. Enligt Örneblad låg erfarenheter från de första enbostads- och 
ekobyprojekten bakom miljöanpassningen av flerbostadshus. En annan 
utvecklingstendens är att de enbostadshus som byggdes tidigt hade inslag av 
brukarplanering, vilket också var vanligt i ekobyarna. I flerbostadshusprojekten sker 
istället planeringen huvudsakligen med ett ”ovanifrånperspektiv” (Örneblad 1997:28).3 
Två andra tendenser är att projekten går från att utgöra ”enfrågeprojekt” till 
”flerfrågeprojekt”, dvs går från att röra en miljöfråga (exempelvis energi) till att röra 
flera, såsom vatten- och avlopp, energi och kretslopp, samt från att vara 
landsbygdslokaliserade till att byggas i stadsmiljö (Örneblad 1997:33). 

Under 1980-talet fanns planer på större utbyggnadsprojekt där ambitionerna var höga 
inom energiområdet, bland annat i Hansta, ett rekreationsområde norr om Stockholm. 
Enligt planerna skulle Hansta bebyggas med 7 500 lägenheter i flerfamiljshus och redan 
tidigt i projektet beslutades om ett speciellt energiprogram som en del av 
planhandlingarna vid exploateringen av stadsdelen (Willerström 1984:127f). I 

                                                 
1 Miljöprogram 2010 antogs av Kretsloppsrådet den 3 oktober 2003 då med titeln Byggsektorns 
Miljöprogram 2003. 
2 ”Byggnader och anläggningar utformas, byggs och förvaltas så att användningen av ändliga resurser och 
miljöbelastningen på grund av energianvändningen minimeras” (Byggsektorns kretsloppsråd 2003:6). 
3 Örneblad har under denna period inte funnit något svenskt miljöanpassat flerbostadshusprojekt med 
boendedeltagande.  
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planarbetet fokuserades såväl på att bygga hus med låg energianvändning, där även 
planen skulle ta hänsyn till passiv solvärme, som att energin skulle utgöras av förnybara 
energikällor (Willerström 1984:131ff).1 Inga hus byggdes dock och idag är Hansta ett 
naturreservat. Ett annat exempel är Södertuna, ett bostadsområde som planerades i 
Södertälje kommun. I detta projekt planerades för 1 000 lägenheter. I tidningen Plan, 
där planen för Södertuna presenterades 1982, framhölls att den planerade satsningen på 
solvärme skulle göras med hänsyn till att området låg utanför kommunens 
fjärrvärmeområde och att områdets klimat bedömdes gynna ett solbaserat 
uppvärmningssystem (Södertuna kommun 1982:67).  

Under 1990-talet och in på 2000-talet realiserades projekt, såväl i mindre som i större 
skala, i både stads- och tätortsbebyggelse. De första miljöprojekten i 
stadsdelsbebyggelse byggdes inför bostadsmässor med miljö- och ekologi som tema, 
t ex Bo92 i Örebro och Bo93 i Karlskrona (Kindlund 1997:132; von Schéele 1997:79). I 
dessa bägge projekt var det respektive kommun som bestämde att de skulle styras av ett 
ekologiskt tema (Kindlund 1997:130; von Schéele 1997:79). I den nybyggda stadsdelen 
Ladugårdsängen i Örebro uppfördes, inom Bo92, bland annat ett 30-tal villor i ”den nya 
trästaden” med målet att husen skulle vara attraktiva, energisnåla och sunda (Elmroth & 
Samuelson 1996:6). Ett uppmärksammat projekt är Understenshöjdens ekobyradhus 
från 1995 (beläget i en förort till Stockholm), samt ombyggda miljonprogramshus i 
Norrköping (huset Ekoporten och stadsdelen Ringdansen från slutet av 1990-talet) 
(Svane & Wijkmark 2002). Lågenergiradhusen i Lindås, 2001, byggdes i ett 
villaområde utanför Göteborg och projektet har kallats ”hus utan värmesystem” 
(Boström m fl 2003). I alla dessa nämnda projekt har frågan kring hållbar 
energianvändning funnits med. 

På ett seminarium, ”Workshop för hållbara städer och tätorter”,2 våren 2003 i Malmö 
presenterades olika miljöanpassade stadsbyggnadsprojekt i Sverige som erhållit LIP-
bidrag (Schmidtbauer Crona 2005). Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen var de enda 
av de presenterade bostadsprojekten som var nybyggnadsprojekt. Andra projekt som 
presenterades utgjordes av ombyggnader av miljonprogramsområden.3 I flera av dem 
gjordes olika energisatsningar, bland annat Gårdsten i Göteborg och Österäng i 
Kristianstad. Kommunalägda bostadsbolag ansvarade för alla miljonprogramsprojekten. 
Även Norra Älvstranden i Göteborg har haft miljöförbättrande ambitioner i några 
enstaka byggprojekt, men presenterades inte på detta seminarium. Det finns även 
exempel på privata byggföretag som i planeringen av ny bebyggelse haft ambitiösa 
energirelaterade mål, exempelvis Kvarteret Brandmästaren i Karlstad byggt av JM. 

Europeiskt ekologiskt byggande i stadsmiljö  
I ett internationellt perspektiv är Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen inte unika. I 
Europa finns ett antal stadsdelsprojekt där miljö- och energifrågor har prioriterats. I ett 
examensarbete på Lunds universitet har Malin Åberg samlat in material om åtta 

                                                 
1 Det var inte tänkt att göras storskaliga experiment i området. För att minimera ekonomiska och tekniska 
risker skulle däremot sex experimentbyggnader uppföras i form av lågenergihus i flerbostadshus. Detta 
skulle göras i samarbete mellan kommun, några byggherrar och konsulter. Programmet planerades att bli 
stött av Byggforskningsrådet (Swedish Council for Building Research) (Willerström 1984: 133).  
2 Workshopen arrangerades av Malmö stad tillsammans med Institutet för Ekologisk Hållbarhet, Malmö 
högskola och FORMAS. 
3 Dessa var Gårdsten i Göteborg, Kronoparken i Karlstad, Augustenborg i Malmö, Österäng i Kristianstad 
och Inspektorn i Kalmar. 
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ekologiska stadsdelsprojekt vilka alla började byggas under 1990-talet (Åberg 2001) 
och Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen är två av exemplen. Tre holländska projekt 
presenteras och det största av dem är Nieuwland i Amersfoort med totalt ca 4 700 
lägenheter där ca 500 bostäder har installerade solceller (Åberg 2001:109). De två andra 
holländska stadsdelarna är GWL-terrein i Amsterdam, som byggs på ett före detta 
industriområde, samt Oikos i staden Enschede med ca 600 lägenheter vardera (Åberg 
2001:92,112). Vidare presenteras projekten Greenwich Millennium Village i sydöstra 
London med ca 1 400 lägenheter, stadsdelen Kronsberg i Hannover där delar av den 
planerade stadsdelen på 6 000 lägenheter stod färdiga till världsutställningen år 2000, 
samt stadsdelen Viiki i Helsingfors i Finland där det enligt planerna ska bo 13 000 
personer år 2010 (Åberg 2001:88, 103, 105). I alla projekten har hela eller delar av 
planen utarbetats efter förutsättningen att kunna utnyttja passiv solenergi eller utnyttja 
mikroklimatets förutsättningar (Åberg 2001:123). 

På ett seminarium i Drammen i Norge 2002 presenterades några av dessa 
stadsdelsprojekt, bland annat Viiki, Kronsberg, Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen. 
Där framkom att Kronsberg och ett annat holländskt projekt, Gemeente Culemborg, 
hade det gemensamt med Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen att målet var att 
stadsdelarna skulle förses med 100 procent förnybar energi (Urban Ecology Focus 
Europe 2002). Ett annat projekt som presenterades var stadsdelen Vauban i Freiburg i 
södra Tyskland. I denna stadsdel beräknas 5 000 människor bo, bland annat i 
flerbostadshus som byggts som passivhus, samt hus med solcellstak (Sperling red. 
1999:18f). 

Forskning relaterad till hållbar energianvändning 
Svensk forskning om byggbranschen ökade efter 1973 års oljekris med syfte att finna 
energieffektiva lösningar, t ex ”Stockholmsprojektet” som pågick under åren 1982 till 
1987 (Nilsson 2003a:77). Med stöd från Byggforskningsrådet byggdes sex energisnåla 
flerbostadshus och Stockholms stad anvisade mark för fem av dessa projekt.1 Bland 
annat var Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm ansvarig för utvärderingen av 
projektet (Eriksson 1993:13). På Bomässan i Örebro Bo92 kopplades energiforskning 
till det tidigare nämnda projektet ”den nya trästaden” (Elmroth & Samuelson 1996:5). 
Två projekt med forskningsanknytning och syfte att bygga energisnålt förverkligades 
vid ingången av 2000-talet i flerbostadshuset Kv Jöns Ols i Lund och radhusen i Lindås 
i Göteborg. I båda dessa projekt samarbetade byggherrarna, som i båda fallen var 
kommunalägda, med forskare under planerings- och projekteringsfasen. Forskarna stod 
även för utvärderingen av projekten (Boström m fl 2003:18; Warfvinge 2005).2 

En expertpanel utvärderade på Formas uppdrag den byggforskning som utförts med stöd 
från BFR (senare Formas) under perioden 1993-2002. Enligt expertpanelen är svensk 
byggforskning starkt fokuserad på hållbar utveckling och den vetenskapliga kvalitén är i 
allmänhet signifikant och i vissa fall excellent (Blomgren & Vihavainen 2004). I 
utvärderingen ingår inte den byggrelaterade energiforskningen. STEM hänvisar i 
Energiläget 2004 till LångEn-utredningen från 2003 som syftade till att utvärdera 1997 
års energipolitiska uppgörelse, och framhåller att där konstateras att de forsknings-, 
utvecklings- och demonstrationsprojekt, vilka inte specifikt var kopplade till bostäder, 

                                                 
1 Detta projekt initierades av riksdagens energipolitiska beslut 1981 med syfte att kraftigt minska 
uppvärmningsbehovet i bebyggelsen. 
2 Forskningen i Sverige rör inte bara energianvändningen utan även forskning relaterat till nya material 
såsom energieffektiva fönster, samt tillförsel av förnybar energi, i form av solceller.  
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som bedrivs är relevanta men inte tillräckliga för en omställning av energisystemet 
(Energimyndigheten 2004:4). En liknande slutsats drar Paula Femenías, Chalmers 
Arkitektur, i sin avhandling när hon studerar betydelsen av de byggprojekt, som hon 
kallar demonstrationsprojekt, där nya metoder för hållbart byggande testas (Femenías 
2004:13).1 Hon framhåller att dessa har stor potential i utvecklingen mot hållbart 
byggande men denna utnyttjas inte i full utsträckning. Istället ses husen ofta som 
isolerade företeelser och inte som ett steg i utvecklingen av det reguljära byggandet mot 
hållbarhet (Wilde 2005). Företagen är enligt Femenías dåliga på att dokumentera, följa 
upp, utvärdera och sprida information om projekten.  

Energianvändning i flerbostadshus från 1970  
Under perioden 1970 fram till mitten av 1980-talet minskade energianvändningen inte 
bara i flerbostadshus, utan även i småhus (Nässén & Holmberg 2005). Denna minskning 
av energianvändningen ägde rum såväl i den befintliga bostadsstocken som i nybyggda 
hus. Därefter och in på nittiotalet planade den goda utvecklingen ut, vilket gällde 
framförallt energianvändningen i de befintliga flerbostadshusen. I början av 1970-talet 
var skillnaden stor i energianvändning mellan nya och gamla flerbostadshus. De 
befintliga flerbostadshusen använde 1970 ca 350 kWh/kvm och år och de nybyggda ca 
240 kWh/kvm och år. Någon sådan skillnad fanns inte i slutet av 1990-talet.  
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Figur 2.1. Diagrammet visar energianvändningen i flerbostadshus mellan åren 1970-2002. Den översta 
linjen i svart (Stock) står för energianvändningen i alla flerbostadshus under perioden. Linjen under i grått 
(New buildings) visar energianvändningen i nybyggda flerbostadshus fram till år 2000. Kryssen i 
digrammet visar energianvändningen i fyra lågenergihus byggda under perioden (Nässén & Holmberg 
2005).2 

År 2000 var energiförbrukningen både i det befintliga bostadsbeståndet och i det 
nybyggda ca 180 kWh/kvm och år. Siffror för energianvändningen i nybygga 
flerbostadshus under senare delen av 1990-talet visar på att energianvändningen snarare 
började öka. Nässén och Holmberg poängterar dock att resultaten för 1996 till år 2000 
bygger på färre värden och därför kan vara mer osäkra (Nässén & Holmberg 2005). 

                                                 
1 Ett av de studerade projekten är det ”ekologiska bostadshuset” som Bostadsbolaget i Göteborg uppförde 
på Lindholmen 1997 på Norra Älvstranden. Det andra projektet är holländskt.  
2 Diagram tryckt med tillstånd från Nässén. 
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En aktuell avhandling från 2003 visar att energianvändningen i flerbostadshusen i 
Västra Hamnen låg på 186 kWh/kvm och år för fastigheter utan värmeåtervinning och 
kring 126 kWh/kvm och år för fastigheter med värmeåtervinning. Det innebär att det 
uppställda energimålet på 105 kWh/kvm och år inte uppnåddes (Nilsson 2003b:3) trots 
att lokalt investeringsbidrag erhållits för projekten, bland annat till energi-
effektiviseringsåtgärder.  

Den totala energianvändningen i sektorn för bostäder och service, där flerbostadshus 
ingår, har legat på en relativt stabil nivå på ca 40 procent av Sveriges totala 
energianvändning mellan 1970 och 2003. Dock har en övergång skett från olja till el 
och fjärrvärme (Energimyndigheten 2004:21f). År 2002 värmdes 77 procent av 
lägenheterna i flerbostadshus upp med fjärrvärme. När det gäller användningen av 
hushållsel har denna under perioden 1970 och 2002 fördubblats, vilket kan förklaras av 
såväl ett ökat antal hushåll och hushållsapparater (Energimyndigheten 2004:23). Idag 
har vitvaror bättre energiprestanda, samtidigt blir elektronikprodukterna fler i hemmen 
(Energimyndigheten 2004:23; Bladh 2005:89ff).  

2.4. Ramar för hållbar energianvändning 
Plan- och bygglagen och Miljöbalken  
Enligt riksdag och regering är den fysiska planeringen ett av de viktigaste instrumenten 
för att uppnå långsiktigt hållbar utveckling (Boverket 2002:19). Kommunerna har idag 
planmonopol och stadsbyggandet ska bedrivas utifrån Plan- och bygglagen (PBL). 
Enligt PBL ska kommunerna upprätta en översiktsplan, som bland annat berör hur 
bebyggd miljö ska utvecklas och bevaras. Regleringen av markens användning sker 
genom detaljplaner (Boverket 2004:147).  

Krav på energihushållning framhålls såväl i PBL (SFS 1987:10) som i Miljöbalken 
(SFS 1998:808). I PBL framgår att: ”Inom områden med sammanhållen bebyggelse 
skall bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av hushållning med energi och 
vatten samt goda klimatiska och hygieniska förhållanden” (SFS 1987:10 PBL 2 kap § 4 
punkt 3). Vidare framgår att ”Miljöbalken skall tillämpas så att återanvändning och 
återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett 
kretslopp uppstår” (SFS 1998:808 Miljöbalken 1 kap § 1 punkt 5). Planering för 
bostadsbyggande med hållbar energianvändning ingår i den fysiska planeringen. Av- 
och omregleringarna under 1990-talet förändrade villkoren på både bostads- och 
energimarknaderna.  

Förändrande villkor för bostadsbyggandet 
På ett kvarts sekel, med start efter andra världskriget, omvandlades Sverige från att ha 
haft bland Europas sämsta bostäder till att tillhöra gruppen av länder med högst 
bostadsstandard. Kommunerna hade en viktig roll i detta, inte bara genom det 
kommunala planmonopolet som skrevs in 1947, utan även genom att allmännyttiga 
företag (kommunalägda) beviljades statliga lån. Allmännyttans andel av 
bostadsbeståndet växte mellan 1945 och 1990 från mindre än fem procent till närmare 
25 procent (Strömberg 2001:27ff).  
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1991 tillsatte den borgliga regeringen en utredning med syfte att förbereda 
avregleringen av bostadsmarknaden.1 De förändrade villkoren för bostadsbyggandet 
innebar bland annat minskat ekonomiskt stöd till bostadsbyggande och minskad kontroll 
av byggbranschen (SOU 2002:115:72f). Under 1990-talet har statens stöd till 
bostadsbyggande minskat kraftigt vilket innebär att byggherren bär den ekonomiska 
risken i ett byggprojekt istället för stat och kommun (Boverket 2002:19). I inledningen 
av boken Den nya bostadspolitiken framhålls: 

Den svenska välfärdspolitiken genomgick under 1990-talet en genom-
gripande omprövning./…/bostadspolitiken är den del av välfärdsstaten där 
marknadstänkandet fått störst genomslag/… (Lindbom 2001:7). 

Bostadsbyggande och detaljplanering är idag också mer marknadsstyrt än tidigare på 
grund av kommunernas minskade resurser men även minskat markinnehav genom 
försäljning av kommunal mark. Förut planerade och styrde kommunerna utbyggnaden 
men idag är det i högre grad bygg- och utvecklingsföretag som tar initiativ till 
planläggning. De köper in mark, bekostar detaljplanläggningen och uppför bostäder. 
Eftersom det kräver såväl stort kapital som kunskap är det bara de större och 
väletablerade byggföretagen som kan genomföra detta (Boverket 2002:19). Eftersom 
försäljning av mark sker på marknadsmässiga villkor leder detta, åtminstone i 
storstäderna, till höga markpriser som i sin tur höjer produktions- och 
boendekostnaderna. Orrskog och Bradley konstaterar att mycket av samhälls-
planeringens förutsättningar har förändrats: 

Inom samhällsbyggandet /…/har stat och kommun avhänt sig mycket av 
makten över bostadsförsörjningen och markpolitiken. Det har inneburit mer 
makt åt byggföretagen, fastighetsägarna och bankerna. Och mer möjligheter 
får de välbärgade att ta för sig av de attraktiva delarna av staden (Bradley & 
Orrskog 2005:36ff).  

Kraven på planeringsprocessen har ökat parallellt med denna utveckling och allt fler 
frågor ska lösas i planprocessen. Sedan 2001 ska kommunen enligt lag utarbeta 
riktlinjer för bostadsförsörjning, och det ställs ökade krav gällande medborgarnas 
inflytande och delaktighet i planprocessen (Boverket 2002:8, 19f).  

Förändrade villkor på energimarknaden  
I Sverige har kommunerna även haft ett stort inflytande över uppbyggande och drift av 
energisystem, liksom för andra tekniska system såsom vatten- och avlopp och 
avfallshantering (Palm 2004:13).2 År 1977 kom lagen om kommunal energiplanering 
(SFS 1977:439) som bland annat syftade till att öka energihushållningen och samordna 
energifrågorna med verksamheten i andra samhällssektorer, såsom bostadsförsörjningen 
och den fysiska planeringen (Palm 2004:23).  

Den svenska elmarknaden avreglerades den första januari 1996 och därmed förändrades 
kommunernas dominerade roll som energiaktör. Avregleringen inleddes redan 1990 då 
ett åtgärdsprogram presenterades med syfte att stabilisera den svenska ekonomin (SOU 
1993:105:17). Syftet med avregleringen av elmarknaden var skapa en effektivare 

                                                 
1 Samma år lades bostadsdepartementet ned. 
2 Det kommunala ägandet motiverades med att järnvägar, energi och vatten- och avlopp har ansetts som ett 
samhällsintresse där så låga priser som möjligt varit av stor vikt. 
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elmarknad och medlet för detta var ökad konkurrens (SOU 1993:105:17f). De nya 
förutsättningarna innebar bland annat att kunderna inte längre var hänvisade till ett visst 
bolag, vanligtvis ett kommunalt bolag, utan kunde välja vilket elbolag de ville köpa el 
av. I och med att planerna på avreglering tog fart aktualiserades frågan om att behålla 
eller sälja ut hela eller delar av de kommunalägda bolagen. Flera kommuner sålde ut 
sina elbolag, och i vissa fall även nätbolag. Frågans betydelse förstärktes av att många 
kommuner hade fått en försämrad ekonomi under 1980- och 1990-talet (Palm 2004:14). 
De kraftföretag som köpte kommunala bolag köpte även upp deras fjärrvärmerörelse.  

Den avreglerade elmarknaden har alltså fått konsekvenser för hela energimarknaden. 
Förändrade ägandeförhållanden som direkt berör energifrågans utveckling i Hammarby 
Sjöstad och Västra Hamnen är att Malmö kommun år 1991 sålde sitt bolag Malmö 
Energi till Sydkraft1 som kommunen då hade en stor aktiepost i (intervju Sydkraft 
Wigren 2005-05-30). Även i Stockholm såldes det tidigare kommunalägda 
energibolaget ut. Birka Energi AB bildades den 14 september 1998 genom ett 
samgående mellan Gullspång AB (ett bolag helägt av Fortum) och Stockholm Energi 
AB (telefonkontakt Fortum Eriksson 2005-12-27).2 I november 2001 ingicks mellan 
Stockholms stad och Fortum ett avtal som innebar att Stockholms stads aktieinnehav i 
Birka Energi AB överläts till Fortum (telefonkontakt Fortum Eriksson 2005-12-27).3 

                                                 
1 Sydkraft heter numera E.ON.   
2 Stockholms stad ägde genom Stockholms Stadshus AB hälften av aktierna i detta nybildade bolag. 
3 Stockholms stad valde dock att ha ett visst ägarinflytande kvar i värmeverksamheten genom att stå som 
ägare till 9,9 procent av AB Fortum Värme Holding som i sin tur äger AB Fortum Värme samägt med 
Stockholms stad till 100 procent. Staden har dock i AB Fortum Värme Holding AB 50 procent av rösterna 
(telefonkontakt Fortum Eriksson 2005-12-27). 
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Kapitel tre 

3. Tidigare forskning  

3.1. Inledning 
Eftersom Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen är två av de första bostadsprojekten 
på stadsdelsnivå i Sverige där miljö- och energifrågor har satts i fokus, finns det 
begränsad forskning om liknande stadsbyggnadsprojekt. Det finns också utländska 
bostadsprojekt med ekologiska ambitioner, men jag har begränsat mig till det svenska 
forskningsfältet och funnit två forskningsområden av relevans för syftet med min 
avhandling. Det första området är samhällsvetenskaplig forskning som studerar 
planeringsprocesserna bakom stora och komplexa byggprojekt genomförda under 1980-
1990-talen. De studier jag behandlar här rör byggande av nya hus och stadsdelar. I dessa 
studier framgår att kommunernas minskade resurser och privata aktörers agerande på 
planeringsarenan är betydelsefulla. Det andra området är samhällsvetenskapliga studier 
av bostadsprojekt som avser att nå hållbar energianvändning, såväl när nya hus byggs 
som i ombyggnation av befintliga hus.  

3.2. Forskning om planering av större 
stadsbyggnadsprojekt 

Jag är intresserad av kommuners roll i planeringen av större stadsbyggnadsprojekt, vem 
som styr och hur styrning gestaltas i dessa projekt. Utbyggnad av bostadsområden på 
mark där det tidigare varit hamn- och industriområden berörs exempelvis i Åsa von 
Sydows avhandling (2004) om Lindholmen på Norra Älvstranden i Göteborg och i 
Mikael Granbergs avhandling (2004) om utbyggnaden av Östra Hamnen i Västerås. 
Förnyelsen av miljonprogramsområdet Navestad i Norrköping har studerats av forskare 
med olika perspektiv. Katja Ketola studerar i sin avhandling I mötet mellan projekt och 
process: om samverkan och tillit i förnyelse av ett bostadsområde planeringsprocessen 
med avseende på hinder och möjligheter för en kommunikativ planeringspraktik i 
samhällsplaneringen (Ketola 2000). Lövgren (2002) fokuserar i avhandlingen Att skapa 
ett framtidens folk: governmentality och miljödiskurs i modern svensk bostadspolitik: 
miljonprogramsområdet Navestad på hur bostadspolitisk påverkan och maktutövning på 
statlig, kommunal och lokal nivå utövats vad gäller miljöfrågan. Det finns även tidigare 
studier med fokus på stora och komplexa utbyggnadsprojekt utifrån ett 
organisationsperspektiv. Ett exempel på detta är Kerstin Sahlin-Anderssons studie om 
Globen-projektet i Stockholm (Sahlin-Andersson 1989). Jag går närmare in på 
processerna i Lindholmen i Göteborg, Östra Hamnen i Västerås samt Globenprojektet i 
Stockholm eftersom dessa projekt rör planeringen av nya hus och inte ombyggnationer, 
och de karaktäriseras också av samarbete mellan offentliga och privata aktörer. 
Lindholmen på Norra Älvstranden i Göteborg och Östra Hamnen i Västerås byggdes 
samtidigt med Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen och även dessa områden 
uppfördes på före detta hamn- och industrimark.  
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Styrningen i planeringen av Lindholmen i Göteborg 
Syftet med Åsa von Sydows avhandling, Exploring Local Governance in Urban 
Planning and Development, är att göra en statsvetenskaplig analys av styrnings-
processen vid planeringen av Lindholmen som är en del av Norra Älvstranden i 
Göteborg (2004). På Norra Älvstranden fanns tidigare verksamheter inom hamn- och 
varvsindustrin, men varvsnedläggningar frigjorde mark för annan användning (von 
Sydow 2004:2). Enligt de första planerna skulle Lindholmen användas till bostads-, 
rekreations- och serviceändamål. Emellertid sökte det internationella tele-
kommunikationsföretaget Ericsson nya kontorslokaler i Göteborg och visade intresse 
för att etablera sig i området och kom att fungera som katalysator i en process som ledde 
till att andra planer än de ursprungliga förverkligades (von Sydow 2004:1). Idag finns 
inga bostäder på Lindholmen, men däremot Lindholmen Science park, där Ericssons 
nya kontorskomplex ingår. Åsa von Sydow utgår ifrån governance som en 
begreppsmässig ram för att generera forskningsfrågor (von Sydow 2004:13). 
Governance som koncept använder hon för begreppets potential att analysera såväl 
institutioner som relationer mellan olika aktörer, såväl offentliga som privata, som är 
involverade i en styrprocess (von Sydow 2004:13). Studiet av styrning i ett governance-
perspektiv är alltså inte begränsat till endast den offentliga styrningen.1  

Åsa von Sydow framhåller att istället för att begränsa och studera den formella 
planeringsprocessen vill hon identifiera agendor, governing coalitions och olika former 
av maktutövande i processen (von Sydow 2004:2). En av de slutsatser hon drar är att 
den rådande agendan i Göteborgs kommun handlade om att skapa förutsättningar för 
tillväxt i staden med målsättningen att Göteborg skulle kunna ”tävla” på en global 
arena. Bakom denna rådande agenda stod ledande politiker, industrin och högskola. Ett 
projekt som Lindholmen Science park fyller här en viktig funktion som bidrag till denna 
tillväxtvision (von Sydow  2004:125).  

Åsa von Sydow påpekar att en agenda bara blir betydelsefull om det finns en governing 
coalition som har resurser att agera och hon urskiljer en sådan i planeringen av 
Lindholmen i form av kommunen, Chalmers, Volvo och Ericsson. Dessa fyra aktörer 
hade alla ett gemensamt intresse men olika resurser att satsa i utvecklingen av ett nytt 
projekt. Flera andra aktörer i von Sydows studie framhöll att det var omöjligt för dem 
att påverka processen eftersom det fanns betydligt starkare intressenter (von Sydow 
2004:130). Så lyckades exempelvis inte Göteborgs stadsmuseum, som betonade vikten 
av att behålla en gammal kajbyggnad, att hitta någon aktör att alliera sig med och 
byggnaden revs trots att stora kulturhistoriska värden gick till spillo och trots protester i 
den formella beslutsprocessen. Åsa von Sydow belyser med andra ord såväl styrka som 
svaghet med strategiska allianser.  

Omvandlingen av Västra Hamnen har flera likheter med Norra Älvstranden. Både 
Malmö och Göteborg genomgår omvandlingsprocesser från industri- till kunskapsstäder 
där universitet och högskola spelar en betydande roll. En viktig skillnad mellan min 
studie och von Sydows är att jag studerar specifikt hur uppställda energimål ska uppnås 
i planeringsprocessen i bostadsprojekt, medan von Sydows studieobjekt ändrade 
karaktär under planeringsprocessens gång, från bostäder till en Science park. 

                                                 
1 Det komplexa governance begreppet kommer att presenteras närmare i kapitel fyra.  
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Planeringsprocessen för Östra Hamnen i Västerås 
Mikael Granberg har i sin avhandling, Från Lokal välfärdsstat till stadspolitik, studerat 
planeringsprocessen av Östra Hamnen i Västerås, ett industri- och hamnområde som 
omvandlas till ett attraktivt bostadsområde, också han ur ett statsvetenskapligt 
perspektiv (Granberg 2004). Planeringen och byggandet av området ingår i Västerås 
stads strategi att öppna staden mot Mälaren (Granberg 2004:200). Granberg är 
intresserad av villkoren för svensk stadsplanering och syftet är att åskådliggöra och 
analysera villkoren för samtida svensk stadspolitik (Granberg 2004:18).  

Granberg presenterade 2003 en rapport Kommunikationsprocess eller besluts-
entreprenad? Rapporten baserades på avhandlingsarbetet och det är resultatet i den 
rapporten jag refererar till i detta avsnitt eftersom han i rapporten besvarar frågor som är 
relevanta får min avhandling. Några av de forskningsfrågor som Granberg ställde i 
studien var: Vilka aktörer deltar i processen? Vilka roller spelas av politiker, planerare 
och medborgare? Hur utövas makt i processen och vilka konsekvenser har processens 
utformning haft för demokratin?  

Enligt Granberg hade planeringsprocessen av Östra Hamnen i Västerås ”…/en stark 
kantring till fördel för en tämligen snäv elitgrupp som har goda möjligheter att driva 
processen i för dem önskvärd riktning.” (Granberg 2003:172). Granberg kommer fram 
till att de styrande aktörerna i planeringsprocessen var kommunen och byggföretaget 
NCC. Dessa aktörer utgjorde elitgruppen och processen karaktäriserades av ett nära 
samarbete dem emellan och i denna kärngrupp fattades de centrala besluten. När andra 
aktörer, exempelvis Hyresgästföreningen, i enlighet med den formella processen, fick 
möjlighet att komma med åsikter på exploateringen var dessa frågor redan avfärdade 
från kärngruppens dagordning (Granberg 2003:165ff).  

En slutsats Granberg drar är att processens form och organisation är viktig och 
planerarna i kommunen måste vara mer reflekterande kring sin egen roll i processen 
(Granberg 2003:173ff). Politikerna deltog inte i processen men de ställde upp 
förutsättningarna för projektet, t ex genom beslutet att inte bidra med kommunala medel 
vilket fick till följd att inga kommunala bostadsföretag byggde i området. Politikerna 
utmejslade också visionen om Mälarstaden, vilket innefattar att Västerås ska profilera 
sig som en attraktiv stad i Mälardalsregionen, vilket blev en ram för Östra Hamnen. Det 
var inte bara politikerna som skapade spelregler för projektet, poängterar Granberg, utan 
även samhällsomvandlingen i stort satte spår i staden. Förändrade villkor för stadens 
storindustri, ABB, och den nationella bostadspolitiken påverkade utvecklingen 
(Granberg 2003:155ff). 

Planeringen av Östra Hamnen har flera intressanta likheter med planeringen av 
Lindholmen. I båda planeringsprocesserna var det en viss grupp aktörer som hade mer 
inflytande på planeringsprocessen än andra. I Lindholmen hade kommunen, högskolan 
och två företag (Volvo och Ericsson) makten. I Östra Hamnen i Västerås var det NCC 
och kommunen som styrde. I båda processerna fanns grupper av aktörer vars resurser 
inte bedömdes som så värdefulla för projekten av de dominerande aktörerna och som 
därför inte fick möjlighet att påverka i den formella processen, t ex Hyresgästförening i 
Granbergs avhandling och Stadsmuseet i von Sydows avhandling. Att dessa aktörer inte 
kom att påverka beslutsfattandet beror på att besluten redan var fattade i ”elitgruppen” 
såsom Granberg kallar de dominerande aktörerna, eller i vad von Sydow kallar för 
”governing coalition”. Kommunen fanns med som aktör i de grupper som styrde i båda 
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fallen. En skillnad mellan processerna i Granbergs och von Sydows studier är 
politikernas roll. Enligt Granberg lämnades politikerna i Västerås utanför processen 
men satte upp ramarna för projektet. Enligt von Sydow hade i alla fall vissa politiker i 
Göteborg inflytande under hela processen.  

Projekteringsprocessen bakom Globen i Stockholm 
Kerstin Sahlin-Anderssons studie av Globenprojektet, Oklarhetens strategi, är ett 
exempel på studier av nytänkande i ett stadsplaneprojekt (Sahlin-Andersson 1989). 
Globen är belägen i Johanneshov strax söder om Stockholms innerstad. Globenprojektet 
började planeras under 1980-talet och enligt de initiala planerna var det bara fråga om 
att bygga en sport- och evenemangsarena. Idag innehåller Globenkomplexetet inte bara 
en arena utan även kontorslokaler, ett köpcenter samt ett hotell. Sahlin-Andersson tar 
som företagsekonom sin utgångspunkt i ett organisationsteoretiskt perspektiv där det i 
dagens samhälle är vanligt att aktörer från olika organisationer samarbetar med 
varandra. Sahlin-Andersson vill i sin studie visa vad som händer när flera olika 
organisationer driver projektsamarbeten tillsammans (Sahlin-Andersson 1989:12).  

Enligt Sahlin-Andersson fanns det flera olika motiv och intressen till att projektet 
realiserades. Det grundläggande skälet var behovet av en större arena i Stockholm. Inom 
staden fanns tankar på att ansöka om OS och stadens befintliga anläggningar hade inte 
tillräcklig kapacitet för att klara av ett så stort evenemang. Den utlösande faktorn till att 
sportarenan byggdes var att Sverige skulle stå värd för ishockey-VM 1987 (Sahlin-
Andersson 1989:79). Ett problem som Sahlin-Andersson påpekar var att staden inte 
själv, rent ekonomiskt, mäktade med att bygga en arena av Globens storlek, vilket ledde 
att projektet blev ett samarbete mellan staden och privata byggherrar. Inspiration till 
samarbetet i projektet kom från ett tidigare utbyggnadsområde, övertäckningen av 
Stockholms centralstation, vilket genomfördes genom ett samarbetsprojekt där privata 
och offentliga aktörer samverkade. Ökningen av markvärdet som exploateringen 
resulterade i där finansierade de offentliga anläggningarna (Sahlin-Andersson 1989:79).  

Sahlin-Andersson framhåller att Globenprojektet initierades på ett sätt som gjorde att de 
olika aktörerna som kom in vid olika tidpunkter satte in projektet i olika sammanhang 
eftersom projektets mål inte klargjorts från början (Sahlin-Andersson 1989:84,92,112). 
Sahlin-Andersson konstaterar att det initialt inte heller fanns någon tydlig organisation 
för projektet. Sahlin-Andersson framhåller att i ett projekt där målsättningen inte 
klargörs tydligt kan de aktörer som ingår i samarbetet tolka in en egen mening och 
betydelse och oklarheten lämnar stort utrymme för enskilda aktörers initiativ (Sahlin-
Andersson 1989:153). I Globenprojektet ville privata intressen exempelvis utöka 
planerna med ett köpcenter. Projektet kom därför att ha olika mening för olika aktörer 
vilket ledde till en osäkerhet om vad projektet stod för. Enligt Sahlin- Andersson utgör 
Globenprojektet ett exempel på interorganisatoriskt samarbete där oklarhetens strategi 
varit framträdande. ”Projektets utveckling kan beskrivas som vägen från organisering 
till organisation”, skriver Sahlin-Andersson (Sahlin-Andersson 1989:150).  

Några reflektioner kring de tre komplexa byggprojekten 
Från mitt perspektiv är Granbergs, von Sydows och Sahlin-Anderssons studier 
intressanta eftersom de rör projekt där kommun och näringsliv samarbetar för att 
realisera planerna. En gemensam faktor i alla tre studierna är att kommunen inte ensam 
har tillräcklig kompetens eller resurser för att realisera projekten. Sahlin-Anderssons 
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och von Sydows studier visar att när de privata aktörerna kommer in i processen har de 
med sig intressen som tidigare inte varit aktuella i respektive plan, t ex en Science park i 
Lindholmen och köpcenter och kontor vid byggandet av Globen. I Östra Hamnen i 
Västerås byggdes inga hyresrätter utan enbart bostadsrätter, eftersom det var 
ekonomiskt mest fördelaktigt för den byggherre som involverades.  

Sahlin-Andersson poängterar att Globenprojektet präglades av oklara mål. Detta 
möjliggjorde för aktörerna att reflektera utifrån sina intressen och relatera till sina egna 
mål för vad projekten borde stå för. Granberg påpekar att det är viktigt att planerarna 
blir mer reflekterande i planeringsprocessen. Detta kanske är extra viktigt i projekt där 
många aktörer med olika intressen är inblandande. För de stadsdelar jag studerar finns 
även andra mål än att bygga miljöanpassat, inte minst att göra städerna mer synliga i 
nationella och internationella sammanhang. Sahlin-Andersson visar att Globen också 
skulle möjliggöra för Stockholm att stå värd för internationella arrangemang och 
tävlingar, von Sydow poängterar Lindholmens betydelse för tillväxt i Göteborg, och 
Granberg visar att Östra Hamnen byggs för att realisera visionen om Västerås som en 
sjöstad med attraktiva bostäder.   

3.3. Studier av beslutsprocesser vid om- eller 
nybyggnadsprojekt med fokus på energi 

Flera studier framlagda under 2000-talet avser byggandet av bostadsprojekt med 
speciellt uttalade miljöambitioner (se exempelvis Svane & Wijkmark 2002; Storbjörk & 
Söderberg 2003; Boström m fl 2003).1 Att dessa studier är relativt nya hänger ihop med 
att miljöanpassade projekt i större skala började byggas först under 1990-talet. De 
projekt som presenteras närmare är Understenshöjden (Stockholm), Lindås (Göteborg), 
Ekoporten och Navestad/Ringdansen (Norrköping). Dessa har valts ut eftersom hållbar 
energianvändning fanns med i målen för projekten. Även stadsdelen Ladugårdsängen 
(Örebro) där bomässan 1992 ägde rum kommer att presenteras kort.   

Svane & Wijkmark (2002) berör i sin studie om Lärdomar från Understenshöjden i 
Stockholm och Ekoporten i Norrköping planeringsprocesserna i två bostadsprojekt med 
miljöambitioner. Det ena projektet rör byggandet av nya radhus och det andra 
ombyggnation av ett flerbostadshus, men båda har energirelaterade ambitioner. I en 
annan studie berörs bland annat processen kring byggandet av lågenergiradhus i Lindås 
utanför Göteborg. Studien behandlar såväl planeringsprocessen för radhusens 
tillblivelse som de boendes uppfattning om husen och hur de brukar dem. Även tekniska 
aspekter uppmärksammas i studien (Boström m fl 2003). Palm (2004) undersöker i sin 
avhandling, Makten över energin, diskussionerna om att delar av en befintlig stadsdel i 
Norrköping, Navestad/Ringdansen, skulle förses med energi från i huvudsak ett lokalt 
energisystem baserat på förnybar energi.  

Studierna visar att en viktig drivkraft i flera av projekten är att aktörer med ett stort 
engagemang och intresse för miljöfrågor funnits med i projektorganisationen. Även 
enskilda kommuner har spelat en viktig roll för realiseringen av projekten. Jag inleder 
med att presentera två av de mest omtalade miljöanpassade projekt som byggdes under 

                                                 
1 Det finns också studier som på olika sätt fokuserar på andra miljöfrågor än energi. Exempelvis studerar 
Storbjörk och Söderberg processen kring introduktionen av nya VA-system i tre olika bostadsområden 
(Storbjörk & Söderberg 2003). Dessa berörs inte här. 
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1990-talet, Understenshöjden i Stockholm och Ekoporten i Norrköping (Svane & 
Wijkmark 2002). Därefter presenteras Lindås, som byggdes i början av 2000-talet 
(Boström m fl 2003). Därefter presenteras Ringdansen, ett ombyggnadsprojekt som 
genomfördes kring år 2000 som var ett fortsättningsprojekt av Ekoporten i Norrköping 
(Palm 2004). I respektive presentation belyser jag dels aktörernas i projekt-
organisationen intressen samt projektets resurser i form av ekonomiska resurser, 
forskning och utveckling samt nätverk. Respektive projekt introduceras kort och 
därefter redovisar jag den energilösning som realiserades, och avslutningsvis 
presenteras processen som ledde fram till den lösning som valdes. 

Understenshöjden, ekoby i stan 
I rapporten När Ekobyn kom till stan. Lärdomar från Ekoporten och Understenshöjden 
(Svane & Wijkmark 2002) jämför författarna Ekoporten och Understenshöjden, vilka de 
framhåller som två av de mest omtalade och omskriva byggprojekten i Sverige med 
ekologisk profil. Understenshöjden, som ligger i förorten Björkhagen i Stockolm, 
började planeras i början av 1990-talet. År 1995 flyttade de boende in i de 44 
bostadsrätterna i form av radhus som förvaltas av HSB (Svane & Wijkmark 2002:8). 
Projektet initierades av de boende och energifrågan var en av många miljöfrågor i 
projektet (Svane & Wijkmark 2002:8). Energisystemet består av ett lokalt system för 
fjärrvärme med solfångare och el-patron kopplade till ackumulatortank i varje hus. 
Systemet är även kopplat till en värmepanna som eldas med pellets. När de boende 
flyttade in uppdagades flera problem. Energianvändningen var högre än beräknat, ca 
180 kWh/kvm och år vilket bland annat berodde på byggnadens konstruktion samt 
brister i utförandet (Svane & Wijkmark 2002:9). Energisystemet hade initialt driftstopp 
på grund av att pelletspannan hade för liten kapacitet. Pannan byttes och man kopplade 
in det lokala systemet till det storskaliga fjärrvärmenätet, som därefter användes när 
pelletspannan krånglade (Svane och Wijkmark 2002:51). 

Planeringsprocessen av Understenshöjden är ovanlig på grund av att de boende 
initierade såväl projektet som dess miljöprofil. Exempelvis valde de lokala 
energilösningar, trots att det från början fanns möjlighet att koppla in området till 
fjärrvärmenätet. De lade större vikt vid att just energin skulle vara förnybar och lokal än 
vid energieffektivitet. Andra aktörer i projektet var SMÅA1 och HSB samt de politiker 
som beslutade att SMÅA och HSB skulle samarbeta med boendegruppen, men dessa 
aktörer drevs inte av ett miljöintresse (Svane & Wijkmark 2002:9, 18). Utöver 
miljöprofilen var det viktigt för de boende att husen inte skulle bli dyrare än vanlig 
nybyggnad (Svane & Wijkmark 2002:19). Varken SMÅA eller HSB var intresserade av 
att lägga ut mer pengar i detta projekt än för ett normalt bygge eller av att utnyttja 
processen för att genomföra ett experimentbygge (Svane & Wijkmark 2002:73). Den 
ekonomiska ramen ledde till att en byggherre med lågt pris fick i uppgift att genomföra 
entreprenaden, vilket lade grunden till en pressad ekonomi under projektets 
genomförande (Svane & Wijkmark 2002:19). En konsekvens av detta blev att 
byggherren själv dimensionerade energisystemet. Det fanns helt enkelt inte ekonomiskt 
utrymme att upphandla konsulter. Ingen utrusning för att mäta hur energisystemet 

                                                 
1 SMÅA, Stockholms stads småstugebyrå, initierades för att det under 1920-talet rådde bostadsbrist i 
Stockholm och SMÅA bidrog till byggandet av egnahem. 1994 ombildades Småhusavdelningen (SMÅA) till 
ett självständigt bolag, Småa AB, där förutom Stockholms stad, även JM och HSB är delägare med 35 
procent var. Under hösten 2003 sålde Stockholms stad sin tredjedel till personalen medan de andra ägarna 
behöll sitt ägande. Stockholms stads småstugebyrå (Småa AB 2005). 
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fungerade i praktiken sattes in, vilket försvårade möjligheten att rätta till initiala fel och 
brister i systemet (Svane & Wijkmark 2002:52).  

Projektorganisationen i byggandet av Understenshöjden präglades av att de boende hade 
rollen som drivande aktör och de hade ett långsiktigt intresse i de nya husen. De boende 
saknade dock kompetens som beställare, vilket gjorde att byggherren fick arbeta efter 
ofullständiga handlingar (Svane & Wijkmark 2002:74). Eftersom ingen av aktörerna, 
varken de boende, HSB eller SMÅA ville satsa extra ekonomiska resurser i projektet 
blev dess förutsättningar bristfälliga, vilket ledde till att projektuppbyggnaden för 
Understenshöjden hade för lite resurser, såväl ekonomi som kompetens. Projektet 
saknade också ett drivande engagemang hos andra aktörer än de boende. Brist på 
kompetens och intresse ledde till att projektorganisationen blev bräcklig med skilda 
intressen och otydliga mål.  

Ekoporten, ombyggnad av ett flerbostadshus i förort 
Ekoporten är ett flerbostadshus med ett 20-tal lägenheter byggt under 1960-talet i en 
förort i Norrköping. Ekoporten byggdes om under mitten av 1990-talet med ett 
omfattande ekologiskt program (Svane & Wijkmark 2002:8). I detta projekt var inte de 
boende drivande, utan det var ägaren av huset, det kommunala bostadsföretaget 
Hyresbostäder i Norrköping, som drev projektet med målsättning att göra en ekologisk 
ombyggnad för vanliga hyresgäster (Svane & Wijkmark 2002:37). 

Energisystemet i Ekoporten består av solfångare som ger energi till varmvattnet under 
sommaren, med el-patron som komplement vid behov. Systemet är kopplat till 
fjärrvärmenätet och detta används under vintern (Svane & Wijkmark 2002:26). 
Ekoporten använder lite energi, men förhållandevis mycket el till husets drift. 100 
kWh/kvm och år är energiförbrukningen och elförbrukningen 35 kWh/kvm och år 
(Svane & Wijkmark 2002:50). Solfångarna ger mindre energi än beräknat.  

Idén att låta miljöambitioner vara utgångspunkten för ombyggnationen av 
flerbostadshuset Ekoporten kom från det byggföretag som hade i uppdrag att göra 
ombyggnaden av hela Portenområdet där Ekoporten ligger. Byggföretaget lyckades 
intressera Hyresbostäder för sin vision att bygga ett ekologiskt spjutspetshus (Svane & 
Wijkmark 2002:28). Hyresbostäders vision och intresse formulerades som att de ville 
bygga för att lära. Detta innebar att erfarenheterna av miljöanpassad ombyggnation från 
Ekoporten skulle kunna tillämpas i bolagets övriga bostadsbestånd (Svane & Wijkmark 
2002:28). Ett annat intresse hos Hyresbostäder var att stadsdelens attraktivitet skulle 
öka och bidra till att lösa problem med tomma lägenheter och skadegörelse. 
Ombyggnaden skulle göra att företaget förknippades med något positivt, och inte, som 
dittills varit fallet, främst med förvaltning av problemområden (Svane & Wijkmark 
2002:79). Här skulle miljöprofilen bidra till att områdets negativa rykte byttes mot ett 
positivt. 

Projektorganisationen var i detta projekt mer samlad än i Understenshöjden. Detta 
berodde på att båda huvudaktörerna primärt var intresserade av att bygga miljövänligt, 
även om de hade olika intressen och motiv för detta. En av arkitekterna som 
involverades hade dessutom tidigare arbetat med ekobyprojekt (Svane & Wijkmark 
2002:80). Ekoporten hade bättre ekonomiska resurser än Understenshöjden eftersom 
Hyresbostäder avsatte extra ekonomiska medel till projektet, vilka skulle användas som 
lärpengar. Det gjorde varken HSB eller SMÅA i Understenshöjden eftersom deras 
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deltagande inte skedde på eget initiativ, utan genom politiska beslut. Dessutom fick 
ombyggnationen av Ekoporten stöd från staten i form av bidrag för ekologisk 
omställning (Svane & Wijkmark 2002:81). Sammanlagt fick projektet därigenom mer 
ekonomiska resurser än ett vanligt ombyggnadsprojekt (Svane & Wijkmark 2002:9). 

Under planeringen av Ekoporten knöts kontakter med konsulter och forskare (Svane & 
Wijkmark 2002:28) som utgjorde en kompetensresurs för projektet och tidigt fanns 
idéer om uppföljningen av projektet. När statsbidrag beviljades till projektet ställdes 
dessutom krav på uppföljning (Svane & Wijkmark 2002:82). Olika mätpunkter 
installerades under byggandet vilket innebar att utvärderingar underlättades. Efter 
inflyttning gjordes en grundlig uppföljning och tekniken justerades. I detta projekt 
deltog inte de hyresgäster som skulle flytta in i det ombyggda huset, men de fick under 
fem träffar lära sig om kompostering, elsystemet, avloppets funktion och ventilation i 
Hyresbostäders Boinfo-skola (Svane & Wijkmark 2002:37). 

I Ekoporten ingick delar av ett etablerat nätverk i projektorganisationen, vilket innebar 
att aktörer som kände varandra sedan tidigare samarbetade. Projektet tillgodogjorde sig 
nya kunskapsresurser genom att forskare och konsulter involverades och bidrog med sin 
kunskap i processen. Även om forskarna hade teoretisk kompetens kring miljöanpassat 
byggande och energisystem saknade de praktiska erfarenheter av en miljöanpassad 
ombyggnad. Enligt Svane och Wijkmark uppfylldes projektets mål att bygga för att lära 
(Svane & Wijkmark 2002:83). 

Lindås, radhus utan värmesystem i villakvarter 
I ett forskningsprojekt studerades såväl tekniska som samhällsvetenskapliga aspekter på 
de energisnåla radhus med 20 lägenheter som byggdes under början av 2000-talet i 
Lindås utanför Göteborg (Boström m fl 2003).1 En del av forskningsprojektet syftade 
till att analysera och beskriva processen bakom projektet som fått benämningen hus 
utan värmesystem.2 Byggandet av Lindås liknar Ekoporten i det avseendet att forskare 
deltog i projektet och att det fanns ett intresse hos flera aktörer för de energirelaterade 
delarna av projektet.  

I Lindåsprojektet var det viktigt att husen inte skulle få eko-stämpel, utan vem som helst 
skulle kunna bo i dessa hus. Radhusen utformades med det dubbla syftet att bli så 
energisnåla som möjligt utan att göra avkall på komforten (Boström m fl 2003:26). 
Målet var att värmeförlusterna skulle bli så små att personvärme, instrålad solenergi och 
värme från hushållsapparater och belysning skulle räcka för att behålla en komfortabel 
inomhustemperatur. Störst vikt lades vid att bygga energieffektivt och nästa prioritet var 
att husen skulle ha förnybar energi som tillförselkälla. Husen är välisolerade och 
ventilationssystemet är utrustat med effektiv värmeväxlare som ska ta tillvara värmen 
som annars skulle följa med vädringsluften ut (Boström m fl 2003:2). I medeltal 
förbrukas ca 69 kWh/kvm och år i husen, men spridningen mellan olika hushåll är stor 
(Ruud & Lundin 2004). 

Initiativtagare till Lindåsprojektet var inte kommunen eller de boende utan en arkitekt 
som arbetat med energifrågor sedan 1970-talet (Boström m fl 2003:16). Ett kommunalt 

                                                 
1 Projektet utfördes inom forskarskolan Program Energisystem och i projektet deltog tekniker från 
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet och Institutionen för konstruktion och produktionsteknik, 
Linköpings universitet samt samhällsvetare från Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet. 
2 Denna del av studien genomfördes av geograf  Wiktoria Glad.  
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bolag involverades som byggherre, men arkitektens tidigare erfarenheter av energisnåla 
hus från Tyskland samt hans nätverk utgjorde en avgörande drivkraft. Vid byggandet 
kontaktade arkitekten personer med kompetens och intresse av att bygga energieffektivt, 
bland annat forskare från universitet och forskningsinstitut. De forskare som deltog i 
processen fördes in i projektet via personliga kontakter med initiativtagaren (Boström m 
fl 2003:17).  

Lindåsprojektet beviljades forskningsmedel från Byggforskningsrådet (numera Formas) 
och detta var avgörande för projektets realisering. Detta innebar att projektet var väl 
rustat med resurser, såväl vad gäller kompetens som ekonomi. Forskarna hade tidigare 
arbetat med energieffektivisering och hade genom sina kunskapsresurser en dubbel roll; 
dels utarbetade de tekniska lösningar, dels deltog de vid utvärderingen av projektet. 
Processens inledningsskede karaktäriserades av en rad seminarier där forskare och andra 
aktörer deltog och lärde sig av varandra i en dialog (Boström m fl 2003:18). En del av 
byggprocessen rör information till dem som flyttade till husen. Information om 
teknikens funktion fanns med i marknadsföringsmaterialet. Efter köpet informerades 
hushållen i grupp om värmeväxlaren och individuellt om husens energitekniska 
lösningar (Boström m fl 2003:23). 

Lindåsprojektet präglades av att det fanns intresse hos de inblandade aktörerna att bygga 
energieffektivt och att resurser fanns att tillgå. Projektorganisationen byggdes utifrån ett 
nätverk med ett gemensamt intresse för energieffektivisering. Detta nätverk var så starkt 
att övriga inblandade aktörer i projektorganisationen fick mindre inflytande. Ett syfte 
med projektet var att öka de olika aktörernas förståelse för hur huset som system och 
energisystem påverkar varandra och vad det betyder för byggprocessen. Flera aktörer 
framhåller att den gemensamma processen bidragit till sådan förståelse (Boström m fl 
2003:22). Speciellt för detta projekt var bland annat att arkitekten även närvarande vid 
byggnationen och att byggarbetarna handplockades (Boström m fl 2003:19). Aktörerna i 
processen framhåller att byggprojekt tar tid, speciellt när nya lösningar ska 
implementeras (Boström m fl 2003:21). 

Ringdansen, ombyggnad av en hel förortsstadsdel 
Ringdansen, som är en del av stadsdelen Navestad i Norrköping, var i mitten av 1990-
talet i stort behov av förnyelse och upprustning och ombyggnaden fick ett ekologiskt 
tema. Energiområdet var prioriterat. Ägare till husen är det kommunala bostadsbolaget 
Hyresbostäder och förnyelsen kan ses som en fortsättning av Ekoportenprojektet och 
Hyresbostäders satsningar på miljöanpassat boende där. I Ringdansen var dock skalan 
betydligt större och stadsdelen har, efter ombyggnad och renovering, ca 1 000 
lägenheter.1 Förnyelsen av stadsdelen Navestad/Ringdansen i Norrköping har intresserat 
forskare med olika perspektiv. Jenny Palm tar i sin avhandling Makten över energin upp 
Ringdansen med anledningen av att ett mål i ombyggnationen var att bygga om området 
till ett ekologiskt hållbart bostadsområde, bland annat med syfte att nå hållbar 
energianvändning (Palm 2004:156).2  

Projektet Nya Navestad initierades 1994 med syfte att på sikt öka områdets attraktivitet 
och drevs av Hyresbostäder tillsammans med kommunen. 1998 fick projektet löfte om 

                                                 
1 Antalet lägenheter minskades. Där fanns ca 1 600 lägenheter när projektet initierades. 
2 Huvudsyftet med Palms avhandling är se hur makt utövas i policyprocessen kring två kommunala 
energisystem, varav det ena fallet är Norrköpings kommun och det andra Linköpings kommun. 

45



 42 

statligt stöd från det då nyinförda lokala investeringsprogrammet (LIP) och den del av 
stadsdelen Navestad som berördes fick namnet Ringdansen (Palm 2004:156). 
Hyresbostäder och kommunen hade flera olika intressen och motiv till att göra denna 
ombyggnad. För det första att komma till rätta med områdets problem, för det andra att 
göra en miljöanpassad ombyggnad där tidigare erfarenheter från Ekoporten kunde 
komma till användning. Det statliga LIP-bidraget skulle bidra till att finansiera 
ombyggnaden (Palm 2004:196).  

Ett av miljömålen för Ringdansen var att reducera behovet av köpt energi som är 
producerad på ett konventionellt sätt till 70 procent (Palm 2004:156). Ett skäl att pröva 
nya lokala energilösningar var intresset av att testa ny teknik i större skala. Ett viktigt 
argument för kommunen var utveckling av andra energilösningar för framtidens 
energiförsörjning än den kända och beprövade fjärrvärmetekniken. Energitillförseln till 
stadsdelen skulle komma från bland annat solfångare och frånluft. Aktiv- och passiv-
solvärme kombinerat med värmepumpar och bergvärme skulle förse området med 
energi under perioden mars till december. Fjärrvärme skulle användas som stöd till det 
lokala systemet (Palm 2004:156f).  

Den lokala sol- och bergvärmelösningen realiserades emellertid aldrig, utan området 
behöll fjärrvärmen. Detta bottnade i en konflikt mellan Hyresbostäder, som ville satsa 
på nya värmelösningar, och förespråkare för den etablerade fjärrvärmetekniken, bland 
annat energibolaget i kommunen. Även enskilda politikers uppfattning och intressen 
avvek från Hyresbostäders och kommunens officiella policy. Energibolaget hävdade att 
den energilösning som kommunen och Hyresbostäder förespråkade inte var bra 
eftersom Norrköping hade ett utbyggt fjärrvärmenät som borde utnyttjas (Palm 
2004:157). Den föreslagna lokala lösningen konkurrerade med fjärrvärmen som 
energisystemets dominerande aktörer stod bakom och maktkampen vanns av dessa 
(Palm 2004:196). Energibolagets företrädare framhöll att bolaget inte var emot nya 
lösningar, men att sådana inte var lämpliga i den del av Norrköping där fjärrvärmen var 
utbyggd och stora investeringar redan var gjorda (Palm 2004:157). Av den ursprungliga 
planen genomfördes således bara delar: tilläggsisolering i samband med upprustningen 
samt byte till nya energiglasfönster. Dessutom beslutade Hyresbostäder att individuell 
mätning av vatten, el och värme skulle installeras. 

Energibolaget engagerade sig i frågan om Ringdansens nya energilösningar, eftersom de 
inte hade intresse av att Ringdansens förbrukning av fjärrvärme drastiskt skulle minska, 
vilket skulle ske om man genomförde de nya lösningarna. Bolagets kostnader för 
fjärrvärmen i systemet består till stor del av fasta kostnader. Färre lägenheter att förse 
med fjärrvärme skulle alltså ge mindre intäkter, men bolaget skulle fortfarande ha 
samma kostnad. Dessutom producerades även el vid utvinning av fjärrvärmen vilket 
också skulle ge inkomstbortfall (Palm 2004:198).  

Moderaterna och miljöpartiet hade samma uppfattning som energibolaget och hävdade 
att fjärrvärmen var miljövänlig. Miljökonsekvensbeskrivningen, som togs fram av 
Hyresbostäder, kritiserades för att använda Nuteks rikstal för hur mycket 
kolanvändningen skulle minska om fjärrvärmeanvändningen minskade (Palm 
2004:158). De som försvarade fjärrvärmen menade att det inte var riktigt att räkna med 
dessa värden, trots att energibolaget använde kol i fjärrvärmeverket, och de hävdade att 
Hyresbostäder lämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan om investeringsbidrag. 
Motståndet ledde till att Hyresbostäder överlät åt kommunen att fatta det avgörande 
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beslutet i frågan om de nya energilösningarna. Kommunen beslutade att inte satsa på de 
lokala energilösningarna. Planer på individuell mätning realiserades senare. 

Enligt Palm dominerade vad hon kallar energitillförselkoalitionen.1 Den bestod av 
energibolagets ledning samt de politiker som satt i energibolagets styrelse och som 
hanterade energitillförselpolicyn (Palm 2004:195). I Ringdansen bildades vad Palm 
kallar en lokal koalition bestående av Hyresbostäder och kommunen med ett gemensamt 
intresse att få projektet Ringdansen genomfört, och bland annat testa en ny 
energilösning, med andra utgångspunkter än vad energitillförselkoalitionen stod för. 
Tillförselkoalitionen hävdade att kommunen inte skulle vinna något på att minska 
fjärrvärmeförbrukningen (Palm 2004:198). Enligt Palm vann energibolaget 
tolkningsföreträde ifråga om hur energilösningarna skulle bedömas. Energibolagets 
beräkningar grundades på att 100 procent biobränsle användes i fjärrvärmeproduktionen 
och trots att fjärrvärmen producerades i en anläggning som använde både biobränsle och 
kol godtogs inte Hyresbostäders beräkningar som utgick från en sådan mix. 
Hyresbostäder kunde därigenom inte hävda att kolanvändningen minskade när 
fjärrvärmebehovet minskade (Palm 2004:159). Konflikten blev synlig även på nationell 
nivå eftersom området sökte lokalt investeringsbidrag. 

Här framkommer tydliga skillnader i fråga om var aktörerna och koalitionen drog 
gränsen för energisystemet. Den lokala lösningens framtidsperspektiv med prövning av 
ny energiteknik i större skala fick, enligt Palm, stryka på foten till förmån för det 
etablerade energisystemet, vars styrka fanns i redan gjorda investeringar. 

Bo92 i Örebro, en bomässa med ekologisk profil 
Ovannämnda projekt har alla det gemensamt att endast en byggherre är involverad. I de 
projekt jag studerar finns många fler, ett tiotal i Hammarby Sjöstad (Sickla Udde och 
Sickla Kaj) och ett knappt tjugotal i Västra Hamnen (första etappen). Annika von 
Schéele har studerat miljöfrågan vid den bomässa som år 1992 hölls i Örebro, Bo92, där 
också flera byggherrar engagerades. Planeringen av stadsdelen skulle leda fram till en 
eko-futuristisk stadsdel med 1800-talets täta stadskärna som vision.  

När stadsdelen Ladugårdsängen, där bomässan ägde rum, planerades under slutet av 
1980-talet och in på 1990-talet fanns inga konkreta exempel på stadsdelsprojekt med 
ekologiska förtecken i Sverige eller utomlands (von Schéele 1997:79). Enligt von 
Schéele saknade de flesta av byggherrarna ekologisk ambition i sina projekt i Bo92 (von 
Schéele 1997:80). De aktörer som engagerade sig för ekologiska lösningar var främst 
kommunens egna bolag i form av det kommunala bostadsbolaget och kommunens 
energibolag och tekniska kontor. Bara tre byggherrar, förutom det kommunala bolaget, 
gjorde allvar av miljöambitionen i sina projekt. Dessa tre byggherrar hade det 
gemensamt att de hade engagerade arkitekter som var aktiva i ett informellt nätverk för 
ekologisk arkitektur och livsstil. Enligt von Schéele representerades miljöfrågan i Bo92 
av enstaka undantag i stadsdelen och innefattade långtifrån hela projektet (von Schéele 
1997:81). 

                                                 
1 Palm framhåller att energifrågan, såväl i Norrköping som i Linköpings kommun, hanterades i tre relativt 
fristående och oberoende policyområden (Palm 2004:192). Ett av dessa rör energitillförsel, det andra 
energihushållning och det tredje miljöfrågor. De aktörer som agerade på de olika områdena var i 
energitillförselkoalitionen energibolaget och kommunfullmäktige, i miljöpolicyn var det kommunens miljö- 
och hälsoskyddsförvaltning och Agenda 21 kontoret. 
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På Bomässan i Örebro kopplades energiforskning till det tidigare nämnda projektet den 
nya trästaden. Byggföretaget Boro samarbetade med Örebro kommun och forskare, 
bland annat från Linköpings universitet. Boro gick i konkurs men husen utvärderades 
inom olika byggtekniska områden, bland annat rörande energianvändningen (Elmroth & 
Samuelson 1996:5). 

Några sammanfattande kommentar 
Studierna ovan visar att ju större ett utvecklingsprojekt är desto mer komplext blir det 
och då räcker det inte alltid med att det finns aktörer i projektet som har resurser, 
intresse och kompetens om energifrågor för att det ska bli något av ambitionerna. 
Ekoporten/Ringdansen visar att trots att det fanns ett intresse hos de drivande aktörerna 
för system som byggde på lokal energiproduktion motsatte sig energibolaget och vissa 
politiker detta. Olika koalitioner bildades i projektet och det blev den lösning som 
tillförselkoalitionen förespråkade, dvs ingen förändring. Det var betydelsefullt att 
projektet var så stort (1 000 lägenheter) och bortfall av efterfrågan i den storleken hade 
inneburit stora konsekvenser för energibolaget. De andra projekten var betydligt mindre. 
Det visade sig att olika aktörer kan gå samman och motarbeta projektets mål om de har 
en annan uppfattning om vad ett miljöanpassat energisystem är. Det kan även 
kommunens egna bolag göra.  

Det finns flera studier som rör införande av energisystem på kommunal nivå. Två 
exempel är Kaijser (1986) och Summerton (1992). Kaijser studerar introduktion av 
stadsgas i Stockholm, Norrköping och Göteborg och Summerton fjärrvärmeutbyggnad i 
Mjölby kommun. I dessa studier är det från mitt perspektiv intressant att se hur 
introduktionen av nya energisystem präglas av att en konkurrenssituation uppstår 
mellan nya och befintliga system.  

Vanligen kopplas nya bostadsområden in på redan befintlig infrastruktur, exempelvis 
ansluts energisystemet till det befintliga fjärrvärmenätet. Nya hus och system kan 
byggas som tillägg till befintliga system eller så kan de byggas frikopplade från gamla 
system. I tidigare forskning framgår att Ekoporten och Understenshöjden har skapat 
egna lokala system som dessutom är kopplade till fjärrvärmesystemen för att användas 
när behov uppstår. I Ekoporten sker det framförallt vintertid och i Understenshöjden 
några enstaka dagar när det lokala systemet inte fungerar. Även för Ringdansen fanns 
planer på att skapa ett lokalt system kopplat till fjärrvärmesystemet, men det 
realiserades aldrig eftersom lösningen mötte motstånd hos aktörer utanför 
projektgruppen, bland annat energibolaget.  

Resultatet blev att området skulle fortsätta att försörjas av fjärrvärmesystemet trots att 
det fanns intressen som ville ha en lokal lösning med bland annat energitillförsel från 
solfångare. Att sådant motstånd inte utvecklades hos tillförselaktörerna inom 
energisektorn vid projekteringen av Ekoporten och Understenshöjden bottnar troligtvis i 
att projekten var ganska små. I ena projektet planerades för ett 20-tal lägenheter och i 
det andra drygt 40 bostäder, medan Ringdansen innehöll ca 1 000 hushåll. 
Energibolagets ekonomiska intressen ökar förstås med skalan. Lindås är det enda 
projektet där en helt igenom lokal lösning skapats. Att Lindås är ett litet projekt, 20 
lägenheter, samt att det saknas utbyggd fjärrvärme i området kan ha medverkat till att 
det inte utgjorde något hot. Om de nya stadsdelarnas energisystem ska fungera som 
tillägg till de befintliga systemen eller utgöra separata system, beror på såväl tekniska 
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och ekonomiska systemförutsättningar som på hur stora hot dessa utgör för aktörerna i 
det befintliga systemen. 

Det finns också forskning som fokuserar på utbyggnad av hela stadsdelsprojekt. I 
sådana större projekt bildades från 1990-talet koalitioner och samarbeten mellan det 
privata och det offentliga, som ibland innebar att beslut togs någon annanstans än i den 
demokratiska politiska processen. Studiet av dessa större stadsplaneprojekt visar att 
resursstarka aktörer har makt, såsom kommuner och privata aktörer, medan resurssvaga 
aktörer inte kan påverka även om de försöker (Granberg 2003:172; von Sydow 
2004:128). Vad som händer i målstyrda, stora stadsplaneprocesser vars mål är att husen 
ska byggas energieffektivt och med förnybar energi ska jag undersöka i mina fallstudier. 
De energiprojekt som presenterats ovan visar att projekt med ekonomiska resurser och 
FoU-resurser har förutsättningar att bli framgångsrika. Vilken roll och betydelse detta 
har i mina fall blir intressant att titta närmare på.  
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Kapitel fyra 

4. Teoretiska perspektiv och 
utgångspunkter  

4.1. Inledning  
I detta kapitel ska jag presentera teorier och begrepp som ska bidra till att systematisera 
kunskapen om processerna i Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen och göra dem 
förståeliga. Ambitionen är således att den teoretiska begreppsramen ska underlätta att ge 
svar på avhandlingens syfte. 

De teorier jag använder mig av kan grupperas in i två områden. Det första området rör 
teorier och begrepp som visar på svårigheter att via teknik åstadkomma förändringar i 
existerande tekniska system. Teknikhistorikern Arne Kaijser framhåller t ex vikten av 
att de som vill påverka eller styra ett infrastruktursystem, t ex politiker, har förståelse 
för systemets egen dynamik (Kaijser 1994:94). Teorin om stora tekniska system 
används för att få förståelse av möjligheten att göra förändringar i tekniska system. 
Detta perspektiv är relevant när målen i projekten innebär att tekniska infrastruktur-
system ska motsvara nya krav och bli annorlunda än de befintliga. 

Det andra område jag hämtar teoretiska begrepp från är statsvetenskap och sådan 
planeringsteori som rör frågor kring samhällsstyrning. Föreställningsramen bygger på 
att politisk-byråkratisk hierarkisk styrning (government) till viss del kommit att ersättas 
av nätverkspolitik (governance) som innebär att aktörer från den privata och offentliga 
sfären samverkar i olika konstellationer (Elander & Åquist 2001:12).  

4.2. Människor och teknik i ett systemperspektiv 
Hållbar energianvändning: förändring i sociotekniska system  
För att studera processer, vars uttalade mål är att bygga hus med hållbar 
energianvändning är det av vikt att diskutera vilka mål som avses. Hållbarhet kopplas 
ofta ihop med flera dimensioner: social, ekonomisk och ekologisk. I 
Brundtlandrapporten, där begreppet myntades länkas den ekologiska dimensionen till 
ekonomiska och sociala relationer i ett globalt perspektiv. Brundtlandkommissionen 
betonade beroendet mellan den rika och den fattiga världen, vilket ledde till 
uppmaningen att den rika delen måste reducera sin förbrukning till förmån för tredje 
världens behov (Healey 1997:176). Jag kommer inte att formulera en stipulativ 
definition av vad hållbar energianvändning är, och jag begränsar mig till att behandla 
ekologisk hållbarhet. Det är aktörernas divergerande definitioner och tolkningar av 
begreppet som är i fokus i avhandlingen. Inledningsvis nämns därför endast de mål som 
ställts upp för stadsdelarna, som får tjäna som en empirisk, tentativ bestämning av 
begreppet hållbar energianvändning. Ett energimål är att begränsa energianvändningen i 
husen till ett bestämt målvärde, mätt som högsta energianvändning per kvm och år. Ett 
annat mål är att energitillförseln till områdena ska utgöras av förnybar energi. Ingenting 
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sägs i måldokumenten om exakt hur energilösningen ska utformas 
(Miljöprogram 1996:12, Kvalitetsprogram 1999:44). Dock har krav och mål ställts upp 
som är relaterade till energimålen. I Kvalitetsprogrammet för Västra Hamnen nämns till 
exempel att effektiv energianvändning inte får innebära att de boendes komfort blir 
bristfällig (Kvalitetsprogram 1999:44).  

I Miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad betonas att ”lösningarna skall vara anpassade 
efter de boendes behov och främja social gemenskap och ekologiskt ansvarstagande” 
(Miljöprogram 1996:5). Således lämnas val och tolkning av systemlösning i stort sett 
över till aktörerna i projekten. Detta gör det lättare att konstatera vad hållbar 
energianvändning inte är, än vad det är i praktiken eftersom det finns många 
uppfattningar om den saken. Eftersom målet hållbar energianvändning ställts upp bör 
detta innebära att vi anser att dagens energianvändning generellt sett inte anses vara 
hållbar. Vi använder för mycket energi per person, samtidigt som energin till största 
delen kommer från icke förnybara energikällor.1 Begreppet hållbar utveckling från 
Brundtlandkommissionen tyder på att det snarare är en process än ett uppnåeligt mål 
eller slutstadium som avses (Scott & Gough 2003: introduction).  

I framtidsvisioner och strategidokument som rör hur vi ska slå in på en väg som 
karaktäriseras av hållbar utveckling lyfts bland annat betydelsen av teknik och 
mänskliga beteendeförändringar fram (Vår gemensamma framtid 1988:59, 80). T ex 
betonades inom Agenda 21 både ändrade konsumtionsmönster och medborgarnas 
deltagande som viktiga strategier för att nå hållbarhet (Agenda 21 Förenta Nationernas 
konferens om miljö och utveckling, Rio de Janeiro, Juni 1992 1993:29) Aktörer och 
teknik i målinriktat samspel är förutsättningar för en förändringsprocess i riktning mot 
ett samhälle med energisystem som utvecklas på ett hållbar sätt.2 

Teknik ur ett sociotekniskt perspektiv 
Inom tekniksociologin betraktas inte teknik som enstaka artefakter. Enligt 
tekniksociologen Jane Summerton måste tekniken istället ses i ett sammanhang och hon 
framhåller att ett fruktbart synsätt är att betrakta tekniken som en eller flera delar av 
komplexa system (Summerton 1998:21f). Ett system består av olika komponenter som 
tillsammans bildar någon form av helhet och en systemgräns kan urskiljas (Hughes 
1983:5; Ingelstam 2002:19). Ett energisystem består av tekniska komponenter, som 
anläggningar och ledningar, och av de aktörer och organisationer som ser till att det 
sociotekniska systemet utvecklas, drivs och används. Energibolagen är exempel på 
sådana aktörer.  Användarna som brukar och har nytta av vad systemet ger är självklart 
också betydelsefulla, inte minst för systemets existensberättigande. Institutioner och 

                                                 
1 Alla människor är beroende av att den tekniska delen av energisystemet fungerar och är därmed aktörer i 
det. Tillsammans bildar tekniken och aktörerna ett sociotekniskt energisystem som inte är hållbart 
(Ingelstam 2002). Detta sociotekniska system måste således utvecklas och förändras så att vi, i den ständigt 
pågående process där vi och våra tekniska system interagerar, skapar hållbar energianvändning. 
2 Vid byggnation av nya hus med hållbar energianvändning krävs förändringar i själva planerings- och 
byggprocessen. Dessa förändringar rör såväl beslut om användning av annan energisnålare teknik som att 
bygga på ett förändrat sätt. Dessutom krävs att de boende, som ska hantera och använda systemet, erhåller 
kunskap kring dessa tekniska lösningar och att de därmed stimuleras att ändra sitt beteende. Men viktigast 
av allt är att det som sammantaget skapas blir långsiktigt hållbart, d v s står för hållbar utveckling i 
Brundtlandkommissionens anda, vilket innebär att målet inte bara nås här och nu. 
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regler, t  ex lagar, utgör ramverk och spelregler för verksamheten i systemet 
(Summerton 1998:22)1.  

Den samhällsvetenskapliga systemforskaren Lars Ingelstam tar i sin bok System – att 
tänka över samhälle och teknik upp begreppet sociotekniska system (Ingelstam 
2002:219f). Ordledet ”socio-” betecknar de institutionella och mänskliga delarna i 
systemet, t ex användarna och de aktörer som utvecklar systemet, medan ordledet 
”tekniska” betecknar själva tekniken och de materiella delarna i systemet, t ex ledningar 
och produktionsanläggningar. Ingelstam menar att det måste finnas ett samband mellan 
de tekniskt-materiella och de sociala komponenterna för att systemet ska vara ett 
sociotekniskt system (Ingelstam 2002:220). Energisystemet utgör ett exempel på ett 
sociotekniskt system. Enligt strategin för hållbar utveckling ska det alltså ske 
förändringar i såväl de sociala som de tekniska delarna av det sociotekniska 
energisystemet. Vad vet vi om hur sociotekniska system utvecklas och förändras?  

Under 1980-talets första hälft publicerades teknikhistorikern Thomas Hughes 
uppmärksammade bok Networks of power: Electrification in Western Society 1880-
1930 (Hughes 1983).2 Där redovisar han en studie av elektricitetens framväxt och 
utbredning i västvärlden ur ett systemperspektiv. Hughes visar på ett allmänt 
utvecklingsmönster hos stora tekniska system (Summerton 1998:24). De börjar som 
lokala system med få förgreningar, växer till regionala system, för att sedan successivt 
växa vidare till nationella och internationella system.  

Svårigheten att ändra riktning i sociotekniska system och 
byggnadssätt 
Vad händer om man vill göra förändringar i sociotekniska system? Det starka 
beroendeförhållande som finns mellan delarna i ett system kan innebära att 
systemförändringar blir problematiska. När ett sociotekniskt system väl är utvecklat är 
det, enligt Hughes, svårt att ändra systemet, eftersom det har blivit självgående. Detta 
tillstånd kallar Hughes momentum, och syftar då på den rörelsemängd som finns i 
systemet och som gör att systemet långsamt rör sig i en viss riktning (Hughes 1983:15).  

Svårigheten att ändra riktning beror enligt Hughes för det första på att stora resurser, 
t ex ekonomiska och politiska, lagts ned i systemet, för det andra på att intressen och 
organisationer har vuxit sig starka runt systemet och för det tredje på att institutionella 
strukturer har utvecklats som är kostsamma att ändra eller byta ut (Hughes 1983:15). 
Hughes teori kring systemens utveckling brukar kallas för stora tekniska system, ofta 
förkortat LTS.3 Enligt författarna till boken Att ändra riktning. Villkor för ny 
energiteknik karaktäriseras etablerade och mogna sociotekniska system bland annat av 
en systemkultur (Kaijser m fl 1988:191). Systemkulturen står för aktörernas 
gemensamma, och jag uppfattar att betoningen ligger på de professionella aktörerna, 
syn på vilken väg teknikutvecklingen bör ta. Teknik som ligger i linje med 
systemkulturen går relativt lätt att föra in i systemet medan den teknik som inte passar 
in i systemkulturen istället möts med blindhet (Kaijser m fl 1988:191). 

                                                 
1 Summerton hänvisar till Arne Kaijser (1994).   
2 Före 1970-talet hade få samhällsvetare studerat utveckling av ny teknik med fokus på processen, d v s hur 
teknik träder in i samhället och utvecklas. 
3 LTS är en förkortning av Large Technical System. 
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Hughes har kritiserats för att han inte belyser slutanvändarnas roll i systemet (Ingelstam 
2002:234), d v s den eller de som får nytta av energin, eller i mitt perspektiv de som ska 
bo i de energisnåla husen. Inte heller har han beaktat dem som bygger de hus som ska 
länkas in i energisystemen. Hughes studerar framförallt utbyggnaden av energisystemet 
på tillförselsidan och de aktörer som deltar i denna process. Ingelstam hänvisar till 
Joerges som gör en distinktion mellan stora tekniska nätverk, alltså geografiskt 
förgrenade fysiska strukturer, och stora tekniska program såsom stora dammbyggen 
som är en sammanhållen fysisk struktur på en plats. Stora tekniska program 
karaktäriseras av ett starkt tryck på planmässig förändring och med ett tydligt mål och 
inriktning (Ingelstam 2002:232). I de stadsbyggnadsprojekt jag studerar ska dessa båda 
sammanfalla; energisystemet med sin förgrenade karaktär och stadsdelen som 
geografisk plats. Jag fokuserar på husen och den planmässiga förändring det innebär att 
planera för en stadsdel med hållbara och energieffektiva hus, som ska förses med ett 
energisystem som bygger på förnybar energi. Viktiga aktörer vid förverkligandet av 
hållbar energianvändning i byggandet av nya bostäder är därför inte bara aktörer i 
energisektorn, utan också de aktörer som finns i byggsektorn och som har möjlighet att 
välja nya lösningar i sina byggprojekt.  

Flera studier visar att det finns en tröghet att införa ny teknik i byggbranschen och att 
förhållandevis få innovationer utvecklas där (Björklöf 1986:221; Benton 1984:103). 
Enligt Björklöf sker forskning och utveckling med sikte på byggverksamheten utanför 
branschen (Björklöf 1986:21).1 Björklöfs studie grundar sig på en intervjuundersökning 
med aktörer på 43 företag. De företag som berörs är arkitektkontor, tekniska 
konsultbyråer, entreprenadföretag samt byggnadsmaterialföretag (Björklöf 1986:18).2 
Björklöf har urskiljt några faktorer som påverkar implementering och möjligheten för 
innovationer att få fäste i byggbranschen. De är för det första produktionssystemets 
uppbyggnad, för det andra papyrofobin och för det tredje det kommunikationsnät som 
Björklöf kallar för old boy network som han förkortar OBN (Björklöf 1986:19). Dessa 
pressenteras nedan. 

Produktionen i byggbranschen sker i tillfälligt uppbyggda projektorganisationer med 
varierande sammansättning av människor. Dessa organisationer upplöses när de 
fullgjort sin uppgift, dvs när ett eller flera hus står klara (Björklöf 1986:19). De främsta 
konkurrensmedlen i branschen är tid och ekonomi, vilket innebär att arbetet sker under 
en betydande tids- och kostnadspress. Därför implementeras främst sådana innovationer 
som ökar produktionstakten (Björklöf 1986:19).  

Det personliga kommunikationsnätet mellan aktörer i branschen (OBN) är betydelsefullt 
för möjligheten att en innovation ska få fäste enligt Björklöf och detta består t ex av 
tidigare kurs- eller arbetskamrater. En innovation som har stöd i OBN har stora 
möjligheter att bli accepterad (Björklöf 1986:19). Björklöf framhåller två typer av 
aktörer som viktiga: arkitekter och tekniska konsulter. De har inflytande både vid 
förmedling av innovationer och för informationsspridning (Björklöf 1986:20). 

                                                 
1 Enligt Björklöf  förändrar den gradvisa utvecklingen av produkt- och materialsortimentet på lång sikt 
byggtekniken och byggteknologin och den utvecklingen pågår främst inom institutioner utanför branschen 
(Björklöf  1986:23). 
2 Björklöf  nämner att han även gjort några kompletterande intervjusamtal med ett antal fristående kännare i 
branschen. Han nämner också att han har egen erfarenhet från byggbranschen.  
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Papyrofobi, vilket betyder att det finns ett svagt intresse för att läsa litteratur, är enligt 
Björklöf en annan viktig faktor som påverkar möjligheten för innovationers inträde i 
branschen. Eftersom forskningsrapporter och tidskrifter inte läses i någon större 
omfattning är påverkan därifrån liten, enligt Björklöf. Han menar att det även finns ett 
motstånd mot teori och dokumentation (Björklöf 1986:19, 22). Eftersom organisationen 
kring ett byggprojekt dessutom upplöses när det är genomfört försvåras ytterligare 
möjligheten att bygga upp en forskningstradition (Björklöf 1986:19). 

En sociologisk studie med syfte att studera användningen av samhällsvetenskaplig FoU 
inom bygg- och planeringssektorn, visar att även samhällsvetenskaplig FoU läses i ringa 
omfattning i branschen (Ericson & Johansson 1990:121).1 Studien, som är genomförd i 
Malmö, bygger inte enbart på intervjuer med personer från byggbranschen utan även på 
intervjuer med bland andra aktörer inom den kommunala sfären.2 I studien framkommer 
att direktkontakter med forskare och kollegor samt muntlig kunskapsförmedling har stor 
betydelse för informationsspridning (Ericson & Johansson 1990:121f). Ericson och 
Johansson utgår från att byggbranschen utmärks av att ingen enstaka organisation har 
kontroll över alla faser i byggprojektet eller har tillräckliga kunskaper och resurser för 
att själva producera en slutprodukt. Därmed blir organisationen som helhet beroende av 
befintlig teknologi och organisationsstruktur. Enligt Ericson och Johansson har 
branschen karaktärsdrag som revirtänkande, konservatism och kortsiktigt ekonomiskt 
tänkande, vilket försvårar användningen av samhällsvetenskaplig kunskap (Ericson & 
Johansson 1990:105f).  

Om man relaterar ovan refererade forskning om byggbranschen till Hughes LTS-
perspektiv är det rimligt att anta att konservatism, tröghet och ett momentum i relation 
till förändringar inte bara karaktäriserar aktörerna på tillförselsidan i energisektorn, utan 
även aktörerna i byggbranschen. I båda branscherna finns starka ekonomiska intressen 
och intresse av att använda befintlig kompetens inom husbyggarkulturens respektive 
energisystemkulturers etablerade organisationer och nätverk. En viktig skillnad mellan 
energisektorn och byggsektorn är dock att den sistnämnda karaktäriseras av 
projektorganisationer av en mer tillfällig karaktär; de utgör tekniska program i Joerges 
tolkning. Vid byggandet av nya stadsdelar vars mål är hållbar energianvändning ska 
byggbranschens och energibranschens aktörer mötas för att tillsammans uppnå detta 
mål i projektet. Därför är projektorganisationens karaktär viktig. 

Jag använder benämningen projektuppbyggnad för att analysera vilka aktörer som tillåts 
delta i de projekt jag studerar. I projektuppbyggnaden kan såväl aktörer från energi- som 
byggbranschen finnas med, men även aktörer från kommunen. Vilken betydelse olika 
intressen, resurser i form av FoU och nätverk har i projektuppbyggnaden är av intresse i 
min studie. Hughes använder begreppet systembyggare för att beteckna de entreprenörer 
som formar, utvecklar och försöker styra hur systemet utvecklas (Ingelstam 2002:226; 
Palm 2004:47). Systembyggare är bland annat de som kontrollerar energitillförseln, 
exempelvis energibolag, och de som bygger husen, byggherrar. De senare kan påverka 
att husen byggs med syftet att minska den totala energianvändningen i bostäderna. För 
att skilja dessa typer av systembyggare åt använder jag begreppet energisystembyggare 
för dem som fokuserar på energitillförseln, medan de som fokuserar på husets form och 

                                                 
1 I studien refereras även till några andra forskningsrapporter med liknande resultat, se Ericson & Johansson 
1990:24ff. 
2 Från den kommunala sfären intervjuas bland annat kommunala tjänstemän och politiker. Byggbranschen 
representeras av byggherrar, entreprenörer och konsulter.   
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funktion kallas hussystembyggare, byggbranschens aktörer. Jag använder begreppet 
hus- och energisystembyggare när jag avser båda. Men jag vill inte begränsa 
systembyggarperspektivet. De boende har även en annan garanterad roll som brukare 
och boende i de hus som byggs, i denna roll kallar jag dem för systembrukare. 

Hur kan ett sociotekniskt system ändra riktning?  
Kaijser, Mogren och Steen framhåller att dominerande aktörer i ett stort tekniskt system 
saknar förmåga att var för sig få systemet att ändra inriktning. En systemförändring 
innebär att momentum måste rubbas och för att detta ska ske krävs ett hot som aktörerna 
inte kan kringgå. Ett sådant hot kan t ex vara att en ny lag införs eller att en marknad 
försvinner (Kaijser m fl 1988:192). Författarna framhåller att det därför är viktigt att 
staten stödjer utvecklingen av potentiellt viktig teknik med stor samhällsrelevans som 
faller utanför systemkulturen, t ex via bidrag eller genom att beskatta faktorer i 
systemkulturen (Kaijser m fl 1988:193).  

Hur kan ny teknik som ligger utanför systemkulturen, få fäste i byggbranschen? 
Björklöf menar, som tidigare framhållits, att sådan ny teknik som branschen börjar 
använda rör effektivitet i produktionsledet eller utvecklas inom branscher runt 
byggbranschen, t ex materialbranschen. Björklöf framhåller också att de innovationer 
som görs huvudsakligen är småstegsinnovationer som innebär förbättring eller 
komplettering av redan tidigare kända produkter eller metoder. Det är också viktigt att 
insatsen bedöms få en kort återbetalningstid (Björklöf 1986:22). Teknik som ligger nära 
den dominerande kulturen och som verkar i aktörernas intresse, t ex ekonomiskt, 
förefaller ha lättare att få gehör än andra i byggbranschen.  

Även Ericson och Johansson påpekar att kortsiktigt ekonomiskt tänkande karaktäriserar 
branschen, vilket bidrar till liten användning av samhällsvetenskaplig FoU. Författarna 
förespråkar därför att större resurser satsas på att föra ut forskning i organisationerna, 
genom bland annat seminarier och andra direkta kontakter med den praktiska 
verksamheten (Ericson & Johansson 1990:122). Studier av processen av 
Lindåsradhusen visar tydligt att forskarna som funnits med i projekten i olika skeden 
bidragit till att nå ut med forskningsresultat (Boström m fl 2003:18). Björklöf nämner 
även att tävlingssituationer är innovationsfrämjande, medan däremot byggande i egen 
regi inte främjar innovativt tänkande (Björklöf 1986:22).  

Lil Benton studerade innovationer i husproduktion i elva kommuner i Sverige mellan 
åren 1970-1979. Det är i tävlingssituationer och i öppen eller inbjuden anbudsgivning 
som innovationer gjorts enligt Bentons studie (Benton 1985:9). Däremot fanns inga 
innovationer hos dem som bygger i egen regi. Benton har även närmare studerat de 
innovationer som rört energi. Hon finner inte många sådana, vilket hon tycker är 
förvånande eftersom den period hon studerat inrymmer den första oljekrisen. En 
förklaring som nämns till detta är de långa ledtiderna som finns i branschen och som 
utgör ett hinder (Benton 1984:105).  

Tidigare presenterade byggprojekt, såsom Lindås och Understenshöjden, drevs av 
aktörer med ett långsiktigt egenintresse, t ex kommunala byggherrar eller de som skulle 
bo i området. Resurser i form av såväl ekonomi som forskardeltagande bidrog också till 
att man kunde komma närmare målen i projekten. Mot bakgrund av teorierna ovan är 
min tolkning att projekten realiserades framförallt för att flera av de deltagande 
aktörerna ingick i eller var intresserade av alternativa hus- och energisystemkulturer. 
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Exempelvis kunde forskarna och arkitekterna däri delvis realisera visioner med hjälp av 
nätverksmedlemmar, som också ifrågasatte de dominerande systemkulturerna. 

Eftersom jag studerar energifrågan i stadsplanering, där målet att bygga hus med 
hållbara energisystem är politiskt beslutat, är också begrepp och teorier som rör frågor 
kring hur samhället styrs och hur planering gestaltas viktiga. Jag kommer därför att i 
nästa avsnitt diskutera det andra teoretiska perspektiv jag har valt. Så genomgripande 
förändringar av ett sociotekniskt energisystem, som det är frågan om i de stadsdelar jag 
studerar, ställer stora krav på aktörerna. Utan aktiv målstyrning blir projekten länkade 
till befintliga energilösningar som en följd av det sociotekniska systemets momentum 
och kultur. Men räcker det med att ett politiskt mål ställs upp för projekten för att 
aktörerna ska uppfylla målet och nya energisystem för stadsdelarna utvecklas? Det är en 
empirisk fråga. 

4.3. Samhällsplanering – en komplex verksamhet 
Samhällsstyrning – ett sätt att se på samhällsplanering 
Hus- och energisystembyggarna, som presenterades i föregående kapitel, är viktiga 
aktörer. En annan aktör, som föregående teoribildning inte lade stor vikt vid, återfinns 
på den politiska arenan, t ex stat och kommun. Beslutet om miljömål, rörande bland 
annat hållbar energianvändning, i de stadsdelsprojekt jag studerar har tillkommit genom 
demokratiska beslutsprocesser på den kommunala arenan. Detta innebär att målen som 
eftersträvas genom nyordningar i byggbranschens respektive i energisystemkulturen 
måste uppnås med hjälp av någon form av samhällsstyrning. Enligt Lundquist är 
samhällsstyrning förvaltningars och politikers ansträngningar att påverka samhälls-
utvecklingen (Lundquist 1992:71).1  

Samhällsplanering kan ses som ett utryck för samhällsstyrning i den fysiska 
planeringen. Healey menar att synen på planering har förändrats under senare år, från att 
betraktats som en strikt rationell process till att ses som en interaktiv process i ett socialt 
sammanhang (Healey 1997:65). Den tidigare dominerande rationella planeringssynen 
genomsyrades av antagandet att politiker kan styra genom beslut som bygger på ny 
teknik och vetenskap. En vetenskaplig kunskapsbas är enligt detta synsätt grunden för 
att identifiera problem och förutsäga framtida möjligheter (Healey 1997:9), enligt 
modellen att beslutsfattarna sätter upp mål och planerarna formulerar planer och sedan 
nås målen i och med att planerna följs.2 Planeringen är enligt det rationella synsättet en 
neutral och teknisk process (se Storbjörk 2001:11ff,39).  

Planeringen ses numera vanligen istället som en process där argumentation, förhandling 
och maktkamp är viktiga aspekter (Healey 1997:29). Healey framhåller att för att kunna 
möta de krav som dagens samhällsplanering står inför behövs en helt ny förståelse för 
hur planering går till. Enligt henne är planeringssystemet inte uppbyggt utifrån det 
faktum att vi lever i en värld där ekonomi och sociala relationer har global karaktär. 
Healey argumenterar för ett institutionellt sätt att förstå de förändringar som sker i våra 
städer och regioner (Healey 1997:4f). Hon anser att planering inte bara handlar om 

                                                 
1 Denna styrning kan skiljas från förvaltningsstyrning, som rör politikernas styrning av förvaltningen, samt 
organisationsstyrning som rör högre förvaltningsnivåers interna styrning av lägre nivåer. 
2 Planerarnas kompetens, baserade på vetenskaplig logik, anses kunna urskilja intressen och agera för det 
gemensammas bästa. 

57



 54 

själva innehållet i frågeställningarna i specifika planeringssituationer utan även om hur 
frågorna diskuteras, hur problemen är definierade och hur strategierna väljs.  

Frågor om processen i sig är därmed lika viktiga som frågor om det innehållsliga 
(Healey 1997:85). Detta leder fram mot en samverkansplanering som framförallt bygger 
på konsensus (Healey 1997:29f). Healey utgår i sin normativa ansats från att 
planeringsprocessen ses som en social process där aktörerna identifierar frågor och 
gemensamma intressen, definierar problem och lösningar och utvecklar idéer om hur 
problemen ska lösas i praktiken (Healey 1997:85f). Healey, som har bakgrund som 
planerare, ger rekommendationer om hur detta ska göras.  

Denna förändrade syn på planeringen, sedd som en social process, bottnar bland annat i 
att tillväxt och ökad levnadsstandard, som uppnåtts genom rationell planering, visat sig 
medföra risker och hot, bland annat mot miljön. Även Brundtlandkommissionen och 
FN-konferensen i Rio har påverkat planeringspraktiken. I Sverige fick kommunerna t ex 
i uppgift att hantera både Agenda 21 och nya planeringspremisser som innebar ökade 
krav på medborgardeltagande i planeringen (Storbjörk 2001:21). Healey menar att det 
framförallt är de globala miljöfrågorna som har inneburit att intresset för fysisk 
planering har återuppstått i Europa (Healey 1997:190). 

Det är emellertid inte bara hoten från globala miljöproblem som lett till en förändrad 
syn, utan även statsfinansiella problem och minskade resurser har lett till 
decentralisering och hårdare ekonomisk kontroll (Elander 2002:191). Decentralisering 
har i sin tur inneburit att privata och ideella organisationer har övertagit ansvaret för 
tjänster som tidigare utfördes i offentlig regi (Montin 2000:2). Detta visar sig även inom 
bostads- och energimarknaden. Kommunen har, som markägare och via planmonopolet, 
haft en viktig roll vid utbyggnaden av såväl bostadsbeståndet som energisystemet, dels 
via kommunala bostadsbolag, dels som ägare av kommunala energibolag. Om- och 
avreglering av bostads- och energisektorn, har lett till att flera privata aktörer sköter 
sådana angelägenheter. Vikten av att prioritera städernas konkurrenskraft och hur frågan 
kring social segregering i samhället ska hanteras har också betydelse i den stadspolitiska 
debatten (Elander & Åquist 2001:17). Framförallt fokuseras på hur detta ska 
genomföras när det inte finns tillräckliga resurser för att använda traditionell politisk 
demokratisk styrning. Enligt Strömberg och Elander var utbyggnaden av den lokala 
välfärdsstaten ett viktigt mål i Sverige mellan åren 1950 – 1980 och där ingick en aktiv 
bostadspolitik via politisk demokratisk styrning. Från 1980 har istället sparsamhet med 
offentliga utgifter, marknadsföring av den egna staden och nätverksstyrning dominerat 
(Strömberg & Elander 2001:193). 

Samhällsstyrning ur government- och governanceperspektiv 
Samhällsstyrning i allmänhet kan studeras ur ett organisationsperspektiv och skiftet från 
en politiskt styrd byråkrati i en representativ demokrati till nätverksstyrning brukar 
inom den samhällsvetenskapliga forskningen beskrivas genom uttrycket från 
government till governance. Utvecklingen har gått från offentlig styrning (government) 
till självreglering genom agerande i nätverk (governance) (Strömberg & Elander 
2001:189; Elander & Åquist 2001:40). I boken Governance, Politics and the State 
framhåller statsvetarna Pierre och Peters att man kan studera governance dels ur ett 
strukturperspektiv och dels ur ett processperspektiv (Pierre & Peters 2000). Governance 
ur ett strukturperspektiv innebär att fokus läggs på de institutioner och strukturer inom 
vilka samhällsstyrning sker, alltså de formella ramarna. I processperspektivet är själva 
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interaktionen mellan aktörerna som verkar i strukturerna det centrala (Pierre & Peters 
2000:14ff). Jag är framförallt intresserad av processen och interaktionen mellan olika 
aktörer i stadsdelsprojekten, men vill även visa på att strukturen formar förutsättningar 
för processen.  

Government  
Den mest utbredda synen på hur styrningen av samhällets gemensamma angelägenheter 
hanteras och organiseras utgår från representativ demokrati, där politiker som utses i 
demokratiska val får rätt att fatta beslut i samhällsfrågor för medborgarnas räkning. 
Montin framhåller att välfärdsstatens expansion har realiserats i kommunerna som burit, 
och fortfarande bär, huvudansvaret för många frågor inom välfärdspolitiken (Montin 
2000:3). Enligt denna modell styrs den offentliga förvaltningens arbete av de valda 
politikerna (Birgersson & Westerståhl 1992:197f). När politiska beslut tagits fortplantas 
de ned i samhällets institutionella system som är hierarkiskt uppbyggt. Verkställandet 
av de politiska besluten utförs av tjänstemän i den offentliga förvaltningen (Björk m fl 
2003:15).1 Politiska instanser har maktresurser i form av lagstiftning och tvångs-
åtgärder. 

Styrningen utövas alltså av valda representanter från ett uppifrån-perspektiv, där stat, 
kommun eller landsting står i centrum. Denna styrform kallas government i anglo-
amerikansk politisk teori och betecknar statens formella institutioner, t ex regering och 
förvaltningsmyndigheter, som upprätthåller ordning i samhället och underlättar för 
kollektivt handlande. ”Government” syftar också på själva styrprocessen (Vedung 
2004:2). Enligt denna modell bär politikerna ansvaret för den verksamhet som bedrivs 
som följd av de beslut som tas (Birgersson & Westerståhl 1992:197f). Jag kallar denna 
styrningsmodell för politisk vertikal-hierarkisk styrning.  

Governance  
Government som styrform har under senare år utmanats av ett nytt perspektiv på hur 
samhällsstyrning gestaltas: governance. I samhällsvetenskapliga litteratur, t ex inom 
statsvetenskap och företagsekonomi, ges begreppet olika definitioner och får därigenom 
olika betydelser i olika vetenskapliga sammanhang (Rhodes 1997:46; Kooiman 
1999:68; Björk m fl 2003:109).2 Governance utövas genom nätverk där olika aktörer 
interagerar för att nå gemensamma mål. Denna styrform baseras inte i huvudsak på 
statens auktoritet och sanktioner, även om staten kan vara en av aktörerna (Vedung 
2004:2f). Aktörerna kan alltså vara representanter såväl för offentliga organ och privata 
företag som för ideella organisationer. Björk med flera framhåller att staten, i de flesta 
av de governanceperspektiv som presenteras i boken Governance, anses ha en särskild 
ställning, även om alla aktörer är beroende av varandra (Björk mfl 2003:131). Både 
styrning och organisation är viktiga i ett processperspektiv och båda betonas i 
governanceperspektivet (Björk m fl 2003:128). En process som präglas av governance 
kan bygga på olika former av nätverk, och styrning sker genom dessa nätverk. Enligt 

                                                 
1 I verkligheten är dock förvaltningens påverkan på de politiska programmen stor (Björk m fl 2003:15). 
2 Statsvetare intresserar sig för hur statens styrning ändrats och framhåller att staten uppstår i en ny skepnad 
genom att delta i olika nätverk, medan t ex planeringsforskare är mer intresserade av att studera hur man 
inom samhällsplanering skapar förutsättningar för goda planeringsprocesser. 
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Healey innefattar governanceprocessen ledningen av gemensamma angelägenheter 
hanterade av institutioner på formella eller informella arenor (Healey 1997:59, 206).1  

Rhodes har en liknande utgångspunkt då han framhåller att governance är bredare än 
government eftersom tjänster i detta perspektiv tillhandahålls genom kombinationer av 
statliga, privata och ideella aktörer. Rhodes använder begreppet nätverk för att beskriva 
när flera olika aktörer tillsammans ska tillhandahålla tjänster. Nätverken betraktar han 
som mellanorganisatoriska och självorganiserande (Rhodes 1997:53ff). Kooiman 
framhåller att det governanceperspektiv som väljs är avhängigt omständigheterna, t ex 
på vad man studerar och vad man vill förklara (Kooiman 1999:70). Eftersom det är 
stadsbyggnadsprojekt jag studerar, där olika aktörer interagerar, tolkar jag governance 
på följande sätt: 

Governance utgör en specifik form av samhällsstyrning som sker i nätverk och i samspel 
mellan aktörer. I motsats till politisk vertikal-hierarkisk styrning (government) är 
nätverken horisontellt organiserade. Denna styrprocess kommer jag i fortsättningen att 
kalla horisontell nätverksstyrning. I sin rena form saknar denna styrform formella (legala) 
maktmedel.  

En del framhåller att governance är ett nytt synsätt på hur samhällsstyrning kan studeras 
medan andra menar att intresset för governance beror på att nätverksstyrningens 
betydelse har ökat på grund av samhällsförändringar.2 Nätverksstyrning är dock ingen 
ny företeelse. Det finns många exempel där stat och näringsliv samarbetat med 
varandra. Exempelvis studerar teknikhistorikern Mats Fridlund det nära samarbetet 
mellan det privata företaget Asea och statliga Vattenfall. De båda bolagen var i 
respektive utveckling starkt beroende av varandra. Asea utvecklade ny teknik inom 
krafttekniksområdet som användes och kunde testas i Vattenfalls olika 
produktionsanläggningar. Fridlund kallar detta nära samverkan och beroende för 
utvecklingspar där Vattenfalls och Aseas ingenjörer i projekt gemensamt bedrev 
teknikutveckling (Fridlund 1999:215). Sundin framhåller att inom plan- och 
byggsektorn är behovet av lokala nätverk stort, eftersom det finns en rad aktörer med 
olika funktioner och intressen som är beroende av varandras stöd och resurser för att 
stadsbyggandet ska kunna planeras och genomföras (Sundin 1997:181). Detta håller jag 
med om. Bostadsbyggandet har präglats av såväl politisk vertikal-hierarkisk styrning 
som nätverksstyrning. Exempelvis kan genomförandet av miljonprogrammet ses som en 
process starkt präglad av politisk styrning. En miljon nya bostäder skulle byggas på tio 
år. Samtidigt finns exempel på hur beroende kommunerna har varit av näringslivet i 
deras produktion av nya bostäder. Statsvetaren Mikael Granberg visar i studiet av Östra 
Hamnen i Västerås att Asea och Västerås kommun hade en tydlig förbindelse med 
varandra ända sedan företaget bildades på 1890-talet. Att Västerås växte och nya 
bostäder byggdes var starkt beroende av Aseas expansion (Granberg 2003:63ff).  

Statsvetaren Ingemar Elander använder sig av koalitionsbegreppet, som jag uppfattar 
som ett begrepp för att förklara när olika aktörer agerar tillsammans i något syfte. Enligt 
Strömberg och Elander kan kommunala politiker, planerare eller andra aktörer påverka 
skeenden genom att bilda koalitioner (Strömberg & Elander 2001:171). Strömberg och 
Elander påpekar att bostadsbyggandet i Stockholm förutsatte koalitioner av olika slag 

                                                 
1 Healey framhåller att governance framförallt i det moderna samhället har blivit jämställt och ihopkopplat 
med den politiska vertikal-hierarkiska styrningen. 
2 Några är globaliseringens effekter och statens minskade resurser som bland annat lett till att starkt 
samhällsstyrda marknader och statliga monopol har avreglerats under 1990-talet. 
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De gör en hänvisning till Thomas Anton (1975) som visar att bostadspolitiken i 
Stockholm tidigare hade en stark förankring i Stockholms partipolitiska elit. Strömberg 
och Elander menar att dagens koalitioner går i riktning mot samverkan med näringslivet 
och de exemplifierar med Kerstin Sahlin-Anderssons studie av Globen (Strömberg & 
Elander 2001:172). Som jag framförde ovan har kommunen samarbetat med 
näringslivet vid byggandet av nya bostäder. Min tolkning är att bygg- och 
planeringssektorn är ett område som alltid haft inslag av nätverksstyrning, men att de 
aktörer som deltar skiljer sig åt. Idag är privata intressenter vanligare när det gäller de 
som ska bygga husen respektive ansvara för energisystemet.  

Enligt Strömberg och Elander är partnerskap ett exempel på politikens utveckling från 
offentlig styrning via government till nätverksstyrning (governance) (Strömberg & 
Elander 2001:189). Både samverkansformerna, koalitioner och partnerskap, kan ha 
olika intensitet i samverkan och lång tidsutsträckning. I ett partnerskap kan aktörerna 
bindas vid varandra på ett starkare sätt, t ex i form av ett partnerskap i ett EU-samarbete. 
En sektorövergripande koalition eller nätverk med stabilitet och varaktighet i en stad 
kan betecknas med begreppet ”urban regim” (Strömberg & Elander 2001:190).  

Samverkansinriktad samhällsstyrning 
Det finns olika teoretiska synsätt på hur stat och kommun hanterar sin roll när deras 
resurser minskar och betydelsen av samverkan med andra aktörer ökar. Statsvetaren Stig 
Montin och planeringsforskaren Patsy Healey urskiljer vid sidan av politisk vertikal-
hierarkisk styrning (government), tre tendenser till mer samverkande samhällsstyrning. 
Både Healey och Montin nämner nätverksstyrning som en av dessa tre. Montin menar 
att de perspektiv han tar upp beskriver kommunens organisationsmässiga hantering av 
relationen till medborgarna, när kommunens resurser minskat (Montin 2000:2f). Montin 
utgår från den politiska vertikal-hierarkiska styrningen som sker genom att kommun-
invånarna väljer politiker som i kommunfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer. 
Kommunala styrelser och nämnder ansvarar sedan för implementeringen av de politiska 
besluten. Det motsvarar alltså den traditionella statliga styrningen av government-
karaktär (Montin 2000:5). De övriga är ”functionalism”, vilket jag kallar marknads-
orientering, och ”communitarianism” vilket jag benämner medborgardeltagande. De 
sistnämnda inbegriper förändringar i kommunens sätt att arbeta som skiljer sig från den 
hierarkiska styrningen enligt Montin (2000:2).  

Medborgardeltagande innebär att medborgarna bör ges plats och ta ansvar i den 
kommunala demokratiska processen. I Sverige har diskussionen handlat om hur 
kommunen och dess organisation kan komma närmare kommuninvånarna och hur lokal 
demokrati ska utvecklas. Det har realiserats genom införandet av stadsdelsnämnder i 
bland annat Stockholm, Malmö och Göteborg, där syftet varit såväl att öka 
effektiviteten som att uppmuntra till politiskt deltagande. En annan inriktning har varit 
att försöka stimulera kommuninvånarna till direkt engagemang och initiativ. De lokala 
utvecklingsgrupper som startade inom Agenda 21 kan ses som exempel på detta och 
dessa grupper kan betraktas som komplement till den representativa demokratin 
(Montin 2000:14). Ett större medborgardeltagande ställer krav på såväl organisations-
förändringar som ett förändrat arbetssätt inom kommunen. 

Marknadsorientering innebär att kommunens styrning sker under mer marknadsliknande 
former, t ex att verksamheter som kommunen ansvarar för drivs under förutsättningar 
som efterliknar villkoren på marknaden. Kommunen är enligt detta synsätt en producent 
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av servicefunktioner. Hur och av vem servicen produceras varierar. Det kan ske i 
kommunens egen regi, av entreprenörer eller av privata föreningar/organisationer. 
Politikerna har dock makten att styra och kontrollera processen (Montin 2000:6). Syftet 
med sådana förändringar i kommunen har varit att effektivisera och spara pengar, men 
ytterligare ett motiv är att kvalitén på samhällsservicen ska förbättras. Kommuninvånare 
kan enligt detta perspektiv ge utryck åt sina åsikter i sin roll som konsumenter av 
kommunens samhällsservice.1 Utförsäljningen av kommunala energibolag och att 
bostadsbyggandet idag domineras av privata aktörer visar också på denna tendens. 

Horisontell nätverksstyrning är en företeelse som enligt Montin ligger någonstans 
mellan marknadsorientering och medborgardeltagande. En viktig skillnad mellan å ena 
sidan horisontell nätverksstyrning och marknadsorientering, och å andra sidan 
medborgardeltagande är att i de senare betraktas staten och det civila samhället som 
separerade enheter, medan gränsen dem emellan har luckrats upp i den horisontella 
nätverksstyrningen (Montin 2000:9). Kommunens roll är att identifiera nätverk och 
aktörer för att därigenom kunna påverka eller bygga nya nätverk för att lösa specifika 
problem (Montin 2000:8). 

Kommuners anammande av marknadsorienterad styrning och ökat medborgar-
deltagande har inneburit att horisontell nätverksstyrning blivit allt vanligare. Montin och 
Strömberg menar att kommunerna genomgått så stora förändringar att resultatet blivit 
ökad politisk fragmentering (Strömberg & Elander 2001:189). Marknadsorientering har 
inneburit att en del samhällsservice organiseras av icke-offentliga aktörer och den 
intressanta frågan är hur starkt en kommun kan styra privata aktörer. Problemet gäller 
även när ökat medborgardeltagande stimuleras samtidigt som kommunen ändå vill 
behålla kontrollen. Vill man ha närhet och öppenhet i förhållandet till medborgarna, 
måste medborgarna bli mer av en samverkanspart. Båda dessa tendenser liknar mer den 
horisontella nätverksstyrningen än politisk vertikal-hierarkisk styrning. En ytterligare 
dimension är att styrning av svensk förvaltning har gått från en regelorienterad 
myndighetskultur till en målinriktad servicekultur. Syftet har varit att kunna hantera 
större komplexitet, att minska detaljstyrningen och istället styra mot mål (Björk m fl 
2003:17f). 

Healey urskiljer tre tendenser för mer samverkansinriktade former med syfte att öppna 
upp den hierarkiska styrningen för att möjliggöra interaktion mellan det offentliga, 
näringsliv och medborgare (Healey 1997:239). Dessa tendenser är ”criteria-driven 
approach”, ”entrepreneurial consensus” och ”inclusionary argumentation” (Healey 
1997:232).2 Katja Ketola berör dessa i sin avhandling, I mötet mellan projekt och 
process, och hennes översättning är; 1) kriteriedriven ansats, 2) konsensus mellan 
entreprenörer samt 3) inkluderande argumentation (Ketola 2000:83ff).3  

Den kriteriedrivna ansatsen har flera likheter med Montins marknadsorienterade 
samhällsstyrning. Medborgare och näringsliv förväntas reagera på marknadens signaler 

                                                 
1 Här kan man dra en parallell till ett nationellt perspektiv där samma tankar kring marknadstänkande har 
påverkat politiska beslut. T ex har svenska staten sålt ut statliga bolag och avreglerat marknader, exempelvis 
posten (Andersson 2001). Här ska den privata marknaden ansvara för att bedriva samhällsservice och 
konsumenten kan påverka samhället genom sitt konsumtionsval, t ex genom att välja att köpa Miljömärkt el. 
2 Healey gör även en indelning i fyra mer traditionella samhällsstyrformer. Dessa mer traditionella 
governancestrukturer som Healey nämner, redovisar jag inte här. 
3 Jag använder hennes översättning delvis. Konsensus mellan entreprenörer kallar jag för konsensus mellan 
aktörer men de övriga två använder jag samma begrepp för. 
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(Healey 1997:232ff). Styrningen sker genom regleringar, stimuleringsåtgärder och 
tävlingar. Mätbara mål används för att se om de uppfyllda kriterierna nås och/eller för 
att se vilka projekt som ska få bidrag. Denna form av samhällsstyrning grundar sig på 
en linjär, målstyrd planeringsmodell. Politikernas roll är att ta beslut medan 
spetsorganisationer tar fram program. Medborgarna har en roll i programmen men deltar 
inte i formuleringarna av dem. Forskning och utveckling bidrar med kunskap och 
utvärderingsmetoder för uppföljning av mål. Betoningen ligger på hård infrastruktur, 
t ex regleringar och utvärderingar, och inte på mjuk infrastruktur, dvs att bygga upp 
nätverk eller konsensus. Enligt Healey finns i denna form en risk för att fokus ligger på 
att nå uppsatta mätbara mål, och ansatsen kan bli ineffektiv och odemokratisk, och 
framförallt har den endast liten potential att bygga upp institutionellt kapital.  

Konsensus mellan aktörer (som i Ketolas begreppsapparat motsvaras av entreprenörer) 
innebär att samhällsstyrning bygger på strategiska allianser och partnerskap mellan 
olika aktörer i en interaktiv praktik. Horisontellt nätverksbyggande och lokala 
överenskommelser i konsensus mellan nyckelaktörer är grund för modellen (Healey 
1997:235). Kunskapen hos lokala aktörer och nyckelpersoner är central och lokalt 
institutionellt kapital bildas i den interaktiva praktiken dem emellan, vilket bidrar till 
möjligheter att skapa lokala innovationer och effektivitet. I detta perspektiv skapas 
strategiska allianser. Aktörer som samarbetar med varandra i den strategiska alliansen 
eftersträvar framförallt konsensus. Forskning och utveckling handlar i detta perspektiv 
framförallt om att alliansen förser sig med den forskning och information som den anser 
sig ha behov av. Betoningen ligger på den mjuka infrastrukturen, dvs att framförallt 
skapa konsensus mellan aktörerna och att bygga upp relationer. En risk med denna form 
är att de beslut som tas framförallt bygger på de starka aktörernas intressen. 

Inkluderande argumentation är en form av governance som bygger vidare på 
samverkansformen konsensus mellan entreprenörer i allianser och partnerskap (Healey 
1997:237ff). Medborgare och näringsliv kan delta i processen som i föregående modell, 
men samverkan och konsensusuppbyggnad sker inte bara i allianser utan inklusion 
eftersträvas även av andra grupper som berörs och har intresse för det som sker i den 
fysiska planeringen. Samverkan sker inte bara på det lokala planet utan på alla nivåer. 
Kunskapens roll i denna modell skiljer sig från de andra två. Expertkunskap i form av 
forskning och utveckling ska i denna modell finnas med i ledningen av projektet och 
inte som ett kontrollverktyg eller för att endast de styrande ska förses med kunskap.  

I den kriteriedrivna modellen ligger betoningen på den hårda infrastrukturen och i 
modellen konsensus mellan entreprenörer på den mjuka infrastrukturen. I inkluderande 
argumentation är det en kombination av dessa två infrastrukturer, där mjuk infrastruktur 
handlar om hur relationerna byggs upp i konsensussökande och hård infrastruktur 
betonar rättigheter och skyldigheter. Institutionellt kapital utvecklas så att det stödjer en 
kommunikativ praktik. Det är en praktik där aktörerna strävar efter att inkludera olika 
intressen och systematiskt omforma och förändra tankemodeller. Det är denna 
governanceform Healey förordar.  

Alla dessa ovannämnda former för governanceorienterad samhällsstyrning passar in 
under benämningen samverkansinriktad samhällsstyrning. Samverkansinriktad 
samhällsstyrning skiljer sig från den politiska vertikal-hierarkiska styrningen genom att 
den i högre grad öppnar för möten och samverkan med aktörer utanför förvaltningarna 
och den politiska sfären vid genomförandet av allmänna angelägenheter. 
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Samverkansinriktad samhällsstyrning delar jag i sin tur in i två underkategorier. Den 
ena kategorin kallar jag för öppen samhällsstyrning och den andra kategorin är 
samhällsstyrning via nätverk (nätverksstyrning). Det som skiljer dessa två åt är att i 
öppen samhällsstyrning agerar offentliga och privata aktörer som separata enheter, 
medan i samhällsstyrning via nätverk är gränsen dem emellan oklar. 

Olika former för öppen samhällsstyrning är medborgardeltagande (efter Montin), 
marknads- och kriteriestyrd (en hopslagning av Montin och Healeys ansatser) samt 
förhandlingsplanering. Även samhällsstyrning via nätverk finns i olika former. 
Konsensus mellan aktörer är den huvudkategori jag använder mig av, vars underformer 
är t ex nätverk, partnerskap och urbana regimer. En ytterligare kategori är inkluderande 
argumentation. Den kan tolkas som en mellanform, mellan öppen samhällsstyrning och 
samhällsstyrning via nätverk och en modell för hur samhällsplanering eller 
samhällsstyrning bör bedrivas.  

Samhällsstyrning med betoning på relationer i processen 
Initiativ och ansvarsområde  
I jämförelsen mellan de olika styrningsformerna utgår jag från vem som initierar en 
fråga. I den politiska vertikal-hierarkiska styrningen initieras en fråga av politiker, t ex 
genom påtryckning via opinionsbildning. Politiker kan även initiera en fråga genom att 
bli påverkade av tjänstemän inom förvaltningen (Lundquist 1992:47,69). Vid öppen 
samhällsstyrning blir gången liknande, medan det i samhällsstyrning via nätverk inte är 
självklart vem som tar initiativet till att nätverket bildas för en fråga. Det kan vara en 
politiker, men det kan likaväl vara någon utomstående aktör.  

Rhodes betonar att nätverk är självorganiserande och autonoma från det offentliga 
(Rhodes 1997:53). Elander menar att starten för ett nätverk kan vara ett politiskt 
initiativ eller ett initiativ från en enskild aktör. Enligt Elander verkar många partnerskap 
uppstå genom en blandning av styrning uppifrån och initiativ underifrån (Elander 
2002:194). Sundin påpekar att de beroendeförhållanden som råder mellan olika 
organisationer i samhället är grundläggande för nätverkens framväxt 
(Sundin 1997:181). Elander exemplifierar orsaker till att partnerskap bildas med 
synergieffekter, riskspridning, möjlighet att få mer ekonomiska medel och att kunna 
påverka andra aktörer (Elander 2002:198). Frågan om vem som tar initiativ kan även 
kopplas till ansvarsområde. Såväl i den hierarkiska som i den öppna samhällsstyrningen 
rör det ofta ett politikområde, medan det i samhällsstyrning via nätverk är oklart vilket 
ansvar som tas av nätverket, eftersom det är nätverksmedlemmarnas egna intressen som 
står i fokus.  

Beslut och genomförande – konflikter och konsensus 
De officiella besluten i både den vertikal-hierarkiska styrningen och i öppen 
samhällsstyrning fattas av politiker. Vid samhällsstyrning via nätverk, horisontell 
nätverksstyrning, är det oklart vem som fattar besluten och hur det går till. Beslutet kan 
t ex tas av medlemmarna i nätverket genom konsensus eller av de nätverksmedlemmar 
som har störst möjlighet att påverka de andra i nätverket. Frågan kring beslut kan även 
kopplas samman med frågan vem som ska stå för genomförandet. I den politiska 
vertikal-hierarkiska styrningsmodellen är förvaltningen, eller offentliga bolag viktiga 
utförare. Men även medborgare och andra styrs genom precist utformade lagar 
(Lundquist 1992:49). De som ska genomföra beslutade åtgärder i den öppna 
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samhällsstyrningen kan vara såväl privata som offentliga. I den marknads- och 
kriteriedrivna ansatsen sker styrningen genom kontroll. I nätverksstyrning är det också 
oklart vem som genomför det som nätverket har beslutat.  

I en process med många aktörer och intressen kan alltid konflikter och förhandlingar 
uppstå. Ibland är dessa olösliga, ibland kan det leda till förhandling mellan olika aktörer 
och utbyte av resurser. Aktörers uppfattning om ansvar kan också bidra till att forma 
nätverk (Björk m fl 2003:133). I den vertikal-hierarkiska styrningen bedriver politikerna 
konfliktlösning (Lundquist 1992:165). Nätverk bygger på interaktion. Enligt Rhodes 
orsakas interaktion mellan nätverkets medlemmar av behovet att utbyta resurser och 
förhandla om shared purposes (Rhodes 1997:53).  

Kontroll och ansvarsutkrävande 
I den vertikal-hierarkiska styrningsmodellen görs ofta en åtskillnad mellan stat och 
samhälle och mellan den offentliga och den privata sektorn (Healey 1997: 206). 
Gränserna mellan offentlig och privat sektor luckras upp i processer där horisontell 
nätverksstyrning sker (Rhodes 1997:57; Björk m fl 2003:134). Detta påverkar bland 
annat frågan kring utkrävande av ansvar.  

I den politiska vertikal-hierarkiska styrningen ska politikerna ställas till svars för de 
beslut de tagit. Hur blir det i öppen samhällsstyrning? Vem eller vilka kan ställas till 
svars för en verksamhet som formats i nätverksstyrning är oklart (Björk m fl 2003:134). 
Rhodes framhåller att frågan om vem som kan hållas ansvarig inför vem och för vad 
fördunklas i mer komplexa former av styrning (Rhodes 1997:54). Han påpekar också att 
nätverken är autonoma från staten och därför inte kan göras ansvariga (Rhodes 
1997:53).  

Makt och inflytande 
Makt är ett omtvistat och grundläggande begrepp inom samhällsvetenskap (Lundquist 
1992:11). I den vertikal-hierarkiska styrningen har politiker och byråkrater makt genom 
att de i det byråkratiska systemet kan tvinga fram önskade åtgärder genom 
polisingripande, lagstiftning och domstolsutslag. Detta förutsätter resurser i någon form. 
I nätverksstyrningen är denna form av maktutövning sällan möjlig. Enligt den 
amerikanske statsvetaren Dahl är makt förmågan att tvinga någon att göra något även 
om de själva inte vill (Dahl 1957:202f). Liksom vid makt i Dahls mening innebär 
inflytande förmågan att få någon annan att göra vad man vill. Till skillnad mot makt i 
den meningen innebär inflytande att man måste få den andra att inte bara göra, utan 
också vilja som man själv vill. Jag anser att förmågan till inflytande är central i 
horisontell nätverksstyrning. Makt utövas i den politiska vertikal-hierarkiska styrningen 
och i de övriga styrningsformerna ovan är makt och inflytande blandat.  

Elander menar att om den lokala politiken utformas och genomförs i många olika 
nätverk och koalitioner kan man hävda att makten är fragmenterad (Strömberg & 
Elander 2001:171). Elander och Åquist (2001:39) framhåller att samarbeten i en urban 
regim mer handlar om att få någonting gjort än om makt över skeendet. Healey betonar 
att samverkansinriktande former för samhällsplanering ger möjlighet att sprida makt 
(Healey 1997:259ff).  
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Reflektion och styrning 
Politisk vertikal-hierarkisk styrning, öppen samhällsstyrning och horisontell 
nätverksstyrning sker parallellt och det kan vara svårt att särskilja dem empiriskt. Men 
det kan vara lämpligt att diskutera och reflektera kring de olika styrningssätten utifrån 
vad som krävs av de aktörer som deltar. I politisk vertikal-hierarkisk styrning kan 
styrningsprocessen gestaltas förhållandevis tydligt: politikerna initierar och beslutar. 
Den modellen uppmuntrar aktörer att följa direktiv.  

Sammanfattande karaktäristiska för olika 
samhällsstyrningsformer 

 
 Politisk vertikal- 

hierarkisk  
samhällsstyrning 

 

Öppen 
samhällsstyrning 

 

Samhällsstyrning 
via nätverk 

 

Gränser 
mellan olika 
aktörer? 

Offentliga och privata 
aktörer skilda. 

Offentliga och privata 
aktörer skilda. 

Oklara gränser mellan det 
privata och det offentliga. 

Vem tar 
initiativ? 

Politiker. Politiker.  Oklart. 

Vad tar man 
beslut om? 

Politikområde. Målstyrning inom ett 
politikområde. 

Oklart (efter nätverkets 
intressen). 

Vem beslutar? Politiker tar beslut. 
Tjänstemän genomför. 
Medborgarna ska följa 
lagar. 

Politiker tar beslut. 
Olika privata aktörer 
genomför. 

Oklart vem som tar beslut. 
Oklart vem som genomför.

Vem 
genomför? 

Offentliga bolag. 
Förvaltning,  
(t ex kommunala 
bostadsbolag och 
energibolag står för 
genomförandet). 

Såväl privata som 
offentliga. 

Såväl privata som 
offentliga. Oklart. 

Kontroll Exempelvis genom 
revision.  

Byggherrar krav på 
egenkontroll. 

Oklart. 

Vem kan stå 
som ansvarig? 

Politiker. Politiker är 
huvudansvariga. Privata 
aktörer står som 
ansvariga inför 
politiker. 

Oklart vem som kan 
krävas på ansvar.  

Konflikter  och 
förhandlingar 
mellan vilka? 

Mellan: 
Politiker/politiker. 
Politiker/tjänstemän. 

Mellan 
politiker/tjänstemän 
och privata aktörer. 
Politiker/tjänstemän 
och medborgare. 

Mellan aktörer inom 
nätverket. Nätverket kan 
även stå i konflikt med 
andra nätverk och aktörer.  

Kännetecken Uppmuntrar till att följa 
direktiv.  

Uppmuntrar att kunna 
hantera regleringar, 
upphandlingar.  

Präglas av oklarhet kräver 
reflektion, initiativ och 
ansvarstagande i grupp. 

 

Tablå 4.1. Sammanställning av karaktäristika för olika styrningsformer. 
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Öppen samverkansplanering uppmuntrar till att hantera regleringar och upphandlingar. 
Den tredje ansatsen, samhällsstyrning genom nätverk, präglas framförallt av oklarhet. 
Processer som präglas av nätverksstyrning, och därmed oklarhet, kräver mer av 
aktörerna än i politisk vertikal-hierarkisk styrning. Kooiman poängterar t ex vikten av 
reflektion över den mångfald, dynamik och komplexitet styrningspraktiken idag ska 
hantera (Kooiman 1999:75). Sahlin-Andersson menar att de processer som präglas av 
oklarhet, t ex kring styrningsfrågor, innebär att aktörerna får möjlighet att agera relativt 
fritt och bilda mål efter sina egna intressen (Sahlin-Anderssson 1989:124). Detta 
innebär att den aktör som är mer förutsägande och reflekterande i processen kan erhålla 
ett försprång och därigenom öka möjligheten att få inflytande. Man blir inte automatiskt 
aktör i nätverk och därför är behovet stort att ta egna initiativ eftersom ingen aktör har 
någon självklar roll i nätverken. Detta innebär att varje aktör ständigt måste omdefiniera 
sin egen relevans för att inte bli marginaliserad och utmanövrerad av aktörer med andra 
intressen. Jag tänkte använda mig av begreppen reflektion, samt förmåga till initiativ 
och ansvarstagande för hur aktörerna kan hantera denna nya situation.  

Sammanfattningsvis uppmuntrar politisk vertikal-hierarkisk styrning till att följa 
direktiv. Öppen samhällsstyrning syftar till att hantera regleringar och upphandlingar 
och slutligen nätverksstyrning till att reflektera, ta initiativ och vara ansvarstagande. 
Eftersom alla styrformer finns parallellt ställs krav på ett brett kompetensregister hos 
aktörerna. Tablå 4.1 sammanfattar de olika styrningsformerna.  

4.4. Slutsatser och analysverktyg 
Inledning, några utgångsbegrepp 
I denna avslutande del ska jag sammanfatta de begrepp som används i analysen och de 
frågor som genererats av teorierna. Om politikerna avser att nå hållbar 
energianvändning i ett bostadsområde genom en planeringsprocess, där två av 
strategierna är teknik och mänskliga beteendeförändringar, krävs förändring i det 
sociotekniska systemet som inkluderar byggnaden, boendet och förvaltningen. 
Begreppet sociotekniskt system syftar på tekniken i ett systemperspektiv där människor 
har en viktig roll, såväl de som är professionella aktörer och de boende som ska använda 
systemet i bostadsområdet. Styrningen av det sociotekniska systemet kan utövas i olika 
former under den övergripande rubriken governance.  

1) Momentum innebär att det är svårt att ändra riktning på tekniska system, eller vid 
byggandet av nya bostäder, eftersom aktörer lagt ned resurser exempelvis ekonomiska 
och kompetensmässiga, i systemet och har därför intresse av att det befintliga systemet 
hålls intakt.  

2) Governance betyder nätverksstyrning och är idag en viktig form av samhällsstyrning 
inom bland annat fysisk planering. Nätverksstyrning kan därför få en viktig roll i en 
planeringsprocess, där ny teknik och boende ska få en roll och momentum ska rubbas. 

Aktörernas intressen och resurser är av betydelse såväl i ett momentumperspektivet som 
i ett governanceperspektiv (Hughes 1983:15; Elander 2002:200). 

I projekt med sådan storlek som Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen möts många 
olika aktörer och några av de professionella aktörerna är givna. Hus- och 
energisystembyggare är en beteckning för de professionella aktörer som ska bygga och 
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förvalta hus och system för energitillförsel.1 Tidigare forskning visar att goda exempel 
på hus med hållbar energianvändning är projekt som genomförts i vad jag kallar för 
alternativa hus- och energisystembyggarkulturer. Sådana alternativa kulturer skulle i 
princip kunna ta plats i de båda processer jag studerar, liksom de boende.  

Sammanfattningsvis uppmuntrar politisk vertikal-hierarkisk styrning till att följa 
direktiv. Öppen samhällsstyrning syftar till att hantera regleringar och upphandlingar 
och slutligen nätverksstyrning till att reflektera, ta initiativ och vara ansvarstagande. 
Eftersom alla styrformer finns parallellt ställs krav på ett brett kompetensregister hos 
aktörerna. I tablå 4.2 sammanställs de teoretiska begrepp jag valt och jag nämner flera 
teorianknutna forskningsfrågor. Jag kommer dock inte att behandla alla dessa 
forskningsfrågor i min analys.  

 

Sammanfattning av teoretiska begrepp och   
teorianknutna frågor 

Analysbegrepp Subbegrepp Forskningsfrågor 
 

Projektuppbyggnad a)Professionella aktörer 
Politiker 
Formella 
styrorganisationer 
Hus-och systembyggare 
b)Boende  

• Vilka är aktörerna på 
planeringsarenan? 

• Vilka intressen och resurser 
har dessa aktörer? 

• Vilka är projektens mål? 

Kommunal politisk 
styrning  

a) Politiskt vertikal-
hierarkisk styrning 
b) Öppen samhällsstyrning 
-Kriteriestyrd 
c) Samhällsstyrning via 
nätverk 
-Konsensus mellan aktörer 
d) Inkluderande 
argumentation 

• Hur och varför initieras 
projekten? 

• Hur ställs målen upp? 
• Vilka styrningsstrategier 

används av de formella 
styrningsorganisationerna? 

• Hur sker uppföljning? 

Aktörernas 
interaktion och 
organisation 

Reflektion  
Initiativtagande  
Konflikter/förhandlingar 
Nätverk 
Koalitioner 
Partnerskap 

• Hur agerar olika aktörer? 
• Vilka konflikter och 

förhandlingar uppstår på 
planeringsarenan? 

• Bildas nätverk? Varför och 
hur bildas dessa nätverk? 

Sociotekniskt perspektiv 
och resultat (kopplat till 
aktörerna i projekt-
uppbyggnad) 
 

Momentum 
Tröghet 

• Hur väljs teknik och hur 
påverkar aktörerna de 
boende? 

• Lokala eller stora system? 
 

 
Tablå 4.2. Sammanställning av teoretiska begrepp och teorianknutna frågor.  

                                                 
1 Hus- och systembyggare kan vara såväl privata som kommunala. 
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 Kapitel fem 

5. Metoddiskussion 

5.1. Inledning 
Forskningsprocessen består av många val, bland annat rörande vilka metoder som ska 
användas för att ge svar på den eller de forskningsfrågor som ställts. Hur valda metoder 
ska tillämpas och hur material ska tolkas är också val forskaren måste göra. Ibland ställs 
man också inför situationer som innebär att de val som man som forskare planerat att 
göra inte kan förverkligas, kanske för att en tilltänkt intervjuperson inte vill ställa upp 
för intervju eller att verksamheter går i konkurs, vilket leder till att material inte längre 
finns att tillgå.  

I detta kapitel redovisas och diskuteras de metoder som jag valt och varför jag har valt 
att göra fallstudier. Intervjuer är en viktig metod vid materialinsamlingen och utgör min 
huvudkälla. Jag beskriver därför utförligt syftet med mina intervjuer och hur jag gått 
tillväga när jag genomfört dem. I samband med detta tar jag även upp frågor kring 
access, d v s att få tillgång till data eller tilltänkta intervjupersoner. Metoddiskussionen 
syftar till att förstå de val som gjorts för att möjliggöra för utomstående att kontrollera 
hållbarheten i studiens tillvägagångssätt. 

5.2. Valet av fall  
Jag är intresserad av hur samhället ska kunna nå målet att minska utsläppen av 
växthusgaser som ställdes upp i Kyotoprotokollet 1997 (Grubb m fl 1999:111, 180) och 
hur detta konkretiseras i byggandet av nya bostäder i Sverige. Globalt angelägna mål 
måste överföras till lokal nivå och kunna hanteras på den arenan. Det är i det ljuset mina 
studier av stadsbyggnadsprocesser ska ses. 

En intressant fråga i forskningsprocessen är hur det kommer sig att forskaren styr in på 
en viss forskningsfråga. Jag är övertygad om att när ett forskningsarbete inleds handlar 
det först och främst om att forskaren är nyfiken på att söka svaret på en fråga eller en 
viss företeelse av ett socialt fenomen. Inom samhällsvetenskaplig forskning kan ett 
forskningsprojekts fokus och problemställning ändras vartefter kunskapen utvecklas och 
mer information erhålls om det som studeras.  

I denna process kan kunskap utvecklas, utifrån intervjuer, genom inläsning av litteratur, 
deltagande i seminarier eller kurser där liknade, eller helt olikartade, projekt diskuteras. 
Denna process kan ge nya perspektiv på vilka problemställningar som är intressanta att 
fördjupa sig i. I mitt fall handlar det inledningsvis om ett intresse för ett brett fält: 
bostäder och miljöfrågor relaterade till hushålls och professionella aktörers agerande. 
Det är framförallt två saker som har inspirerat mig och påverkat mitt val av 
forskningsfråga, och som innebär att jag ska belysa processer som syftar till förändring. 
Dels är det mina erfarenheter från den tid då jag arbetade på kommunala bostadsföretag 
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i Stockholm, dels är det ett tvärvetenskapligt projekt jag genomförde tillsammans med 
Maria Brogren i Hammarby Sjöstad.1  

Forskningsarbetet tillsammans med Brogren resulterade i rapporten Solel i bostadshus – 
vägen till ett ekologiskt hållbart boende? (Brogren & Green 2001). I undersökningen 
studerade vi aktörerna och processerna bakom satsningen på byggnadsintegrerade 
solceller i Hammarby Sjöstad samt genomförde en teknisk bedömning av de installerade 
systemen. Detta arbete gav mig en första inblick hur en ny energiteknik, i form av 
solceller, hanterades av aktörerna under planeringsprocessen.  

Mitt tidigare arbete på bostadsföretagen innehöll bland annat genomförande av olika 
boendeutredningar och deltagande i utvecklingsprojekt där aktörer från olika 
samhällssektorer deltog och förväntades samverka med varandra. Mitt intryck var att det 
var mycket svårt att få aktörer från olika organisationer att samverka i de 
utvecklingsprojekt som syftade till att nå social och ekonomisk hållbarhet i 
bostadsområdena. Inte minst beroende på att aktörerna hade skilda intressen och 
målbilder att uppfylla i sina respektive organisationer, och dessa sammanföll inte alltid 
med de nya gemensamma målen. Bland aktörerna fanns även bristande insikt om de 
boendes behov i stadsdelen.  

Dessa erfarenheter ledde till att jag började intressera mig för att studera hur en ny 
fråga, som energi- och miljöfrågan, hanterades i planeringsprocessen. Mina erfarenheter 
ledde även till att jag intresserade mig för de boendes roll i denna process. Jag vill 
synliggöra lokala processer där en globalt angelägen fråga ska lösas på en lokal plats. 
Inledningsvis började jag studera Hammarby Sjöstad och efter något år Västra Hamnen. 

En inledande studie om solceller i Hammarby Sjöstad 
När jag och Maria började vårt samarbete hösten 2000 sökte vi lämpliga fall till vårt 
tvärvetenskapliga projekt. Jag kände till att Hammarby Sjöstad planerades att bli en av 
Stockholms tre kretsloppsstadsdelar och jag hade i arbetet på ett bostadsföretag i de 
andra två, Östberga och Skärholmen, och där var jag involverad i utvecklingsprojekt. 
Jag kände även till projektet från massmedia eftersom området var omtalat som 
miljöanpassad OS-by i Stockholms OS-ansökan för år 2004. Maria i sin tur hade 
vetskap om att byggnadsintegrerade solceller skulle installeras i några hus i stadsdelen, 
de första i nybyggnation i Sverige. Vi valde Hammarby Sjöstad som studieobjekt för att 
det passade bådas intressen. På hösten 2000 började jag samla in skriftligt material om 
projektet i Hammarby Sjöstad och gjorde intervjuer med professionella aktörer 
(byggherrar, kommunen, energibolag) och med boende som hade köpt eller bokat 
hyreslägenhet i stadsdelen men ännu inte flyttat in.2 Ju mer kunskap jag fick om 
projektet desto mer komplext framstod det och mitt intresse ökade för att studera det 
närmare. Under våren 2001 kom den tidigare nämnda rapporten Solel i bostadshus – 
vägen till ett ekologiskt hållbart boende? Inledningsvis karaktäriserades detta 
forskningsarbete av förutsättningslöst tänkande och sökande efter intressanta 
ingångsvinklar. Vi studerade en problematik som det inte fanns någon stor erfarenhet av 
och som vi själva inte heller tidigare stött på, hur en ny teknik som byggnadsintegrerade 
solceller hanterades i planeringsprocessen. Barbro Renck och Bengt Starrin menar att 

                                                 
1 Detta var inom ramen för vår doktorandutbildning där vi skulle genomföra ett så kallat tvärprojekt där en 
samhällsvetare och en tekniker, i detta fall en samhällsplanerare (jag) och en teknisk fysiker (Maria Brogren 
numera Hall), skulle samarbeta. 
2 Maria Brogren genomförde beräkningar på solcellerna i stadsdelen. 
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den kvalitativa intervjun är ett medel för att upptäcka ännu inte kända eller otillräckligt 
kända företeelser, vilket var ett skäl till att vi använde oss av bland annat ostrukturerade 
intervjuer som metod (Renck & Starrin 1996). 

Efter rapporten Solel i bostadshus valde jag Hammarby Sjöstad som ett av mina fall. I 
min avhandling ville jag jämföra Hammarby Sjöstad med en annan stadsdel. Under 
hösten 2000 och våren 2001 stod mycket att läsa om bomässan i Malmö, Bo01, i 
dagstidningar och tidskrifter. Under denna mässa skulle framtidens boende, med fokus 
på hållbarhet, visas upp och diskuteras. I en tidning hade jag bland annat sett en 
bildskiss där ett vindkraftverk stod utplacerat i området, vilket antydde att några menade 
allvar med temat förnybar energi.1 Nu blev det aktuellt att Västra Hamnen skulle kunna 
utgöra ett andra fall.  

I början av september 2001 åkte jag ned till Malmö för att besöka utställningen och 
samtidigt delta i en konferens som arrangerades på mässområdet. På konferensen höll 
en av talarna ett föredrag om miljösatsningen i området. Efter föredraget bad jag om att 
få intervjua denna person och redan dagen efter träffades vi och tog en fika i 
mässhallen. I detta samtal framträdde en bild av att planeringsprocessen och resultatet i 
denna stadsdel delvis skilde sig från det jag sett i byggprocessen i Hammarby Sjöstad. 
Det fanns likheter men också intressanta olikheter, exempelvis hade energitillförseln fått 
en helt annan utformning i Västra Hamnen än i Hammarby Sjöstad. Efter ytterligare 
några intervjuer med aktörer som deltagit i projektet kom jag fram till att processen i 
Västra Hamnen skulle bli intressant att jämföra med Hammarby Sjöstad. Under 
senhösten 2001 började jag på allvar intervjua fler aktörer i Malmö och sätta mig in i 
projektet.  

5.3. Teori och data 
Samtidigt med att empiriinsamlingen fortlöpte började jag närma mig olika teorier för 
att få verktyg att tolka mitt forskningsmaterial. Från början var min empiri och 
förförståelse drivande i arbetet men jag har under arbetets gång fått en klarare bild av 
var mitt fokus ligger och jag har satt mig in i olika teorier för att förklara vad jag ”ser”.  

Arbetet präglades av att jag inledde med empiriinsamling, och växlade därefter 
”mellan” teori och empiri, vilket brukar betecknas som abduktion (Alvesson & 
Sköldberg 1994:42). Enligt deras synsätt utgår abduktion från induktion, som utgår från 
empirin, till skillnad från deduktion, som utgår från teori, men avvisar inte teoretiska 
föreställningar (Alvesson  & Sköldberg 1994:42). Vissa artiklar i samhällsvetenskapliga 
metodböcker ger en ganska formaliserad bild av forskningsprocessen där forskning ses 
som en logisk och linjär process. Alvesson & Sköldberg framhåller också att 
forskningsprocessen utgör en (re)konstruktion av den sociala verkligheten. De menar att 
forskaren interaktivt samspelar med det beforskade och hela tiden skapar bilder för sig 
själv och för andra som selektivt lyfter fram hur olika förhållanden kan förstås och 
därigenom negligeras alternativa tolkningar (Alvesson & Sköldberg 1994:13). Denna 
uppfattning delar jag.  

                                                 
1 Bomässan i Malmö hade jag hört talas om redan under 1997 när jag på ett möte träffade en person som 
skulle vara med i en grupp som granskade de framtagna planerna för området. Eftersom jag besökt flera av 
de bomässor som ägt rum i Sverige lät detta fantastiskt, en så stor bomässa, och inte nog med detta, den var 
först planerat att äga rum på det magiska årtalet 2000. 
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5.4. Fallstudier 
Denna avhandling baseras på en komparativ studie av två fall. Fallstudier som 
forskningsstrategi används inom bland annat statsvetenskap, sociologi, 
organisationsteori samt inom stads- och regionalplanering för att kunna anlägga ett 
helhetsperspektiv på det som studeras (Yin 1994:1). Fallstudier används när det finns 
behov och önskan att förstå komplexa sociala fenomen, t ex organisationsprocesser och 
grannskapsförändring (Yin 1994:3). Det är inte ovanligt att fallstudier handlar om ett 
visst beslut, t ex varför ett visst beslut togs, hur beslutet implementeras och vilket 
resultatet blir av beslutet och implementeringen. Fallstudier kan alltså vara lämpliga när 
det rör sig om att studera processer och förändringar i den byggda miljön där olika 
beslut måste tas, exempelvis när bostäder ska byggas och ett mål är att nå hållbar 
energianvändning.  

Det finns flera svenska exempel på fallstudier av olika planeringsprocesser, bland annat 
Granberg (2004), von Sydow (2004) och Ketola (2000). Fallstudier är en typ av 
forskningsstrategi. Yin menar att det är viktigt att först bli medveten om vilken typ av 
forskningsfrågor forskningen syftar till att besvara eftersom detta avgör vilken 
forskningsstrategi man väljer (Yin 1994:7). Yin menar vidare att det är intressant att 
använda sig av fallstudier när man ställer hur- och varför-frågor. Det är framförallt 
sådana frågor jag ställer i avhandlingen, t ex varför miljö- och energifrågorna blev 
aktuella i dessa projekt och hur styrning organiseras och sker i planeringsprocessen för 
att nå visionerna.  

Två andra kriterier för att välja fallstudie som forskningsstrategi är enligt Yin för det 
första när frågor ställs om samtida händelser och skeenden och för det andra om 
forskaren har liten eller ingen kontroll alls över dessa händelser (Yin 1994:9).1 Som 
forskare har man normalt ingen kontroll över den pågående process som man studerar. 
De mänskliga relationer och samspel som studeras i avhandlingen kan inte isoleras, man 
kan t ex inte forska om planeringsprocesser i ett laboratorium eller göra regelrätta 
experiment på hur god planering kan gestaltas.  

Fallstudier får ofta kritik för att de inte är generaliserbara och att slutsatserna bara kan 
gälla det studerade fallet. Yin framhåller dock att fallstudier, såväl som experiment, är 
generaliserbara på ett teoretiskt plan (Yin 1994:10). Jag menar att vid studier av 
planeringsprocesser, med avseende på hur olika aktörer agerar på ett mindre teoretiskt 
plan, kan det vara fruktbart att använda sig av fallstudier. Fallstudier behöver således 
inte begränsas till att ge ett teoretiskt bidrag, utan syftar i denna studie främst till att 
skapa insikt och förståelse för ett visst fenomen – hur hållbara energisystem i 
stadsbyggnation skall nås. En fallstudie kan även belysa hur planeringsprocesser bör 
hanteras för att kunna dra lärdom till andra framtida projekt. 

Varför två fall och varför just dessa? 
Fallstudien kan grunda sig på både ett eller flera fall (Yin 1994:14). Att använda två fall 
innebär såväl för- som nackdelar. Att studera ett fall kan vara tidskrävande, att studera 
två fall är än mer tidskrävande (Yin 1994:51). Att jämföra flera fall ger dock möjlighet 

                                                 
1 Även inom historisk forskning ställer man hur- och varförfrågor, men det som studeras är inte samtida 
händelser. Även när experiment ska genomföras, t ex inom naturvetenskapen, ställs hur- och varförfrågor, 
men då har forskaren oftast kontroll över det som studeras. 
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att studera kontraster mellan de olika fallen (Palm 2004:57). Det finns alltså möjlighet 
att spegla fallet mot något liknande. När jag studerar aktörerna och deras agerande är 
det intressant att se om de agerar på olika eller samma sätt i de båda fallen och 
orsakerna bakom detta.   

Jag har tidigare beskrivit hur jag kom att välja de två projekten som fall och det kan 
förtydligas ytterligare. Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen har flera likheter, båda är 
stadsbyggnadsprojekt som byggs på före detta hamn- och industriområden i 
storstadsregioner, och det nya som byggs är en förtätning/utvidgning av staden i 
centrala lägen. Detta kriterium stämmer även på andra svenska stadsbyggnadsprojekt, 
t ex Norra Älvstranden i Göteborg och Östra Hamnen i Västerås. Det som gör att Västra 
Hamnen och Hammarby Sjöstad utmärker sig är dels den höga miljöambitionen, dels att 
det finns miljöprogram som föreskriver att energin till områdena ska utgöras av 
förnybar energi samt att det finns krav/respektive mål på att husens energianvändning 
ska ligga under vissa värden, d v s vara låg. Det finns även andra projekt som har haft 
miljöambitioner men inte i samma omfattning som Hammarby Sjöstad och Västra 
Hamnen. Båda projekten har erhållit statliga medel i form av lokalt investeringsbidrag 
och flera av de stora byggherrarna i Sverige figurerar i båda projekten, t ex JM, 
Skanska, HSB och PEAB.  

Det finns också många olikheter mellan projekten. De byggs i två olika kommuner, det 
ena stadsdelsprojektet startade före det andra, de inleddes och styrdes på helt olika sätt, i 
ena fallet som en planerad OS-by och i det andra som en del i en planerad bomässa. 
Skillnaderna i beslutskultur i de två kommunerna kan säkert bidra till att förklara några 
av olikheterna mellan projekten. 

5.5. Källmaterial och metoder  
Kvalitativa metoder i fallstudier 
Denna avhandling grundar sig framförallt på forskning av kvalitativ karaktär, vilket är 
vanligt i fallstudier. Kvalitativ forskning studerar t ex organisationer, grupper och 
individers agerande och handlande och bedrivs främst inom samhälls- och 
beteendevetenskap (Strauss & Corbin 1990:18f). Enligt Yin kan forskningsmaterial till 
fallstudien komma från dokument, arkivmaterial, intervjuer, deltagande observation 
eller från fysiska artefakter (Yin 1994:78).1 Yin framhåller att intervjumaterial är en av 
de viktigaste källorna i fallstudier (Yin 1994:84). 

Intervjuer med professionella aktörer och boende i stadsdelen är den viktigaste källan i 
denna studie. Andra viktiga källor är skriftliga dokument, samt, i begränsad omfattning 
observationer. För att få kunskap om mänskligt handlade i vardagslivet kopplat till 
boende och energi finns det inte så många andra alternativ än att intervjua människor. 
Ett viktigt motiv till att göra intervjuer med de professionella aktörerna, förutom att få 
en djupare förståelse för varför vissa beslut tagits, kan kopplas ihop med 
governanceperspektivet presenterat i föregående kapitel. Healey förordar en 
institutionell ansats för studier av det komplexa samspelet mellan samhällets formella 

                                                 
1 Kvalitativ och kvantitativ forskning brukar skiljas åt genom att den senare arbetar med statistiska material. 
Material till statistiska undersökningar kan dock samlas genom kvalitativ metod, t ex intervjuer, men 
bearbetningen av materialet sker med statistisk metod liksom att ett material av kvantitativ natur kan tolkas 
kvalitativt. 
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institutioner och sådana samhällsaktiviteter av ekonomisk och social art som är 
länkande genom sociala nätverk och praktiker (Healey 1997:205ff). Med det menar hon 
att både governmentperspektivet, som fokuserar formella beslutsvägar och etablerade 
myndigheter, och governanceperspektivet, vars fokus är sociala nätverk, är 
betydelsefulla när beslut fattas i informella nätverk som består av aktörer med hemvist i 
olika organisationer. Genom informella nätverk tar enskilda aktörer kontakter utanför de 
formella ramarna. Från ett governanceperspektiv skulle en renodlad governmentanalys, 
exempelvis uteslutande av dokument, riskera att missa skeenden som ligger bakom 
viktiga beslut i planeringsprocessen.  

Samhällsvetenskap som bygger på intervjuer och observationer studerar subjekt, d v s 
människor som kan respondera utifrån sina egna reflektioner. Samhällsforskaren kan 
alltså ha en dialog med subjektet man studerar och intervjupersonerna är medvetna om 
att man finns där som forskare. Intervjuer handlar enligt Kvale om att förstå världen ur 
de intervjuades synvinkel (Kvale 1997:9).  

Intervjuerna – syfte, urval och tillvägagångssätt 
Jag har intervjuat och samtalat med cirka 50 professionella aktörer i Hammarby Sjöstad 
och Västra Hamnen. Dessutom har jag haft telefonkontakt med ytterligare aktörer för att 
få uppgifter om projekten. Jag refererar direkt till intervjuer och kontakter med 47 
informanter (29 i Hammarby Sjöstad och 18 i Västra Hamnen).  

Jag har gjort regelrätta, halvstrukturerade intervjuer med 41 av de 47 informanter jag 
refererar till. Med några av dessa informanter har jag också gjort kompletterade 
intervjuer. Några intervjuer har även gjorts per telefon och de flesta av dem har skett i 
avhandlingsarbetets slutfas då kompletterande perspektiv och information behövts. 
Intervjuer har vidare genomförts med 26 hushåll innan de skulle flytta in eller precis 
hade flyttat in i Hammarby Sjöstad respektive Västra Hamnen.1 21 av de 26 hushållen 
har jag intervjuat igen när de bott i sin nya bostad ett tag, ca ett halvår upp till drygt 1, 5 
år efter inflyttning. Ett viktigt syfte med att intervjua två så skilda grupper som 
professionella aktörer och boende, är att försöka förstå de olika gruppernas roll och 
agerande i processen samt deras relation till varandra.  

När jag intervjuar de boende vill jag försöka förstå hur de använder sin bostad, få deras 
perspektiv på boendet och deras handlande i relation till bostaden och miljö- och 
energifrågan. Två viktiga frågor är: Varför flyttar de till dessa nya stadsdelar? och 
Ändrar de sitt beteende till en mer miljöanpassad livsstil i stadsdelarna? Under 
intervjuernas gång har nya viktiga frågor dykt upp, som rör hur de boende givits 
möjlighet att delta i processen och hur de fått miljöinformation om projekten eftersom 
möjligheten att delta har varit begränsad. Intervjuerna med de professionella aktörerna 
har å ena sidan syftat till att få en bild av deras erfarenheter från projekten. En central 
fråga har därvid varit att förstå deras intressen och handlande utifrån det 
företag/organisationen de arbetar i. Å andra sidan har ett syfte med intervjuerna varit att 
skaffa information om projekten och dess förlopp.  

Det är en stor skillnad på att göra intervjuer med professionella aktörer jämfört med att 
göra intervjuer med boende. Vid intervjuer med professionella aktörer handlar det om 

                                                 
1 I en annan studie har jag gjort ytterligare tre intervjuer med boende som bor i Västra Hamnen,  material 
som jag även använt mig av i denna studie. 
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att intervjua personer som agerar i sin yrkesroll. Vid intervjuer av boende sker det i 
deras roll som privatperson, de har därför ingen organisation att hänvisa till. 

Kvale framhåller att en intervjuundersökning har följande stadier: tematisering, 
syftesformulering, planering av undersökningen, intervju, utskrift av intervjun, analys 
och verifiering och rapportering (Kvale 1997:79). En viktig praktisk del i 
intervjuarbetet, som har tagit mycket tid i anspråk, och som Kvale inte nämner, är den 
tid det kan ta att få access till den jag vill intervjua, d v s att överhuvudtaget få möjlighet 
att göra en intervju. De människor jag ska intervjua har sina egna syften och jag kan inte 
styra dem, eller kräva att få intervjua dem. Alltså tar det tid att överhuvudtaget få 
kontakt med intervjupersonerna och sedan kan det vara nödvändigt att underhålla 
kontakten med personer som har nyckelposition. Jag har t ex varit beroende av att få 
namn från bygg- och bostadsföretagen på inflyttare för att kunna intervjua boende i 
stadsdelarna. Vidare har jag valt att göra återkommande intervjuer med de boende vilket 
också ställt krav.  

Intervjuer med professionella aktörer 
Jag genomförde intervjuerna med professionella aktörer i Hammarby Sjöstad från och 
med hösten 2000 fram till våren 2005 och i Västra Hamnen, från hösten 2001 fram till 
sommaren 2005 (enstaka kontakter har även gjorts efter denna period). De intervjuade 
aktörerna är företrädare för olika organisationer som arbetat med respektive projekt, t ex 
byggherrar, arkitekter, kommunen, energibolag, konsulter och de som hanterat medel 
från det lokala investeringsbidraget, LIP-kansliet i Stockholm och miljöförvaltningen i 
Malmö. Jag har även per telefon och i informella samtal pratat med ytterligare personer, 
t ex uthyrningsavdelningar på byggföretagen, för att få information i olika frågor om 
projekten. 

Hur man väljer den man ska intervjua och hur får man tag på dem 
Ett första steg inför intervjun är att bestämma vem man ska intervjua? Först och främst 
måste det vara personer som har varit delaktiga i processen och arbetat med projektet. 
För att hitta personer som arbetat med projekten har jag bland annat sökt i 
projektredovisningar. I Hammarby Sjöstad ville jag intervjua de två byggföretag som 
skulle installera solceller i sina fastigheter, vilket gjorde urvalet enkelt. I några fall när 
jag haft kännedom om vilka företag som varit inblandat i projektet har jag via det 
enskilda företagets växel frågat efter den/de personer som arbetar med Hammarby 
Sjöstad respektive Västra Hamnen. 

Ibland har jag varit tvungen att prata med flera personer på företaget innan jag nått den 
person som arbetar/arbetat med projektet. Vidare har jag i intervjuerna fångat upp namn 
som nämnts och jag har även frågat intervjupersonerna vilka andra aktörer de tycker 
haft betydelse för projektets utformning och vilka de skulle rekommendera mig att 
intervjua. Denna metod när man får namn på aktörer via andra aktörer kallas för 
snöbollsmetoden (Hjern & Lundmark 1979). En risk med den metoden är att forskaren 
bara fångar in ett nätverk, och att aktörerna endast hänvisar till sina ”kompisar”, d v s 
personer de känner till och jobbar tillsammans med. Detta har jag undvikit genom att 
via olika kontakter parallellt försöka finna nya aktörer i projekten.  

Eftersom projekten är pågående processer, framförallt gäller detta Hammarby Sjöstad, 
är det inte säkert man får tag i alla de aktörer som har varit betydelsefulla för 
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utvecklingen. I Hammarby Sjöstad pågick projektet och det hade pågått under flera år 
innan jag började min studie. När jag valt ut dem jag ville intervjua fann jag i allmänhet 
personerna i den organisation eller företag de företrädde. I Västra Hamnen hade dock 
Bo01-mässan gått i konkurs när jag kom igång med min studie och bara min allra första 
intervju där ägde rum dessförinnan. Konkursen medförde att hela Bo01-organisationen 
upplöstes, vilket innebar att jag har varit tvungen att leta efter intervjupersonerna från 
denna organisation på deras nya arbetsplatser, t ex genom att fråga någon annan aktör 
om de visste var personen arbetade. Några av dem jag sökte var tillbaka på sin 
arbetsplats inom kommunen eftersom de tillhört de medarbetare som hade varit 
”utlånade” från Malmö stad till Bo01-organisationen.  

När jag började mina intervjuer var det mesta färdigbyggt vilket innebar att en del 
aktörer som jobbat åt byggherrarna hade fått andra uppgifter i samma organisation, 
medan andra hade bytt arbete. Även i Hammarby Sjöstad fanns personer som jag ville 
ha tag på men som slutat i projektet. Det är alltså många sökvägar man måste använda 
när man ska kontakta en viss aktör som jobbat i ett speciellt projekt. Intervjupersonerna 
är i den meningen helt oersättliga: det finns ingen person som kan intervjuas istället för 
dem som har egna erfarenheter av beslutsfattande i projektet. 

Hur kontakta intervjupersonen och få access 
När jag identifierat den jag vill intervjua har jag alltid tagit kontakt med 
intervjupersonen via telefon. I början lämnade jag meddelande på telefonsvararen om 
den som jag sökte inte svarade. Dock upptäckte jag att alla inte ringde tillbaka, trots att 
jag lämnade mitt telefonnummer. Det kunde bland annat bero på tidsbrist eller ointresse. 
I ett fall sa en aktör hos en byggherre att han inte ringde upp eftersom det inte var någon 
idé att intervjua honom för han skulle inte berätta något om solcellsprojektet. Detta 
hände under en period då det pågick en tävling om bästa nybyggnad ”Miljötävling 
2000” och det hus jag ville veta mer om var ett av de tävlande bidragen (Stockholms 
stad 2000).  

Jag har alltid efter första telefonkontakten pratat med intervjupersonen direkt. Några 
gånger har det hänt att jag nästan ”fastnat” hos sekreteraren när jag sökte 
intervjupersonen och istället blivit hänvisad till en annan person än den jag sökt. Då har 
jag uppfattat det som att organisationen vill sortera ut frågor som kan besvaras på annat 
sätt än genom direkt kontakt med personen jag söker. När jag väl har kommit i kontakt 
med aktören har jag berättat om mitt forskningsarbete och att jag intervjuar olika aktörer 
som deltar i projektet och frågat om jag får göra en intervju med vederbörande.  

Det går inte ta för givet att det är möjligt att få en intervju till stånd ens när man får tag i 
intervjupersonen. Inledningsvis iakttog jag att det var lättare att få personer att ställa upp 
i Västra Hamnen än i Hammarby Sjöstad. Ett skäl till att det var lättare få till stånd 
intervjuer i Malmö var att Bo01-området var färdigställt när jag satte igång med 
intervjuerna. Projektet var i en förhållandevis lugn fas vilket gjorde att de som ännu 
arbetade i projektet eller avslutade det inte befann sig i en lika stressad situation som de 
som jag intervjuade i Hammarby Sjöstad. Ett annat skäl kan vara att aktörerna hade en 
större arbetsbelastning i Hammarby Sjöstad eftersom det är ett större projekt. De 
studerade etapperna i Hammarby Sjöstad utgör 2 300 lägenheter jämfört med 450 i 
Västra Hamnen. Dessutom har varje byggherre byggt betydligt större volymer i 
Hammarby Sjöstad, 200-250 lägenheter, jämfört med Västra Hamnen där den byggherre 
som byggde flest lägenheter projekterade för strax under 100 lägenheter.  
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Följande episod ger exempel på hög arbetsbelastning. Den ansvarige på Stockholms 
stadsbyggnadskontor sa inledningsvis nej till intervju med motiveringen ”skulle jag bli 
intervjuad av alla som ville intervjua mig skulle jag hålla på hela dagarna”. Jag fick 
däremot intervjua honom per telefon på två angivna tider.1 Även några tjänstemän på 
stadsbyggnadskontoret i Malmö stad verkade inte så motiverade att delta, den ena med 
motivet att han hade fått en ny arbetsroll, och den andra svarade varken på telefon eller 
på e-post. Ett tredje skäl till att inte få access kan helt enkelt handla om vilket intresse 
vederbörande har av att delta i undersökningen. En framträdande politiker som, enligt 
andra aktörer, drev Hammarby Sjöstadsprojektet bort från betoningen av miljöfrågorna 
till att istället lyfta fram stadsmässigheten har jag inte lyckats få intervjua.2 En viktig 
fråga att ställa är hur detta har påverkat min studie? De två tjänstemän i Malmö stad 
som jag ej fått möjlighet att intervjua har uttalat sig om processen i olika böcker (jag 
återkommer till detta senare) och jag har därigenom fått en viss inblick i deras syn på 
processen.  

Jag har för det mesta genomfört intervjuerna på intervjupersonens arbetsplats. I några 
fall har vi befunnit oss på en restaurang eller på ett café. Intervjuerna har varat mellan 
ca en timme upp till tre timmar. Intervjuerna är inspelade på band, men jag har också 
fört anteckningar vid själva intervjutillfället.  

Efter ett tag märkte jag att det råder olika öppenhet i intervjuerna. Först tänkte jag att de 
inte berättade allt det visste för mig, och jag kände mig som en dålig intervjuare. Efter 
ett tag såg jag ett mönster: ju mer formellt ansvar aktören hade desto svårare var det att 
få deras utförliga bild av projektet. De formulerade sig som att de försvarade sina 
handlingar och projektet men framförallt sin organisation. Vissa intervjupersoner 
svarade inte riktigt på mina frågor, ibland genom att börja prata om andra saker. En av 
intervjupersonerna förstod att det var svårt att få vissa aktörer att svara på mina frågor 
och han tog sig verkligen tid och påpekade att han ville ge mig en så fullständig bild 
som möjligt, eftersom han visste att en del aktörer kanske inte vill ge mig den. 

I vissa intervjuer har jag märkt att personer varit eller blivit ointresserade eller irriterade 
av vissa frågor. Två gånger har det hänt att det mitt under intervjun sett ut som om 
personen varit på väg att somna! Det var när jag skulle ställa följdfrågor om miljön i 
projektet som jag såg att personen i fråga plötsligt såg väldigt trött ut. Jag tänkte att nu 
kan jag inte fortsätta ställa frågor om detta ämne för då söver jag ned honom. Jag har 
funderat en del kring varför det blev så. Var det så tråkigt? Eller blir man trött efter ett 
tag? Ingen av dessa två personer verkade vara intresserade av projektets miljöfrågor. En 
aktör som med självklarhet i rösten ställde upp på intervju med motivet att forskning är 
viktigt, började gäspa när jag kom in på frågor om miljön. Min tolkning av detta var att 
han inte var särkilt intresserad av att bli intervjuad längre. På grund av att mina frågor 
inte var slut, så tänkte jag att jag måste pröva med något helt annat, vilket gjorde att jag 
började ställa en annan typ av frågor. Då slutade han att gäspa och fick något piggt och 
vaket i blicken igen. Trötthetsreaktionen har alltså uppstått när jag börjar ställa 
följdfrågor om miljöanpassningen.  

                                                 
1 Efter en intervju med en annan aktör några år senare framhöll denne vikten av att prata med omnämnde 
aktör från stadsbyggnadskontoret och eftersom de kände varandra ringde han och frågade om jag fick träffa 
honom för en intervju, vilket jag till slut fick. 
2 (Efter flera samtal med hans sekreterare slutade det i alla fall med att jag kunde ställa mina frågor på mejl.) 

77



 74 

Efter intervjun 
I de intervjuer som jag gjorde inledningsvis i studien Solel i bostadshus använde jag inte 
bandspelare utan endast minnesanteckningar. När jag fortsatte mitt avhandlingsarbete 
använde jag bandspelare vid intervjuerna. I början av mitt fältarbete skrev jag ned 
bandupptagningen, medan jag ännu hade en tydlig bild av intervjun i mitt huvud. En bit 
in i fältarbetet har jag fått hjälp med att skriva ut intervjuer. En del av tolkningen skedde 
under intervjun, så att följfrågor kan ställas. I en del fall har jag återkommit till 
intervjupersonen för uppföljning och komplettering av frågor.  

Vid möten och samtal har jag gjort någon form av observation även om det inte varit 
regelrätta intervjuer, exempelvis situationer när jag oavsiktligt stött på en aktör. Vid en 
presentation där jag berättade om mitt resultat av Marias Brogrens och min 
undersökning i Hammarby Sjöstad deltog en aktör från ett av kretsloppsbolagen. Jag var 
ganska nervös och rädd att aktören, inför alla åhörarna skulle säga att de summeringar 
jag och Maria gjort inte alls stämde. Aktören inledde presentationen och berättade om 
projektet och i det han berättade kände jag igen mycket, vilket gjorde mig lite lugnare. 
Så var det min tur och jag satte igång och berättade och aktören gjorde kommentarer 
och fyllde i min berättelse. När hela föredraget var slut och åhörarna drog sig ur lokalen 
och jag samlade ihop mina overheadbilder sa aktören till mig något i stil med: ”… jag 
tycker att ni har fångat miljöanpassningen bra med hjälp av intervjuer”. Jag blev 
jätteglad. Jag tänkte senare på att han inte sa detta när de andra var närvarande. Jag 
tolkar det som att när han sa det, så klev han ur sin aktörsroll och utryckte vad han 
tyckte som enskild person. Aktören poängterade vidare att han tyckte det var otroligt att 
vi hade kunnat ”se” så mycket med hjälp av intervjuer. Detta bekräftar det jag tidigare 
hade noterat att aktörerna försvarar sin roll i projektet och helt enkelt inte kan stå i 
offentlighetens ljus och säga att det här kanske inte blev så bra som vi hade tänkt oss. 

Intervjuer med boende 
Jag har intervjuat 26 hushåll i de två stadsdelarna, 14 i Västra Hamnen och 12 i 
Hammarby Sjöstad, boende såväl i hyresrätt som i bostadsrätt. Jag har intervjuat dem 
innan de flyttat in eller precis efter det att de flyttat in.1 Dessutom har jag intervjuat 21 
av dessa hushåll en gång till, ungefär ett halvt till ett och ett halvt år efter det att de 
flyttade in i sina nya bostäder. Bortfallet beror på att två hushåll hade flyttat igen, i 
dessa fall utomlands, ett hushåll flyttade aldrig in på grund av personliga skäl och två 
hushåll fick jag inte tag på, framförallt på grund av tidsbrist. De första intervjuerna med 
boende gjorde jag i december 2000 med hushåll som flyttade till Hammarby Sjöstad och 
de sista i september 2003 med boende som flyttat in i Västra Hamnen. Hälften av de 
intervjuade hushållen flyttade in i lägenheter med antingen solceller eller solfångare på 
taket. Se tablå 5.1. 

Val av byggherrar och access till uppgifter om de boende 
Om man vill intervjua boende innan de flyttat till ett bostadsområde måste man på något 
sätt nå dem i deras nuvarande bostad. För att få veta vilka som ska flytta in finns inget 
annat sätt än att ta kontakt med de byggherrar som bygger eller uppför husen, eftersom 
det endast är byggherrarna som har uppgifter på köpare respektive blivande innehavare 
av hyreskontrakt. I Hammarby Sjöstad var det bestämt vilka som skulle flytta in i 
lägenheterna mer än ett år innan inflyttning, alltså långt innan husen vara klara. De 

                                                 
1 Tre av hushållen hade dock bott ca ett halvår i bostaden vid första intervjun. 
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första bostadsrätterna som såldes i Hammarby Sjöstad bokades långt innan de boende 
kunde flytta in.1 Av de byggherrar som finns i projekten valde jag ut två i respektive 
stadsdel, en som bygger hyresrätter och en som bygger med bostadsrätter som 
upplåtelseform. Två av byggherrarna tillfrågades i samband med att jag intervjuade dem 
i egenskap av professionella aktörer i projekten. Båda dessa lovade med en gång att 
hjälpa mig med namn på boende. I de två andra fallen tog det lite mer tid i anspråk 
innan jag fick access. De måste först förankra frågan, om jag skulle få del i uppgifter 
som rörde deras hyresgäster eller köpare, inom respektive företag.  

Val av bolag som bygger bostadsrätter respektive hyresrätter i Hammarby Sjöstad 
På Sickla Udde och Sickla Kaj byggde sju av de tio byggherrarna bostadsrätter. I 
samband med inledande studien i Hammarby Sjöstad, där solceller var i fokus, 
intervjuades en representant från JM. Företaget var en av de tre byggherrar i stadsdelen 
som valt att installera mindre solcellsanläggningar på något eller några hus. Denna 
representant gav access till att intervjua blivande köpare av bostadsrätter. Han gav mig 
hänvisning till företagets försäljningsavdelning där listor på köpare och information 
erhölls.  

 Hammarby Sjöstad Västra Hamnen  

 Bostadsrätt Hyresrätt Bostadsrätt Hyresrätt Totalt 
antal 

Antal hushåll 
intervju 1 

6 6 8 6 26 

(varav hushåll i 
”solcellshus”) 

(4) - - - (4) 

(varav hushåll i 
”solfångarhus”) 

- (3) (3) (3) (9) 

Antal hushåll 
intervju  2 

5 5 7 4 21 

Summa antal 
intervjuer 

11 11 15 10 47 

Tabell 5.1. Antal intervjuade hushåll i Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen relaterat till 
upplåtelseform. Parentes står kring de hushåll som flyttade till hus med solceller eller solfångare på taken. 

Här kunde jag själv göra ett urval för att hitta hushåll som skulle flytta in i hus med 
solceller och hushåll som flyttade in i hus utan solceller. Svenska Bostäder, med 
produktion av hyresrätter, valdes för att planeringen av deras projekt låg mer rätt i tiden 
för mitt projekt än de andra två kommunala bolagen, som även de bygger hyresrätter.2 
Jag har tidigare också arbetat på Svenska Bostäder och kunde efter kontakt med min 
förra chef, och sedan projektet förankrats i företaget, få listor på inflyttare av 

                                                 
1 Därefter sattes högre priser på bostadsrätterna i de senare etapperna av Hammarby Sjöstad och då har det 
inte varit lätt att sälja bostäderna långt innan inflyttning. 
2 De andra bolagen hade inte kommit så långt i sina projekt, och vilka som skulle flytta dit var ännu inte 
bestämt. 
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uthyrningsavdelningen. Listorna innehöll namn på inflyttare till två av husen på Sickla 
Udde, det ena huset med solfångare och det andra utan.  

I Hammarby Sjöstad flöt min urvalsprocess lätt när jag väl fått listorna från JM och 
Svenska Bostäder, och jag gjorde urvalet själv. Då tog jag hänsyn till att hushållen 
skulle flytta in i olika lägenhetsstorlekar för att få ett varierat urval, såväl i JM som i 
Svenska Bostäder.  

Val av bolag som bygger bostadsrätter respektive hyresrätter i Västra Hamnen 
Det är ungefär 20 företag som bygger bostadsrätter i Västra Hamnen. Valet stod mellan 
de företag som bygger ett större antal lägenheter i stadsdelen: JM, Skanska och NCC. 
Jag valde Skanska, eftersom jag i Hammarby Sjöstad intervjuade boende i JM:s och 
Svenska Bostäders fastigheter och NCC hade vid den tidpunkten ännu inte hade sålt 
några lägenheter i Västra Hamnen vilket innebar att det inte fanns några boende att 
intervjua. Dessutom fanns solfångaranläggningar installerade på två av Skanskas hus. 
Jag ringde en av mina tidigare chefer som numera arbetar på Skanska i Stockholm för 
att få namn på möjlig kontaktperson i Malmö. Jag skickade ett brev via mejl till denna 
person och efter några påminnelser, och förankringsarbete i företaget, fick jag till slut 
access. I Västra Hamnen är det kommunala bolaget MKB det enda företaget som bygger 
hyresrätter. Därför fanns det endast dem att vända sig till. Efter en intervju med en 
företagsrepresentant fick jag även access hos MKB. 

Om det var lätt att göra urval i Hammarby Sjöstad blev det mer problematiskt i Malmö. 
I Malmö stod de flesta husen klara till bomässan, men en del hus var bara till det yttre 
skalet färdiga. När jag satte igång att intervjua våren 2002 var hälften av hyresrätterna 
uthyrda. Det var svårt att få namn trots att jag blivit utlovad. Jag bad företaget att höra 
av sig så fort de fått nya inflyttare, men jag hörde inget. Jag ringde igen, men fick inga 
uppgifter. Jag ringde upp vd:n för företaget för att själv berätta om projektet. De 
svårigheter jag hade berodde säkert på att det hade svårt att hyra ut lägenheterna. Jag har 
fått finna mig i att få tag på namn på boende precis innan de ska flytta in, eller när de 
redan har flyttat in. Så de första intervjuerna i Västra Hamnen ägde alla rum när de väl 
flyttat in.  

Samma erfarenheter har jag från kontakten med den andra byggherren i Västra Hamnen. 
Där fick jag först inte några namn, någon ny skulle ta över försäljningen, men jag fick 
inga namn av denna person heller. Sedan kontaktades den säljare som jag visste jobbade 
med det huset där jag skulle intervjua, och då fick jag slutligen några namn. Detta har 
gjort att jag inte har gjort urvalet själv i Västra Hamnen, utan det har gjorts av dem som 
gett mig uppgifter. Det visade sig dessutom att de hela tiden skickade namn på inflyttare 
till ett av de hus som de byggt. Detta trots att jag påpekat att jag ville ha intervjuer med 
boende från alla deras tre hus. Tre av de boende som jag intervjuat fick jag access till 
genom ett annat forskningsprojekt i stadsdelen. De bodde alla i de två andra 
husprojekten. När jag väl fått uppgifter skickade jag brev till boende, där jag berättade 
lite om mitt arbete och att jag inom de närmsta dagarna skulle ta kontakt med dem.  
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Boendeintervjuer i Hammarby Sjöstad omgång ett 
Av de åtta hushåll som jag skickade brev till i Hammarby Sjöstad ställde sex hushåll 
upp på intervju.1 Ett av de hushåll som intervjuades var först tveksamma och påpekade 
att deras flytt inte hade något med miljöanpassningen att göra utan berodde på att de 
behövde en större bostad. Dessa boende såg sig inte själva som intressanta för mitt 
syfte. Av de två hushåll som inte intervjuades ville det ena inte ställa upp på intervju 
och det andra hushållet skulle höra av sig via e-post men gjorde det aldrig. I kontakter 
med bostadsföretaget framkom att en del av dem som köpte bostadsrätt såg köpet av 
bostadsrätten som en ren investering. Personer som betraktar sin bostad som 
spekulationsobjekt att sälja vidare har nog inte så stort intresse av att delta i en intervju. 
Förmodligen är de heller inte alls intresserade av hur miljöfrågan hanteras i 
bostadsområdet.  

När det gäller hyresrättsinnehavare i Hammarby Sjöstad skickades brev till totalt 10 
hushåll. Fem av dessa hushåll intervjuades. Av de hushåll som inte deltog kunde två 
inte hittas eftersom de inte bodde på de adresser de uppgivet för bostadsföretaget, ett 
annat hushåll var bortrest och ytterligare två ville inte ställa upp på intervju. Ett av dessa 
undrade hur jag hade fått uppgifter om dem eftersom de hade hemligt telefonnummer.2 
Ett sjätte hushåll att intervjua fick jag genom att tillfråga två personer från två hushåll 
som hade deltagit i ett informationsmöte anordnat av Stockholms stad. Ett av dessa 
hushåll intervjuades medan det andra inte hörde av sig.  

Boendeintervjuer i Västra Hamnen omgång ett 
Jag har intervjuat åtta hushåll som skulle flytta in i bostadsrätter i Västra Hamnen. Jag 
fick uppgifter om fem av dem via e-post från vald byggherre. Här kunde jag inte göra 
ett eget urval eftersom jag endast fick enstaka namn eller ett par namn via de e-postbrev 
jag fick. Totalt erhöll jag sex namn och alla utom ett hushåll intervjuades.3 

Av de sex hushåll i hyresrätt jag skickade brev till ställde alla upp på en intervju. Några 
av dessa hushåll hade jag svårt att få tag på, antingen var de på resande fot eller väldigt 
upptagna. Fyra av hushållen hade utländsk bakgrund. Två av hushållen med ett 
ursprung från icke nordiska länder och två från Danmark (Köpenhamn).  

Nästan hälften av alla intervjuer i stadsdelarna ägde rum på arbetsplatsen, i 
arbetsrummet eller konferensrum, eller på lunchrestaurang. Resterande intervjuer ägde i 
nästan alla fall rum hemma i den intervjuades bostad. Det skiljer sig mellan 
stadsdelarna. De flesta intervjuerna i Hammarby Sjöstad ägde rum på informantens 
arbetsplats, flera intervjuer i Malmö ägde rum i bostaden. Intervjuerna i Malmö ägde 
framförallt rum under sommarhalvåret och i Stockholm under vinterhalvåret. Vid det 
första telefonsamtalet sa jag att intervjun kunde äga rum, antingen hemma hos dem eller 
på deras arbetsplats. I Hammarby Sjöstad ägde tre av intervjuerna med bostadsrätts-
innehavare rum hemma i den gamla bostaden. Av de andra tre ägde en rum ute på lunch, 
en på personens arbetsplats och den tredje hemma i min bostad i Stockholm. När de 

                                                 
1 Dessa intervjuer gjordes i samband med det tvärvetenskapliga projektet jag tidigare deltog i och 
presenterades i rapporten Solel i bostadshus (Brogren & Green 2001). 
2 Detta hushåll undrade varför jag ville intervju dem och skulle kontakta Svenska Bostäder med avseende på 
att de lämnat ut deras telefonnummer. 
3 Ett hushåll intervjuades aldrig. Hushållet var först tveksamt, och sa att jag fick återkomma när det var lite 
mindre stressigt. Jag återkom och vi bestämde tid för intervju. De ringde dock återbud för att de skulle resa 
bort men sa att jag gärna fick kontakta dem igen vilket jag aldrig gjorde. 
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gäller hyresrättsintervjuerna ägde en intervju rum hemma i deras bostad. De andra fem 
ägde rum på respektive arbetsplats, antingen i arbetsrummet eller i konferens/fikarum. I 
Västra Hamnen ägde hälften av intervjuerna med hyresrättsinnehavare rum i den nya 
bostaden (de hade alla precis flyttat in i den nya bostaden). De andra intervjuerna ägde 
rum på respektive intervjuades arbetsplats. När det gäller de hushåll som köpt 
bostadsrätt har alla intervjuer ägt rum hemma hos den intervjuade, två av intervjuerna 
ägde rum i gamla bostaden och de andra tre i den nya bostaden i Västra Hamnen. 

Boendeintervjuer i Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen omgång två 
Vid den första intervjun frågade jag avslutningsvis om det fanns möjlighet att få göra 
ytterligare en intervju med familjen när de flyttat in i stadsdelen eller bott där ett längre 
tag, vilket alla svarade ja på. Vid kontakt med dem vid den andra intervjun var det två 
som tvekade till att ställa upp igen, i ena fallet på grund av tidsbrist och det andra på 
grund av stress och sjukdom. Efter viss övertalning fick jag även träffa dessa hushåll 
igen. Fem av hushållen intervjuades inte en andra gång. Två av hushållen från Västra 
Hamnen hade flyttat från stadsdelen. Ett av hushållen från Hammarby Sjöstad flyttade 
aldrig in i bostaden på grund av skilsmässa och ytterligare två kontaktades aldrig åter på 
grund av tidspress i mitt projekt.   

När jag mötte de boende en andra gång fick jag intrycket av att personerna som jag 
tidigare intervjuat nu tyckte att de kände mig och jag tyckte också det var trevligt och 
roligt att se dem igen. Vid denna intervjuomgång ägde nästan alla intervjuer rum i den 
nya bostaden, 18 av 21 intervjuer. De visste om att jag var intresserad av deras nya 
boende och de tyckte också det var roligt att visa sin nya fina bostad. Eftersom vi 
tidigare hade haft kontakt blev dessa intervjuer mindre strukturerade och samtal om 
andra ämnen dök oftare upp. Intervjun fick mer karaktären av ett samtal mellan personer 
som kände varandra.  

De intervjuade hushållen 
I Hammarby Sjöstad ligger det första intervjutillfället före inflyttning. I Västra Hamnen 
gjordes de flesta av de inledande intervjuerna strax efter det att de boende flyttat in. I 
några fall hade de hunnit bo ett par månader i den nya bostaden. Det andra 
intervjutillfället skedde i merparten av fallen, i både Hammarby Sjöstad och Västra 
Hamnen, drygt ett år efter inflyttning. I några fall skedde intervjun bara drygt ett halvår 
efter inflyttning.1 Två av de hushåll jag återkom till hade flyttat en gång till. Jag 
intervjuade dem då om den tid de bott i områdena.  

Intervjuerna – de boende och jag samtalar i en trevlig atmosfär 
Vid både första och andra intervjuomgången hade jag en intervjuguide med frågor (se 
bilaga). Vid andra intervjutillfället upplevde jag att vi kände varandra, vilket ledde till 
att samtalet även rörde mer personliga angelägenheter än under den första. Vid andra 
intervjutillfället hände det att jag möttes i farstun med en vänlig kram. Några berättade 
att de undrat när jag skulle höra av mig igen. Innan det första intervjutillfället hade vi 
aldrig setts, och jag fick presentera mitt avhandlingsarbete och informera om syftet med 
deras medverkan. Detta hade jag gjort i det utskickade brevet och vid telefonsamtalet 
med dem, men det kändes viktigt att öga mot öga berätta om det igen samtidigt som en 
kontakt mellan två eller ibland fler individer etablerades, eftersom det i vissa intervjuer 

                                                 
1 Detta beroende på att deras inflyttningsdatum hade senarelagts. 
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deltog flera medlemmar av hushållet. Vid den andra intervjun, som nästan uteslutande 
gjordes i den nya bostaden, inleddes intervjun ofta med att de visade mig runt i 
lägenheten vilket innebar en sorts deltagande observation. Under samtalets gång, när de 
kommenterade olika saker i lägenheten eller i området, kunde de visa mig och till och 
med peka genom fönstret på företeelser de berättade om. Vid enstaka tillfällen har det 
även hänt att de visat mig allmänna utrymmen i fastigheten där de bor. Vid första 
intervjun ställde jag bland annat frågor om deras inställning till miljösatsningen och om 
denna påverkat deras val av bostad. Det visade sig att de inte kände till allt jag frågade 
om, t ex solceller i Hammarby Sjöstad. Detta innebar att jag som intervjuare fick berätta 
vad jag visste om miljösatsningen, eftersom de blev nyfikna. Delar av intervjun fick 
därmed karaktär av informationstillfälle om olika miljölösningar, som jag hade läst om 
eller kände till. Diskussionen med ett hushåll som inte kände till individuell mätning tog 
följande gestalt: 

Intervjuare: ”det innebär att du betalar din egen förbrukning för både värme 
och vatten, du kan påverka själv.” 

Boende: ”va bra, det hade jag absolut ingen aning om, det är dålig 
information…” 

Intervjuare: ”om man reser bort kan man skruva ner värmen/….” 

(intervju HH3:1) 

I ett hushåll sa mannen när jag, vid det andra intervjutillfället, frågade honom om han 
kände till energilösningen, något i stil med: ”ja det gör jag, det berättade du om sist” 
(VH3:2). Jag ställde även en fråga om det är någon som framfört krav på att de boende 
ska ändra sitt beteende och levnadssätt. Alla svarade nej, men några hushåll började 
reflektera och tyckte att det kanske man faktiskt borde ha gjort. Det jag sa under 
intervjuerna, gjorde att de boende började reflektera över saker de inte hade tänkt på 
tidigare. Att jag påverkade hushållen och fick vissa av dem att fundera blev ännu 
tydligare under den andra intervjun. Jag urskiljer två förhållningssätt till hur de började 
parera det faktum att jag frågade igen om vilken information de fått och om de ändrat 
sitt beteende relaterat till miljöfrågan.  

En reaktion var att de började efterfråga feedback och information, eftersom de märkte 
att de inte kände till alla delar som rör miljöanpassningen i området eller hur eller på 
vilket sätt de själva kan bidra till om miljömålen nås eller inte. Det hände också att de 
tyckte informationen varit dålig. Några hushåll reagerade genom att säga att de själva 
borde ha satt sig in mer, t ex läst mer i de broschyrer de erhållit. Enligt detta synsätt 
ligger det i deras eget ansvar att ta reda på vad man inte känner till vad avser olika delar 
av miljösatsningen. Jag fick ibland känslan av att jag gav dem lite dåligt samvete. Det 
dåliga samvetet yttrade sig i att hushåll som inte varit i GlashusEtt sa att de nu skulle gå 
dit. Att jag pratade om miljöfrågor kan även ha inspirerat dem. Ett hushåll frågade om 
jag ville delta i ett möte i bostadsrättsföreningen och där berätta vad jag gör och känner 
till om miljösatsningen. Ett annat förhållningssätt är de mer neutrala hushållen, som inte 
fick dåligt samvete och inte verkade vara så intresserade av miljöprofilen och samtalen 
gled därför över till andra bostadsrelaterade områden. För andra intervjupersoner 
tycktes helt andra frågor vara mer betydelsefulla, t ex om de drabbats av sjukdom eller 
blivit arbetslösa.  
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Analys och bearbetning av intervjumaterialet ifrån de boende 
Bandspelare användes i nästan alla intervjuer både vid första och andra intervjutillfället. 
De flesta av intervjuerna från den första intervjuomgången har transkriberats. Alla 
minnesanteckningar som gjordes under intervjuerna har sparats.  

Inför andra intervjun läste jag transkriberingarna, och i vissa fall även 
minnesanteckningarna, för att kunna följa upp vad hushållet tycker i frågor som 
diskuterades vid första intervjun. Av intervjuerna från den andra omgången har ungefär 
hälften transkriberats. Resten har jag bearbetat genom att antingen läsa igenom 
minnesanteckningarna ordentligt eller lyssna av banden och i vissa fall bägge delarna. 
Analysarbetet inleddes löpande vartefter intervjuerna genomfördes. I detta arbete 
skedde mycket av analysen inte på papper utan i mitt huvud. Nya infallsvinklar från 
intervjuerna erhölls vilket gjorde att nya frågeställningar lades till de gamla. Efter 
genomförandet av alla intervjuer har jag erhållit en övergripande bild av vad jag ansåg 
var relevant i förhållande till mitt syfte i det insamlade materialet. Bland annat förstod 
jag att de boende inte flyttade till områdena på grund av miljöprofiler, och att 
miljöanpassningen inte hade kommunicerats ut så väl till de boende, varken före eller 
efter inflyttning. En mer systematisk och genomgripande analys genomfördes när allt 
material var insamlat. Jag gick då igenom intervjuerna en efter en. Jag började med 
Hammarby Sjöstad och läste igenom hushåll för hushåll, först den första 
intervjuomgången och sedan den andra. Jag gjorde i Hammarby Sjöstad matriser på 
varje enskilt hushåll, med intervjusvar och information från såväl den första som i från 
den andra intervjun. Parallellt med detta började jag föra in materialet från de två 
intervjuomgångarna i ett skriftligt analysavsnitt för Hammarby Sjöstad, som baserades 
på material från matrisen inlagda under olika teman/frågeställningar. I Västra Hamnen 
koncentrerades arbetet till att föra över intervjumaterialet till analysavsnitt direkt och 
vid matrisarbetet lades inte lika stor vikt. Detta på grund av att matrisarbetet var 
tidskrävande och resultatet inte lika givande som att få hela intervjumaterialet samlat 
under olika teman och frågeställningar i analyserna.   

Dokumentstudier och övriga källor  
Under avhandlingsarbetet har jag deltagit på officiella möten och konferenser som 
berört stadsdelarna. Jag har även deltagit på stadsvandringar i såväl Hammarby Sjöstad 
som Västra Hamnen där projekten presenterats. Dessa tillfällen kan ses som en källa där 
jag fått information om stadsdelsprojekten och om vad olika aktörer tycker och tänker.  

I Malmö besökte jag exempelvis bomässan i Västra Hamnen under sensommaren 2001 
vid tre olika tillfällen. Våren 2002 deltog jag i ett utvärderingsmöte i Malmö där 
forskare som utvärderade Bo01 medverkade. Året därefter, våren 2003, deltog jag i ett 
seminarium i Malmö där olika miljöprojekt presenterades, Hammarby Sjöstad och 
Västra Hamnen var två av de miljöprojekt som presenterades. Hösten 2003 deltog jag i 
ett seminarium anordnat av Malmö kommun riktat till de boende i Västra Hamnen för 
att dels informera dem om arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor, dels ta tillvara de 
boendes erfarenheter av sitt boende den tid de bott i stadsdelen. I Hammarby Sjöstad 
deltog jag i ett informationsmöte i januari 2002 i Lumahuset där de som skulle flytta in i 
Hammarby Sjöstad under februari och mars samma år också deltog. Jag bevistade 
Boutställningen i Hammarby Sjöstad i augusti 2002 och gick på stadsrundtur och 
lyssnade på en offentlig debatt som rörde bostadsfrågor. Våren 2004 deltog jag i ett 
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seminarium i Hammarby Sjöstad anordnat av Institutet för bostadsforskning där 
erfarenheter från olika miljöanpassade projekt diskuterades. 

Det finns ett stort allmänintresse för dessa stadsdelar och projekten finns nämnda och 
beskrivna i en mängd olika artiklar, i såväl dagstidningar, facktidningar som 
populärpress. Min insamling av skriftligt material har skett både osystematiskt, 
exempelvis vid läsning av dagstidningen på morgonen och där en artikel finns om något 
som rör utbyggnaden av projekten, och mer systematiskt exempelvis när jag sökt efter 
kommunfullmäktigeprotokoll som rört dessa stadsbyggnadsprojekt.  

Skriftligt material  
Jag har systematiskt samlat in offentligt material, bland annat protokoll från 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsemöten i de bägge kommunerna. Respektive 
kommuns arkivpersonal har gjort de systematiska sökningarna åt mig. I dessa protokoll 
kan även annat material finnas med som bilagor. Andra offentliga handlingar, såsom 
LIP-ansökningarna, har jag också sökt systematiskt. Dessa finns inte arkiverade och 
bokförda på ett lika systematiskt sätt, utan har funnits i enskilda tjänstemäns tjänsterum 
eller förvarats i andra utrymmen.   

Det finns vidare en mängd informationsbroschyrer om stadsdelarna som utarbetats av 
bägge kommunerna, och som vänder sig till en bred allmänhet. Informationsfoldrar som 
vänder sig främst till tilltänkta köpare av bostäder har tagits fram av byggherrarna. Jag 
har samlat in en hel del sådant material under bomässan i Västra Hamnen sommaren 
2001 respektive till Boutställningen i Hammarby sjöstad sommaren 2002. 

Det har också skrivits böcker om stadsdelarna. Till bomässan publicerades boken Bo01 
Staden (Dalman red. 2001) där flera tjänstemän på Malmö kommun uttalar sig om 
processen. Denna bok har varit en viktig källa eftersom personer som inte ställt upp på 
intervju för mig, uttalar sig där om sina erfarenheter av processen. I Hammarby Sjöstad 
publicerades en liknande bok, Hammarby Sjöstad BoStad02 (Bodén red. 2002), där 
flera av tjänstemännen som arbetade med i projektledningen skrivit om projektet.  

Informationsmaterial av intern karaktär  
En del av dokumenten jag använt mig av i avhandlingen är av mer officiell karaktär 
medan andra dokument är av intern karaktär för dem som arbetar inom projekten. En 
del av detta material har jag fått av enskilda aktörer vid intervjutillfället. Det gäller 
exempelvis de dokument där miljömålen dokumenterats och vissa planhandlingar. På 
detta sätt fick jag del av vissa byggherreprotokoll i Västra Hamnen, och i detta fall kom 
informanten från ett byggföretag. Det gäller även byggherrerapporten i Hammarby 
Sjöstad såväl som vissa OS-dokument.  

Jag fick tillgång till rapporter, bland annat byggherrerapporten i Hammarby Sjöstad 
genom en byggherre. Kretsloppsbolagens förslag på infrastrukturlösning fick jag av en 
informant från energibolaget. Detta är rapporter som även flera andra informanter 
refererar till och som jag därför bedömer varit relevanta. Jag har gjort systematiserade 
sökningar efter rapporter, dokument eller beslut som en eller flera av aktörer nämnt i 
intervjuerna, men som jag inte erhållit av dem. Jag har också frågat efter dokument 
uppföljningar och utvärderingar.  
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5.6. Tillvägagångssätt för analys och källkritiska 
problem 

Bearbetning och analys av planeringsprocessen 
Som jag tidigare påpekat har min förförståelse jämte den studie jag genomförde med 
Brogren givit utgångsläget för avhandlingsarbetet. När jag inledde intervjuerna med 
aktörerna i Västra Hamnen, för att få inblick i processen där, stod det klart att det fanns 
viktiga skillnader i jämförelse med processen i Hammarby Sjöstad, bland annat rörande 
hur de miljörelaterade målen togs fram och utformningen av energitillförseln.  

Eftersom planeringsprocesserna var långt utdragna i tiden strukturerade jag upp de 
skeenden som skiljde sig åt mellan processerna på en tidsaxel, se figur 5.1. Under 
intervjuerna framkom olika förutsättningar och händelser som påverkat projekten och 
inneburit indirekt styrning. Exempelvis ritades planerna inte optimalt för att kunna 
utnyttja passiv solinstrålning. Inledningsvis byggde min kännedom om dessa händelser 
framförallt på intervjumaterial, men de styrktes senare med andra skriftliga källor såväl 
som dokument som erhållits av aktörer vid intervjutillfällena. 

 

 

        Processen som är fokus, 1995-2004 

               

  1991   1992  1993  1994  1995  1996  1997   1998   1999  2000  2001   2002   2003  2004   

 

 

 

 

Figur 5.1. Planeringsprocesserna i ett långt tidsperspektiv. 

Källkritiska problem  
Två begrepp som rör möjligheten att värdera ett forskningsarbete är validitet och 
reliabilitet. Begreppen rör möjligheten att kunna beskriva hur man har samlat in och 
bearbetat data och hur resultaten under processen vuxit fram. Validitet handlar om att vi 
verkligen studerar det vi tror vi studerar eller är relevant i sammanhanget. Reliabilitet 
rör möjligheten att för andra att komma fram till samma resultat eller slutsats (Merriam 
1994:180). Fallstudier brukar ha hög validitet medan reliabiliteten kan bli mer 
problematisk att uppnå. Detta på grund av att studier av mänskliga beteende och 
agerande är föränderliga (Merriam 1994:180).  

Hammarby 
Sjöstad 

Västra 
Hamnen 

Material 
insamling 
2000-2004 
(rutat) 
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När olika intressanta skeenden i planeringsprocessen skulle analyseras blev det tydligt 
att källorna ibland var för få. För att öka såväl reliabiliteten som validiteten är det av 
värde att använda sig av flera olika metoder för insamling och analys (Merriam 
1994:183). Enligt Yin används vid triangulering flera olika källor som ger perspektiv på 
samma händelse eller fenomen (Yin 1994:92). Med anledningen av detta gjordes en 
kompletterande arkivstudie där bland annat kommunfullmäktigeprotokoll insamlades. 
För att ytterligare öka tillförlitligheten gjordes även kompletterande intervjuer. Vissa 
händelser är det framförallt intervjupersonerna som vittnar om, de ligger utanför den 
synliga beslutsprocessen medan andra kunde stöttas upp med hjälp av arkivmaterial.   

En annan källkritisk aspekt, som förhoppningsvis avhjälps med triangulering är att jag 
har insamlat material och gjort intervjuer under en period som sträcker sig från 2000 
fram till 2004. I Hammarby Sjöstad inledde jag arbetet hösten 2000, året efter 
stadsdelen hade börjat byggas. Vid de inledande intervjuerna i Hammarby var projektet 
i full gång och de intervjuade personerna talade alltså mycket kring frågor som skedde i 
nuet. När jag började mitt fältarbete i Västra Hamnen hösten 2001 var planeringen av 
stadsdelen redan delvis avslutad även om alla tomter inte var bebyggda. En del av 
stadsdelen måste bli färdig till bomässan, sommaren 2001, alltså när jag gjorde mina 
första besök i stadsdelen. Jag har således studerat processerna i lite olika skeden. I 
Västra Hamnen kan de intervjuade personerna i högre grad minnas processen. Detta 
utgör ett källkritiskt problem i och med att delar av processen skedde flera år innan 
intervjutillfället ägde rum. Sådana problem rör både Hammarby Sjöstad och Västra 
Hamnen. Vid intervjuerna märks att ju längre bak i tiden frågorna behandlar minns de 
intervjuade allt färre detaljer. Här har mina följdfrågor, redovisning av några fakta och 
antydningar om vad andra aktörer har sagt hjälpt dem att minnas förlopp eller händelser.  
Här har också dokumentstöd varit betydelsefullt. Yin påpekar att användandet av olika 
källor ökar fallstudiens kvalitet (Yin 1994:91).  

Den tidsperiod jag studerar är ganska lång, ca 8-10 år. Här uppstår ett annat problem. 
Det finns intervjuade aktörer i båda projekten som har varit verksamma under hela 
perioden, vilket gör att de har en kontinuitet i processen. Dessa informanter har varit 
väldigt viktiga. Men de flesta intervjupersonerna har deltagit under en begränsad period 
men gjort tolkningar av processen som kanske endast gäller under den period denne 
aktör deltog i projektet. Detta kan utgöra ett källkritiskt problem. För att hantera 
problemen med att aktörer bytts ut på grund pensionering, byte av jobb eller ändrad 
befattning har jag också intervjuat personer som fått överta en roll i projektet eller 
någon med annan befattning i företaget, som också deltog i projektet under en annan del 
av tidsperioden.  

För att öka såväl validitet som reliabilitet och stärka analyser skickades ett råmanus ut 
som aktörerna fick möjlighet att kommentera. Detta görs för att inte enskilda personer 
ska stå som källor utan att deras utsagor har konfronterats med andras. I flera fall har de 
professionella aktörerna känt igen både sina egna och varandras ageranden. I några fall 
stämmer inte min tolkning med hur någon aktör uppfattat situationen från sitt 
perspektiv. Särskilt gäller detta den brännande frågan om hur målet med begränsad 
energianvändning kom till i Hammarby Sjöstad. 
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Kapitel sex 

6. Presentation av Hammarby Sjöstad 
och Västra Hamnen 

6.1 Hammarby Sjöstad – från industriområde till 
miljövänlig stadsdel 

Enligt planerna ska Hammarby Sjöstad, som byggs på ett före detta hamn- och 
industriområde söder om stadsdelen Södermalm i Stockholm, bli en utvidgning av 
Stockholms centrala delar. De första moderna planerna lades fram i slutet av 1980-talet 
och efter intensiv planeringsverksamhet på 1990-talet kunde det första spadtaget tas 
1999. År 2010 ska 8 000 lägenheter finnas i stadsdelen. Byggprojektet är ett av 
Stockholms största stadsbyggnadsprojekt. 

Man kan åka kommunalt på flera sätt till Hammarby Sjöstad, eller Sjöstaden som 
många boende kallar stadsdelen. Sjövägen kan man ta färjan från Norra 
Hammarbyhamnen över Hammarby sjö. När man närmar sig andra sidan ligger Sickla 
Udde på vänster sida där de vita fyrkantiga husen är fyra till sex våningar höga och 
ligger som en solfjäder runt strandlinjen. Vid Sickla Kaj ligger färjans angörningsplats 
och här är husen någon våning högre och färgsättningen mer varierad med gul eller 
varmt röd rappning. 

Enligt visionen för projektet Hammarby Sjöstad ska hela stadsdelen ha en låg, 
horisontell stadssiluett där bebyggelsen successivt trappas ner mot strandlinjen. 
Hammarby Sjöstad innebär en stor miljösatsning, som har sitt ursprung i Stockholms 
stads OS-ansökan. En del av de hus som stod färdiga på Sickla Kaj och Sickla Udde i 
augusti 2004 planerades för att vara OS-by sommaren 2004. Miljötänkandet var 
genomgående i planeringen av såväl OS-arenor som OS-byn.  

Därför skrevs ett särskilt miljöprogram för Hammarby Sjöstad, som antogs av 
kommunfullmäktige år 1996. Huvudmålet var att stadsdelen skulle bli dubbelt så bra ur 
miljöhänseende som den bästa nybyggnaden från början av 1990-talet. 

Stadsdelen skall planeras och byggas utifrån ett strikt kretslopps-
tänkande som en resurssnål och miljöanpassad stadsdel och hela 
tiden ligga i den internationella frontlinjen för en hållbar utveckling i 
en tät stadsmiljö. Miljöinriktningen ska integreras i alla delar av 
arbetet och varje beslut som fattas i hela genomförandeprocessen ska 
bidra till att målen nås (Miljöprogram 1996:3). 
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Viktiga händelser vid planeringen 
av Hammarby Sjöstad 

 
1991 Fördjupad översiktsplan över området kring Hammarby sjö tas fram på initiativ av 

stadsbyggnadskontoret. Svagt intresse från politikerna att bebygga området. 
 

1992 Kommunstyrelsen tog hösten 1991 ett beslut om att utreda förutsättningarna att 
arrangera OS i Stockholm. I april 1992 är utredningen klar, och OS-byn och stadion 
föreslås att förläggas till Husarviken och Ropsten intill Djurgårdens Nationalstadspark. 
 

1994 Förslaget till lokalisering av arenor intill Nationalstadsparken får kritik. Hammarby 
Sjöstad föreslås den 7 mars 1994 att bli nytt alternativ för lokalisering av OS-by och 
arena.   
 

1995  Kommunfullmäktige tar i november ett principbeslut att ansöka om OS och Stockholm 
2004 AB bildas för att färdigställa ansökan. Miljöinriktning på OS väljs.  
 

1996 De kommunala bolagen Stockholm Energi, Stockholm Vatten och Skafab får i mars i 
uppdrag att ta fram miljöanpassade infrastrukturlösningar till OS-byn, dvs Hammarby 
Sjöstad.  
 

 Kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet att ansöka om OS, och samtidigt antas 
ett Miljöprogram för OS-byn, utvecklat av staden. OS-ansökan lämnas in i augusti 
1996. Staden utlovar 200 miljoner till projektet för att stimulera införandet av ny 
miljöteknik. 
 

1996-
1997 

Planeringen av stadsdelen fortskrider och en översiktsplan tas fram. Skanska, JM, HSB 
och Stockholms stad köper mark på Sickla Udde.  
 

1997 OS 2004 förläggs till Aten, planeringen av stadsdelen har nu kommit så långt att 
projektet fortsätter. Byggherrarna tycker målen i miljöprogrammet är för höga, tar fram 
egna mål i en egen rapport. 
 

1998 Majoritetsskifte i Stockholms stadshus. Den nya borgerliga ledningen menar att de 
utlovade 200 miljonerna till miljöteknik inte fanns i budgeten.  
 

 Stockholms stad erhåller 200 miljoner i LIP-medel för projektet.  
 

1999 Moderaten Sten Nordin tar första spadtaget. Miljöprofilen står fast, men den nya 
majoriteten förespråkar främst vikten av stadsmässighet.  
 

2001 De första boende flyttar in kring årsskiftet 2000-2001 i Sickla Udde. 
 

2002 En boutställning, BoStad02, anordnas i stadsdelen. 
 

2005 Sickla Udde och Sickla Kaj är färdigbyggda, de boende har nu tagit stadsdelen i 
besittning och stadsdelen kallas för ”Sjöstaden” av de boende. Planeringen av nya 
etapper fortsätter.  

 

 Tablå 6.1. Kronologisk sammanställning av viktiga händelser vid planeringen av Hammarby Sjöstad. 
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Miljöprogrammet gäller fortfarande för utbyggnaden av stadsdelen, trots att IOK år 
1997 beslutades att OS 2004 skulle äga rum i Aten. Miljöprogrammet lyfte fram tre 
strategier för att nå miljömålen: för det första ny teknik, för det andra planering och för 
det tredje de boendes beteendeförändringar. Satsningar på goda kommunikationer, 
bland annat anläggandet av snabbspårvägen och färjelinjen till stadsdelen, har gjorts i 
strävan efter att få de boende i stadsdelen att åka kollektivt. Går man av färjan vid 
Sickla Kaj och följer kajen kommer man fram till ett informationscenter, GlashusEtt, dit 
såväl boende och andra intresserade kan gå för att skaffa sig information om 
miljösatsningarna i stadsdelen, men även inspiration till eget miljöengagemang.  

Många aktörer som varit involverade i detta stora byggprojekt har genom sina beslut 
påverkat allt från utformning av hus till hur den tekniska infrastrukturen ska utformas. 
Några ledande aktörer i Hammarby Sjöstadprojektet återfinns bland politiker och 
tjänstemän inom Stockholms stad. Inledningsvis hade även OS-bolaget som bildades av 
staden och andra intressenter för OS-satsningen, Stockholm 2004 AB, en viktig roll. 
LIP-kansliet, som delat ut medel från det lokala investeringsprogrammet för olika 
miljösatsningar, samt byggherrar och de bolag som är ansvariga för den tekniska 
infrastrukturen har också haft avgörande betydelse för projektet. Många olika 
miljöfrågor har aktualiserats i projektet, men jag kommer att begränsa analysen till 
energifrågan. I detta kapitel ska jag ge en översiktlig bild av planeringsprocessen som 
helhet och går därmed utöver energifrågan. 

Hammarby Sjöstad – från 1200-tal till 1900-tal 
Under 1200-talet passerades platsen där Hammarby Sjöstad nu ligger av en segelled 
mellan Östersjön och Mälaren. Under 1600-talet startade de första verksamheterna av 
industriell karaktär längs stränderna, främst vattenkrävande verksamheter såsom 
textilfabriker. Kring industrierna växte krogar, värdshus och bostäder upp. Under 1800-
talet blev Sickla Udde ett populärt utflyktsmål dit Söderbor rodde vackra sommardagar 
(Bodén & Ericson 2002:6ff).  

Efter utdragna diskussioner byggdes mellan 1917 och 1929 en kanal och utefter denna 
anlades industri- och hamnområden. Betongkajer anlades överallt utom vid 
Lugnet/Sickla (idag Sickla Udde) som bestod av frilagd sjöbotten. På 1930-talet fanns 
planer på att bygga bostäder i området men de realiserades aldrig. På 1940-talet fylldes 
området med sprängsten och därefter började upplag och småföretagsbebyggelse i 
korrugerad plåt växa fram (Bodén & Ericson 2002:11f). Det var denna del av Sickla 
Udde som kom att rivas och ersättas vid första etappen av den nya stadsdelen 
Hammarby Sjöstad.  

Planer på ny bebyggelse under 1980-talet 
Vid slutet av 1980-talet, flera år innan det var aktuellt för Stockholm att söka sommar-
OS 2004, började planerna på att bygga bostäder på det gamla industriområdet runt 
Sickla att ta fart. I flera översiktliga plan- och programutredningar, bland annat 
bostadsförsörjningsprogram, Regionplan 91 och i översiktsplanen för Stockholm, 
redovisades området som ett av stadens kommande utbyggnadsområden för bostäder 
(Inghe-Hagström 2002:17; Stockholms stadsbyggnadskontor 1991:5).1 I Trafikplan 89 

                                                 
1 I skriften Hammarby Sjöstad, Fördjupning av Översiktsplan, nämns den dåvarande översiktsplanen för 
Stockholm, bostadsförsörjningsprogrammet, Trafikplan90 och landstingets utredning Ny spårtrafik 
(Stockholms stadsbyggnadskontor 1991:5). 
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redovisades hur Hammarby Sjöstad skulle kunna förses med spårväg (Stockholms 
stadsbyggnadskontor 1991:5). Staden ägde huvuddelen av marken i södra delen av 
hamnområdet, förutom Lugnetområdet som ägdes av Wallenbergsbolaget Stockholm–
Saltsjön AB (Inghe-Hagström 2002:17). Bolaget Stockholm-Saltsjön AB hade tidigare 
försökt påverka staden att detaljplanelägga området utan att lyckas. Under slutet av 
1980-talet aktiverade bolaget åter sitt exploateringsintresse, för bostadsändamål (Inghe-
Hagström 2002:17).  

På 1980-talet hade norra sidan (Södermalm) av det gamla hamnområdet börjat 
planläggas och bebyggas, det som kom att heta Norra Hammarbyhamnen 
(Gustafsson 2001:11). Initiativet till att ta ett helhetsgrepp på utbyggnaden av hela det 
gamla industri- och hamnområdet, alltså även den södra sidan, d v s området runt 
Sickla, kom från stadsbyggnadskontorets innerstadsavdelning (intervju Projekt 
Hammarby Sjöstad Inghe-Hagström 2003-03-05).  

Den drivande arkitekten för denna fråga, Jan Inghe-Hagström, hade vid 
detaljplaneringen av Norra Hammarbyhamnen även blivit intresserad av området söder 
om kanalen. Gamla, flexibla detaljplaner fanns för den södra sidan där utbyggnaden 
dittills skett spontant genom ombildning av fastigheter, och bland annat hade 
kontorshus uppförts på spekulation (Inghe-Hagström 2002:17; intervju Projekt 
Hammarby Sjöstad Inghe-Hagström 2003-03-05). Innerstadsavdelningen på 
stadsbyggnadskontoret hade behov av ny mark för exploatering medan ytterstads-
avdelningen, som ansvarade för Sicklaområdet, hade exploateringsbar mark i andra 
delar av sitt geografiska område.1 Marken i blivande Hammarby Sjöstad överfördes till 
stadsbyggnadskontorets och gatu- och fastighetskontorets innerstadsavdelningar (Inghe-
Hagström 2002:17). 

Förslag till fördjupad översiktsplan presenteras 1991 
1991 presenterade stadsbyggnadskontoret ett första förslag till fördjupad översiktsplan 
för Hammarby Sjöstad (Inghe-Hagström 2002:18; Stockholms stadsbyggnadskontor 
1991). I planen framhölls områdets potential att utgöra en direkt utvidgning av 
innerstaden som kunde bidra till att möta den stora efterfrågan på bostäder i Stockholms 
centrala delar (Stockholms stadsbyggnadskontor 1991:5,9).  

Enligt planen skulle ca 8 500 nya lägenheter kunna byggas i området. Betydelsen av 
varierade upplåtelseformer och bostadskvalitéer betonades och syftet var att ge 
människor med olika social och etnisk bakgrund möjlighet att bo i stadsdelen 
(Stockholms stadsbyggnadskontor 1991). Planen skulle utnyttja platsens speciella 
förutsättningar. En bärande idé (Stockholms stadsbyggnadskontor 1991:18,56) var att 
skapa en stadsstruktur med vattenkontakt för så många invånare som möjligt. En annan 
bärande idé var att skapa en stadsdel med förortens kvalitéer, som innebar att natur och 
grönska skulle behållas, men som ändå hade innerstadens blandade verksamhets-
innehåll.  

 

 
                                                 

1 Stadsbyggnadskontoret i Stockholm är uppdelat i olika geografiska planeringsområden. Norra 
Hammarbyhamnen tillhörde Stockholms stads innerstadsavdelning medan södra sidan, vid Sickla- och Södra 
Hamnen, tillhörde stadsbyggnadskontorets ytteravdelning. 
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Bild 6.1. Fördjupad översiktsplan från 1991, ett översiktsperspektiv. (Källa: Stockholms stadsbyggnads-
kontor) 

Denna fördjupade översiktsplan hade inte beställts av politikerna (intervju Projekt 
Hammarby Sjöstad Inghe-Hagström 2003-03-05), utan det var stadsbyggnadskontorets 
innerstadsavdelning som ville ta ett helhetsgrepp över hela utbyggnaden kring 
Hammarby sjö.1 I det här skedet stötte exploateringen av Hammarby Sjöstadsområdet 
på flera svårigheter. Det fanns t ex intressen som slogs för att bevara industriområdet 
och som hävdade att omfattande evakueringar skulle bli nödvändiga. Dessutom var 
mark- och grundförhållanden svåra på grund av omfattande markföroreningar som följd 
av långvarig industriell verksamhet. Detta skapade tveksamhet kring om idéerna i den 
fördjupade översiktsplanen var ekonomiskt realistiska. Politikerna visade i det här läget 
ett ljumt intresse för att bebygga området (Inghe-Hagström 2002:17, 21). 

Infrastrukturen runt Hammarby Sjöstad diskuteras  
En viktig planeringsförutsättning för utbyggnaden av området runt Sickla och Södra 
Hammarbyhamnen rörde de trafiksystem som skulle dras runt området för att öka 
trafikkapaciteten i hela Stockholmsregionen (Inghe-Hagström 2002:19). Under 1991 
slöts Dennisöverenskommelsen och senare diskuterades dragningen av Södra Länken.2 
Förslag fanns exempelvis på att flytta den befintliga Värmdöleden, från att gå runt 
Henriksdalsberget, till att gå i en tunnel genom berget. Därmed kunde mark frigöras för 
bebyggelse i de delar av Hammarby Sjöstad som gränsar mot Värmdöleden 
(Stockholms stadsbyggnadskontor 1991:6). 

                                                 
1 Innerstadsavdelningen hade även tidigare erfarenheter av utbyggnad från större projekt, dels genom 
utbyggnaden av Södra station, dels i Norra Hammarbyhamnen. 
2 Södra Länken är en förbindelse mellan Nacka och regionens övriga vägnät. 
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Den fördjupade översiktsplanen från 1991 berörde även geografiska områden som 
tillhörde Nacka kommun, vilket man där inte tyckte var odelat positivt. Eftersom Nacka 
kommun planerade för utbyggnad på industrimark som gränsade mot Stockholm stads 
mark engagerades även politiker i Nacka kommun (telefonintervju Projekt Hammarby 
Sjöstad Inghe-Hagström 2000-11-10). Det blev en långvarig process som pågick mellan 
åren 1991 och 1994 och kulturkrockar uppstod när de båda kommunernas olika 
planeringsideologier möttes. I Nacka kommun drev privata exploatörer bebyggelse-
utvecklingen i samverkan med kommunen, medan Stockholms stad som stor markägare, 
vanligtvis gjorde egna satsningar på infrastruktur och planering med offentliga medel.1  

För att hitta en lösning på olika gemensamma planeringsfrågor i området tillsattes 1994 
en tjänstemannagrupp med deltagare från bland annat Nacka kommun, Stockholms stad 
och Stockholms läns landsting.2 Under hösten 1995 enades parterna om ett gemensamt 
planeringsdokument Sickla gemensamma planeringsförutsättningar för stadsutveckling 
i mötet mellan Stockholm och Nacka (GPF) (Stockholms stad m fl 1995). Där fastlades 
utformningen av infrastrukturen mellan Stockholm och Nacka (Inghe-Hagström 
2002:20). Denna grupp arbetade fram till år 2002 och hanterade den komplexa 
planeringssituationen och framförallt kollektivtrafiklösningar och vägdragningar, t ex 
Södra Länken (intervju RTK Johnson 2003-03-04).3 I denna grupp beslutades även hur 
parkstråkens dragning skulle utformas mellan de två kommunerna. Även servicefrågor 
diskuterades inom gruppen, men någon samverkan kring kommunal och kommersiell 
service nåddes inte (Inghe-Hagström 2002:20).  

Olympiska spel och bebyggelsen i Hammarby Sjöstad 
Hösten 1988 uppvaktas Stockholms stad av representanter från Stockholms 
Idrottsförbund och Stockholms handelskammare för att få staden intresserad av att 
ansöka om olympiska sommarspel (Stockholm 2004 AB 1998:5).4 I juni 1992 beslöt 
Stockholms stads kommunstyrelse att utreda förutsättningarna för att arrangera 
olympiska sommarspel i Stockholm (Stockholm 2004 AB 1998:6). Argument för att 
kandidera var de marknadsföringsmöjligheter som ett olympiskt spel skulle ge, samt 
den drivkraft som OS skulle innebära inte bara för idrott, utan även för miljö, kultur, 
sysselsättning och den samlade samhällsekonomin. 

I de utredningar som togs fram 1992 och 1993 föreslogs att den nya Olympiastadion5 
skulle lokaliseras till Ropsten och OS-byn till Husarviken på Norra Djurgården 
(Stockholm 2004 AB 1998:10). OS-byn skulle dimensioneras för 3 000 lägenheter. 
Förslaget fick kritik bland annat från centern och förbundet Ekoparken (intervju centern 
Arthursson 2003-02-12), vilket ledde till att alternativa förslag till lokalisering utreddes. 
Kritiken rörde att föreslagna OS-område låg för nära Nationalstadsparken Djurgården 
(Stockholm 2004 AB 1998:9). Ett annat skäl till nya att lokaliseringsförslag togs fram 
var att gasverksamheten i Ropsten inte skulle upphöra i tid (HJS Arkitektkontor 

                                                 
1 Stockholms tradition av stadsplaneläggning bärs av idén att behålla stadens tydliga ”årsringar” som speglar 
respektive samtid. Enligt principen ska större stadsområden samverka gestaltningsmässigt. 
2 Ordförande i denna grupp var Bo Malmsten, Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting. 
3 Detaljplaner för Södra Länken presenterades 1994 men eftersom frågan var politisk kontroversiell togs inte 
beslut förrän 1998. Elva körfält bantades till sex och leden drogs i tunnel istället för ovan jord.   
4 I Stockholm fanns planer på att söka Olympiska sommarspelen till år 1992. Eftersom detta krockade med 
Faluns kandidatur om vinter-OS lämnades ingen ansökan in. 
5 Olympiastadion skulle enligt IOK:s krav inrymma plats för minst 70 000 åskådare (HJS Arkitektkontor 
1995:8). 
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1995:8). Stockholms stad bildade Kommittén för Projekt Stockholm 2004 (OS-
kommittén) för hanteringen av OS-frågan och för att ta fram och redovisa ytterligare 
beslutsunderlag. I kommittén satt politiker såväl som representanter för näringsliv och 
idrottsföreningar (Stockholm 2004 AB 1998:8). I mars 1994 föreslog OS-kommittén 
Hammarby Sjöstad som plats för OS-by och huvudarena istället för Husarviken och 
Ropsten (Stockholm 2004 AB 1998:10). Stadsbyggnadskontoret var även drivande för 
lokalisering av OS-by och arenor till Södra Hammarbyhamnen, eftersom planerna på en 
OS-by kunde innebära att hela projektet att bygga Hammarby Sjöstad därmed skulle få 
prioritet (telefonintervju Projekt Hammarby Sjöstad Inghe-Hagström 2000-11-10). 

En strategisk fråga var studier för alternativa lägen för lokalisering av OS-
anläggningarna och kommittén föreslog att dessa skulle undersökas närmare. I 
lokaliseringsstudien OS i Stockholm 2004 Lokalisering av anläggningar (HJS 
Arkitektkontor 1995:2) föreslogs att OS-byn och nya Olympiastadion skulle flyttas till 
Södra Hammarbyhamnen/Sickla. För OS-stadion prövades ett 10-tal andra 
lokaliseringsalternativ, bl a en utbyggnad av Stockholms Stadion (gamla Olympia-
stadion) eller området vid Globen. De olika alternativen avslogs bland annat på grund 
av höga genomförandekostnader, krockar med kulturvärden och tidsbrist för evakuering 
av områdena (HJS Arkitektkontor 1995:8f).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 6.2. Olympiastadion i Hammarby Sjöstad. Den nya bostadsbebyggelsen syns längst ned till höger i 
bilden. (Stockholm 2004 candidate city, odat.) (Finns på Stockholms stadsarkiv) 

När det gäller lokaliseringen av OS-byn återstod tre alternativa förslag: Hammarby 
Sjöstad, Husarviken och Brommafältet. Valet av Sickla i Hammarby Sjöstad grundades 
på områdets närhet till de viktigaste tävlingsområdena, bl a Globenområdet, 
Stockholmsmässan och Olympiastadion. Andra motiv var områdets attraktiva vattenläge 
och att Stockholms stad ägde huvuddelen av marken vilket kunde ge förutsättningar för 
god planeringsekonomi (HJS Arkitektkontor 1995:3f). Vidare betraktades det som en 
fördel att det fanns fastighetsägare som planerade för stora investeringar i Hammarby 
Sjöstad/Sickla och att området var aktuellt för en större bostadsexploatering (HJS 
Arkitektkontor 1995:3).  
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Oenighet om ansökan om olympiska spel 
Såväl näringsliv som idrottsförbund stod bakom OS-ansökan, men det fanns ingen 
politisk enighet i Stockholms stad om saken (Kf 1996-06-17 § 29). De båda största 
partierna, socialdemokraterna och moderaterna, var drivande, och lade blockpolitiken åt 
sidan. Stockholmspartiet och centern skulle stödja OS-ansökan om anläggningarna inte 
förlades till Nationalstadsparken. Centern framhöll i samband med detta vikten av att 
satsa på miljöfrågor i projektet (intervju centern Arthursson 2003-02-12).1 Motståndare 
var vänsterpartiet, folkpartiet och miljöpartiet. Flera miljöorganisationer, bland annat 
Naturskyddsföreningen och Förbundet för Ekoparken, var också starkt kritiska till att 
Stockholm skulle arrangera OS. 

Ett argument emot att kandidera var att OS i Stockholm skulle innebära en stor 
ekonomisk risk. I massmedia fick de kalkyler och underlag som presenterades av 
projektet låg trovärdighet och dömdes ut för att vara för positiva (Stockholm 2004 AB 
1998:11). Arrangemanget hade även ett bristande folkligt stöd (Stockholm 2004 AB 
1998:52). 

Miljöprofil i OS-ansökan 
Stockholms OS-ansökan kom att få en stark miljöprofil, vilket också influerade 
planeringen av OS-byn. Stockholm hade redan framhållit sina fördelar som en stad med 
rent vatten och ren luft, vilket kunde profileras ytterligare i OS-satsningen. ”Ett 
sommar-OS är också en möjlighet till kraftsamling för att utveckla Stockholm som 
miljöförebild för storstäder världen över” och ”Alla anläggningarna utformas enligt de 
senaste kunskaperna för de största möjliga miljöhänsyn” poängteras i rapporten som rör 
lokalisering av anläggningar och OS-by (HJS Arkitektkontor 1995:2). 

En viktig bakgrund till satsningen på en ambitiös miljöprofil i ansökan var att Sydneys 
OS-ansökan för år 2000 hade präglats av ett miljöbudskap. IOK krävde också att olika 
miljöfrågor skulle redovisas i ansökan.2 Det skulle exempelvis framgå i ansöknings-
handlingarna hur avfall, VA och energifrågor skulle lösas för OS-byn och OS-
anläggningarna. Vidare uppmanades ansökarstäderna att redovisa om OS-planeringen 
gav upphov till ny miljöteknik. De skulle även redovisa arrangörens kontakt med 
miljöorganisationer och deras åsikter om stadens OS-ansökan.  

Miljöorganisationernas motstånd var ett problem för Stockholms OS-ansökan, liksom 
även vissa politiska partiers kritiska inställning. Under denna period var miljöfrågan 
viktig i flera politiska partier, såväl i partier som var motståndare till OS-ansökan som 
de som ville fullfölja OS-ansökan. Sydneys framgång med miljöprofilen gjorde, 
tillsammans med IOK:s miljökrav, att OS-kommittén insåg att miljöfrågan måste få en 
viktig roll i ansökan och de initierade under hösten 1995 att en miljöpolicy med 
koncentration på Hammarby Sjöstad skulle tas fram (Stockholm 2004 AB 1998:21; 
intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29). I den miljöpolicy3 som togs fram 
argumenterades för att miljösatsningarna skulle sträcka sig längre än vad IOK krävde. 
OS-kampanjen skulle, tillsammans med en bred satsning på miljöfrågorna, utgöra 

                                                 
1 Arthursson var centerpartiets gruppledare i Stockholm. 
2 Miljökraven redovisas i en bilaga i rapporten Miljöpolicy/Miljöprofil Stockholm – Sustainable City daterad 
1995-05-06. I fortsättningen kallar jag denna rapport Miljöpolicy, 1995. Tema 5 i ansökningshandlingarna 
rörde ”Environmental protection” 
3 Dokumentets hela titel är Miljöpolicy/Miljöprofil Stockholm Sustainble City. Förkortningen Miljöpolicy 
användes vid hänvisning.  
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verktyg för att stimulera miljöutvecklingen i regionen. OS skulle fungera som ett globalt 
utställningsfönster för svenskt kunnande och svensk miljöteknik, samtidigt som 
Stockholms OS-ansökan skulle stärkas på ett sätt som kunde vara avgörande för 
framgång (Miljöpolicy 1995:3).1 Fokus skulle vara på OS-byn. I det principbeslut som 
togs av kommunfullmäktige i oktober 1995 betonas att OS ska användas som en 
drivkraft att utveckla miljöarbetet i Stockholm (Kf 1995-10-30 § 35).  

Vissa aktörer tyckte att satsningen på miljöfrågor i OS-projektet var positiv medan 
andra var tveksamma och viss kritik kvarstod. Miljöorganisationerna tyckte exempelvis 
att det bästa var att inte arrangera OS, men att OS med miljöprofil var bättre än OS utan 
miljöprofil. Dessa organisationer tvivlade dock på att ledningen i staden menade allvar 
med miljösatsningen. Miljöorganisationerna ville framförallt använda OS-ansökan som 
ett utpressningsprojekt mot Dennispaketet och för att stödja OS krävde de att 
Dennispaketet skulle läggas ned (intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29). Olika 
förvaltningar inom staden som stod för planläggning av OS-byn var splittrade i frågan 
och på kontoren var uppfattningen personberoende (intervju OS-bolaget Edelstam 2002-
01-29; intervju miljöförvaltningen/LIP-kansliet Lundberg 2000-10-16).  

Ett samlat grepp: OS-by och ny stadsdel 
I oktober 1995 togs i kommunfullmäktige ett principbeslut att ansöka om de olympiska 
spelen trots att oenighet rådde (Kf 1995-10-30 § 35). I slutet av samma år fattade 
kommunfullmäktige även beslut om att bilda Stockholm 2004 AB där representanter från 
såväl idrottsrörelsen och Stockholms stad som näringslivet fanns med (Stockholm 2004 
AB 1998:13). Bolagets uppgift var att ansvara för att ansökan skrevs, lämnades in och 
marknadsfördes. I juni 1996 beslöt kommunfullmäktige att Stockholm skulle fullfölja 
sin ansökan om att få arrangera OS 2004 och att den olympiska byn och huvudarenan 
skulle förläggas till Hammarby Sjöstad (Kf 1996-06-17 § 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.3. Lokaliseringen av OS-byn och Olympiastadion inför OS 2004 (Stockholm 2004 candidate city 
odat.). (Finns på Stockholms stadsarkiv) 

                                                 
1 I inledningen av rapporten står att materialet har behandlats i OS-kommittén och att Stockholms stad står 
bakom miljöpolicyn och allmän inriktning på miljöarbetet. Syftet med rapporten var att ge underlag för 
beslut när det gällde miljöfrågor i anslutning till OS samt att stimulera debatten om dessa (Miljöpolicy 
1995:2). 
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Den formella ansökan lämnades in den 15 augusti 1996 till IOK i Lausanne (Stockholm 
2004 AB 1998:14). I och med att Hammarby Sjöstad skulle fungera som OS-by fick 
planeringsarbetet för byggandet av den nya stadsdelen rejäl skjuts och en 
projektorganisation bildades. Denna lydde direkt under stadsledningskontoret. 

Planerings- och detaljplanearbetet inleddes med Sickla Udde och Sickla Kaj eftersom 
det var där OS-byn skulle ligga.1 Planeringsprocessen drevs inom stadens förvaltning. 
Kommunstyrelsen gav i uppdrag till sina kommunala bolag Stockholm Energi, 
Stockholm Vatten och SKAFAB, att ge förslag på ekologiska och kretsloppanpassade 
infrastruktursystem till den nya stadsdelen (Ks 1996-03-27 § 25). 

Stadsbyggnadskontoret påbörjade arbetet med att upprätta en ny fördjupad översiktsplan 
över Lugnetområdet och Södra Hammarbyhamnen och för att konkurrensutsätta sig 
själva gav stadsbyggnadskontoret parallella uppdrag till några arkitektkontor att 
vidareutveckla stadens planer över området (Inghe-Hagström 2002:20). Fem 
arkitektkontor bjöds in till tävling senhösten 1995 (telefonintervju stadsbyggnads-
kontoret Inghe-Hagström 2000-11-10). Uppdraget att rita Sickla Udde gick till Johan 
Nyréns Arkitektkontor AB och planen för Sickla Kaj gick till Erséus, Frenning och 
Sjögren Arkitekter AB. 1996 var en plan över hela OS-området färdig, inklusive 
Hammarby Sjöstad (Inghe-Hagström 2002:21). Under hösten 1996 förvärvade staden, 
tillsammans med JM, Skanska och HSB, den mark som tidigare ägts av Stockholm-
Saltsjön AB. Stadens mark anvisades till Svenska Bostäder och Familjebostäder för 
uppförande av hus med hyresrätter (Inghe-Hagström 2002:28). Staden gjorde även stora 
ekonomiska investeringar för att bereda plats åt OS-anläggningarna och var mån om att 
få kontroll över hela byggnationen i området (Wastesson 2002:43f).2  

Miljöprogrammet i Hammarby Sjöstad 
Kommunfullmäktige beslutade i september 1995 att utarbeta ett miljöprogram för hela 
Stockholms kommun, Miljö 2000 (Kf 1995-09-18 § 40), och utifrån idén att OS-byn 
skulle utgöra ett exempel på en helt igenom miljöanpassad stadsdel togs ett speciellt 
miljöprogram för Hammarby Sjöstad fram. En grupp tjänstemän från 
miljöförvaltningen, gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret fick i 
uppdrag att utveckla miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad med assistens från OS-
bolaget (intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29; intervju stadsbyggnadskontoret 
Wretblad 2005-06-10). Miljöprogrammet antogs i kommunfullmäktige (Kf 1996-06-17 
§ 29) samtidigt som det slutgiltiga beslutet fattades att staden skulle ansöka om 
olympiska spelen. Det övergripande målet var att stadsdelens miljöprestanda skulle bli 
dubbelt så bra i jämförelse med den bästa teknik som användes i nyproduktion i början 
av 1990-talet. Tre strategier nämndes som medel för att nå målen medveten planering, 
förändringar av livsstil och utveckling av tekniska lösningar (Miljöprogram 1996:3).  

Byggherrarna går samman 
Ett mål i miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad var att energitillförseln skulle baseras 
på förnybara energikällor, men programmet innehöll inget om hur detta skulle ske. Elen 
skulle enligt programmet vara miljömärkt och baseras på solceller, vattenkraft och 
biobränsle (Miljöprogram 1996:12). När kommunfullmäktige antog miljöprogrammet 
för Hammarby Sjöstad innehöll det även målet att energiförbrukningen inte fick vara 

                                                 
1 Det var skälet till att stadsdelen började byggas mitt i området. 
2 Staden köpte mark av Wallenberg och Fredell, och Betongfabriken fick flytta. 
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högre än 60 kWh/kvm och år. Detta mål, liksom några andra mål, i miljöprogrammet 
ansåg såväl byggherrar som Stockholm Energi vara alltför ambitiöst.  

Byggherrarna på Sickla Udde bildade en byggherregrupp och inledde ett teknik- och 
miljösamarbete hösten 1996 för att stärka sin position i förhållande till staden.1 Ett år 
senare, hösten 1997, redovisade byggherrarna sina ambitioner i rapporten Redovisning 
av energi- och miljötekniska åtgärder, Byggherregruppens arbetsrapport.2 I rapporten 
presenterades olika tekniska lösningar som kunde bidra till att uppnå miljömålen 
(Byggherrerapporten 1997). Energikravet på 60 kWh/kvm och år ansåg byggherrarna 
inte vara rimligt och ett alternativt förslag lades fram: 

Vårt förslag är därför att målet för Sickla Udde sätts till ca 125 
kWh/m och år vilket är nästan dubbelt så bra som de bostadshus som 
uppförs idag (Byggherrerapporten 1997:7). 

Byggherrarna menade att de inte kunde garantera exakt hur mycket energi husen skulle 
förbruka eftersom de inte hade inflytande på de boendes beteende, som ju påverkar 
energiförbrukningen. I rapporten gjordes vidare bedömningar av olika förslag, t ex 
avrådde byggherregruppen från att välja värmeåtervinning och menade vidare att sådan 
teknik för urinseparering som fanns i planerna för 250 lägenheter inte var tillämplig i 
storskalig miljö (Byggherrerapporten 1997:18,43). Rapporten avslutades med 
beräkningar av kostnader för olika förslag och med redovisning av den energilösning 
byggherregruppen ville verka för. 

Förtydligande av miljömålen  
Enligt miljöprogrammet skulle byggandet ske etappvis i en lång process och i 
programmet framhölls vikten av att forskning skulle knytas till genomförandet eftersom 
forskning och utveckling leder till nya kunskaper (Miljöprogram 1996:11). För att följa 
upp om miljömålen nåddes diskuterades under framtagandet av miljöprogrammet 
behovet av ett instrument för detta. Vilket blev miljöbelastningsprofilen. Inriktningen 
var att miljöfrågorna skulle drivas som ett samordnat kvalitets- och utvecklingsarbete. 
De som arbetade med miljöprogrammet betonade vikten av att få in miljöfrågorna i 
markupplåtelseavtalet för att kunna sätta krav på byggherrarna, men detta gick inte 
igenom hos gatu- och fastighetskontoret som skrev avtalen. I markupplåtelseavtalet 
finns den mjukare formuleringen att byggherrarna ska verka i riktning mot 
miljöprogrammet.  Inga sanktioner fanns om de inte gjorde det.  

Stora problem uppenbarades i och med att marken på Sickla Udde var i behov av 
omfattande sanering (Wastesson 2002:46; intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29). 
Saneringen skulle bekostas av markägarna. Detta gjorde att byggherrarna fick ett gott 
förhandlingsläge i miljöfrågan och i de avtal som träffades blev det byggherrarna som 
fick ansvaret för att miljömålen nåddes. Kostnaderna för rening och pålning av marken 
blev högre än beräknat och detta framhöll byggherrarna som ett skäl till varför vissa av 
miljöinvesteringarna blev mer begränsade än planerna föreskrev. På vissa delar av 
Sickla Udde, te x HSB:s mark var föroreningarna mycket omfattande. 

                                                 
1 Byggherregruppen för teknik och miljö bestod av representanter för de fem byggherrarna på Sickla Udde, 
JM, Skanska; HSB och de två kommunala bolagen Familjebostäder och Svenska Bostäder. 
2 När jag refererar till denna rapport kallas den för ”Byggherrerapporten”.  
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Nej till OS – intresset för miljösatsningen svalnar 
I mars 1997 valdes Stockholm av IOK ut som en av fem kandidatorter.1 Ett halvår 
senare, i september 1997 beslutade IOK att Aten skulle få värdskapet för OS år 2004 
(Stockholm 2004 AB 1998:49). Därmed ändrades förutsättningarna för planeringen av 
Hammarby Sjöstad och en del av luften gick ur projektet (intervju finansborgarråd 
Hulth 2004-02-16; intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29). Projektet omvandlades 
från ett unikt projekt till ett projekt med traditionellt lönsamhetstänkande (intervju Birka 
Teknik & Miljö Avatare 2000-10-27) och en stor del av den politiska samsynen kring 
Hammarby Sjöstadprojektet försvann (Inghe-Hagström 2002:22).  

Miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad skulle dock fortfarande gälla och utgöra ett 
planeringsdokument. Förvaltningarna inom Stockholms stad var inte odelat positiva till 
områdets miljösatsning. Det blev tydligt när OS inte längre var aktuellt. 
Stadsbyggnadskontoret och gatu- och fastighetskontoret ville framförallt planera för och 
bygga en ny stadsdel i Stockholm – miljöfrågan hade inte högsta prioritet. Ett hinder för 
miljöanpassningen av stadsdelen var alltså att stadens egna förvaltningar hade begränsat 
intresse av miljölösningarna (intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29).  

Majoritetsskiftet 1998 påverkar projektets fortsatta utveckling 
Efter valet 1998 blev det majoritetsskifte i Stockholms stadshus och den tidigare 
socialdemokratiska kommunledningen ersattes av en borgerlig. Den nya majoriteten 
stod bakom miljöprofilen för Hammarby Sjöstad, men ville inte lägga in de extra 
ekonomiska medel i form av 200 miljoner i utvecklingspengar till Hammarby Sjöstad 
som socialdemokraterna hade utlovat inför OS-satsningen (Stockholm 2004 AB 1998). 
Moderaterna menade att det var rimligt att de deltagande parterna tog ett större ansvar 
för miljösatsningen (Kf 1999-10-18 § 3 yttranden:21). Detta blev nästa stora avbräck för 
satsningen på miljö (intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29). Inga extra ekonomiska 
medel gavs nu för miljösatsningar vilket uppfattades av byggherrarna och andra aktörer 
som att miljöfrågan inte längre var lika högprioriterad och ribban sänktes.  

Den nya majoriteten prioriterade att stadsdelen skulle få en stadsmässig utformning 
(Inghe-Hagström 2002:26; telefonintervju Projekt Hammarby Sjöstad Inghe-Hagström 
2000-11-14). Planen för Hammarby Sjöstad hade modernistiska drag, med slutna ytor 
som gav stadsmässig karaktär, men också med öppna delar som gav luftighet och utsikt. 
Efter majoritetsskiftet tonades de modernistiska dragen ned. Stadsdelen skulle inte se ut 
som eller likna en förort utan ha karaktären av tät innerstad. De delar av planen för 
Sickla Kaj, som inte kommit så långt i projekteringen som Sickla Udde, ritades om för 
att området skulle få mer stadsmässig utformning i enlighet med den nya 
stadsbyggnadsnämndens syn på urbanitet (Inghe-Hagström 2002:31).  

Den nya majoriteten förändrade också fördelningen av vilka som skulle stå för 
byggnationen av de nya bostäderna. Det socialdemokratiska styret hade förordat att ca 
50 procent av bostäderna skulle ha hyresrätt som upplåtelseform och resterande 
bostäder skulle byggas med bostadsrätt som upplåtelseform (Wastesson 2002:44).2 Efter 
majoritetsskiftet fick de kommunala bostadsbolagen lämna ifrån sig en del av sina 

                                                 
1 De övriga finaliststäderna var Aten, Buenos Aires, Kapstaden och Rom. 
2 Den borgliga ledningen såg det inte som kommunens uppgift att äga bostäder. På Sickla Udde som 
projekterades före Sickla Kaj finns högre andel hyresrätter. På Sickla Udde är 36% av bostäderna hyresrätter 
medan på Sickla Kaj är 17% hyresrätter. 
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byggrätter vilket innebar att relationen hyresrätt/bostadsrätt för hela Sickla Udde och 
Sickla Kaj blev ca 30 procent hyresrätter och resten bostadsrätter.  

LIP-kansliets roll i planeringsprocessen 
Redan tidigt framhölls behovet av statliga medel för miljösatsningarna till Hammarby 
Sjöstad projektet när OS var aktuellt. OS-kommitéen i Stockholm 2004 tryckte på 
regeringen att ge 200 miljoner i bidrag till sådana satsningar (intervju OS-bolaget 
Edelstam 2002-01-29). OS-kommittén ville erbjuda IOK ytterligare en morot genom att, 
förutom de 200 miljoner som utlovats från Stockholms stad, också kunna säga att även 
staten skulle ge 200 miljoner i bidrag till satsningar på miljön i projektet. Staten gav 
positiva signaler men kunde inte utlova något innan de statliga LIP-bidragen utlysts 
(intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29).  

När staten fattat beslut om medel till det lokala investeringsprogrammet, var OS inte 
längre aktuellt i Stockholm. Stockholms stad sökte dock i januari 1998 LIP-bidrag till 
16 projekt och medel till ett särskilt kansli för administration. Sammanlagt söktes 678 
miljoner kronor (Ks 1998-02-04 § 13 Bil 2:13). Denna ansökan hänvisade till 
miljöprogrammet för Stockholm, Miljö 2000, och stadens övergripande miljöpolicy från 
1997.  

Statliga medel erhölls för projektet (se exempelvis Regeringsbeslut 1998-03-26, 
M97/3898) och medel skulle, förutom i Hammarby Sjöstad, även användas i 
Skärholmen och Östberga. Det kansli som staden under 1998 ansökte om medel för att 
bygga upp, kom att kallas LIP-kansliet, och arbetade med flera delområden, bland annat 
ökad kretsloppsanpassning, effektivare resursanvändning, minskad spridning av 
miljöskadliga ämnen och med att stimulera förändringsprocesser. LIP-kansliets 
satsningar gav förnyad kraft åt miljösatsningarna i Hammarby Sjöstad.  

Planeringen fortsätter och bygget kommer igång  
Planläggningen av Hammarby Sjöstad har skett genom stadsbyggnadskontoret, men 
OS-ansökan innebar att även ett separat projekt med en egen genomförandeorganisation 
skapades (Inghe-Hagström 2002:27,41). Det är denna projektorganisation som kom att 
kallas för Projekt Hammarby Sjöstad. 

Byggherrarna gavs möjligheten att påverka detaljplanens utformning 
(Inghe-Hagström 2002:27). Förutom detaljplanen användes ett annat planinstrument 
som utvecklats av stadsbyggnadskontoret ”Kvalitetsprogram för gestaltning” (Inghe-
Hagström 2002:38). Detta planinstrument användes i Hammarby Sjöstad för att 
arkitekter, byggherrar och staden skulle nå arkitektonisk konsensus. Den detaljplan som 
arbetades fram för Sickla Udde måste dock revideras. Miljörörelsen framhöll att ekarna 
på udden måste bevaras eftersom en sällsynt art av läderbagge levde där. Planen fick 
även kritik från handikappråden för allvarliga brister ur tillgänglighetsperspektiv. Vid 
denna tidpunkt stod tillgänglighetsfrågan högt upp på dagordningen inom Stockholms 
stad, vilket redovisas i olika program och i stadens budget. Två handikappråd föreslog 
att Hammarby Sjöstad skulle bli en spjutspets i tillgänglighet för personer med 
funktionshinder (Gustafson 2001:21). I stadens budgetprogram för 1998 framkom: 

Hammarby Sjöstad ska även vara spjutspets vad gäller tillgäng-
ligheten. Detta är ett unikt tillfälle att kombinera ekologiskt tänkande 
och krav på tillgänglighet/…(Gustafson 2001:23). 
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Hammarby Sjöstad skulle nu alltså inte bara vara en spjutspets i miljöfrågor utan även i 
tillgänglighetsfrågor. Detaljplanen för Sickla Udde godkändes till slut i mars 1998 
(Inghe-Hagström 2002:22,31). Nästan ett år senare, den 9 februari 1999, tog det 
moderate gatu- och fastighetsborgarrådet Sten Nordin det första spadtaget på den nya 
byggarbetsplatsen Hammarby Sjöstad. Under våren 1999 lades detaljplanen för Sickla 
Kaj fram. Planen motsvarade inte den nya borgerliga styrda byggnadsnämndens vision 
om stadsmässighet (Inghe-Hagström 2002:30ff) och delar av planen fick därför ritas om 
i den riktningen. Den nya planen vann laga kraft 2000. 

Både kommunalpolitiker och regeringen tryckte på vikten av att hålla hög takt i 
projekteringen av Hammarby Sjöstad eftersom bostadsbyggandet i Stockholm var lågt. I 
en takt av ca 600-800 lägenheter per år arbetade stadsbyggnadskontoret fram 
detaljplaner. Byggherrarna var måna om att ha kort byggtid, eftersom varje extra dag 
som byggtiden förlängdes innebar stora kostnader och därmed minskade vinst-
marginaler. 

I planeringen av stadsdelen innebar miljösatsningen att flera olika miljölösningar måste 
diskuteras. Många parter var inblandade i diskussionen, exempelvis politiker, Projekt 
Hammarby Sjöstad, byggherrar och LIP-kansliet. Några av de viktiga frågor som 
diskuterades var antalet parkeringsplatser i stadsdelen, utformning av sophantering, 
energi- och VA-lösningar.   

Plan möter verklighet 
I december 2000 flyttade de första boende in på Sickla Udde och inflyttningen till 
Hammarby Sjöstad skulle fortsätta etappvis. I februari 2001 uppdagades i massmedia att 
några av husen på Sickla Udde hade drabbats av mögel. Det var ett 80-tal av Skanskas 
lägenheter i Hammarby Sjöstad som visade sig vara fuktskadade. Några boende hade 
dock inte flyttat in i dessa hus (Luthander 2001b). Veckan efter skrev DN att ännu ett 
hus i Hammarby Sjöstad var mögelangripet. Denna gång var huset som drabbats ett som 
Skanska byggt på generalentreprenad åt HSB. Miljöchefen Kerstin Blix hade tidigare 
påpekat för både Skanska och HSB att åtgärder måste vidtas för att minska risken för 
fuktskador (Luthander 2001a). Skanska framhöll att möglet berodde på att hösten 2000 
varit kall och regnig, att bygget var för dåligt täckt och att fukt därför spridit sig in i 
huset, framförallt i väggarna. När det blev varmare igen i november-december kom 
möglet. Olika orsaker till det inträffade debatterades i massmedia. Miljöchefen Kerstin 
Blix framhöll att det berodde på tidsbrist och dålig disciplin (Luthander 2001a). Lotta 
Samec hävdade i DN att sedan räntebidragen avskaffats är strategin att ju fortare man 
bygger desto billigare blir det. De boende och byggherrarna betalar huskostnaden och 
byggherrarna satsar på hög synlig standard men åsidosätter husens grundkvalitet 
(Samec 2001).  

För att hantera problemet erbjöd både Skanska och HSB dem som köpt lägenhet att göra 
återköp. Denna händelse och de omfattande skriverierna i tidningarna förde med sig att 
byggherrarna snabbt ökade skyddet och stora fläktar sattes tillfälligt in i husen. Dock 
skapade mögelskandalen dålig publicitet för området och minskade miljöprofilens 
trovärdighet.  
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Boutställning öppnar 
Under några varma dagar i augusti månad 2002 ägde en boutställning rum i Hammarby 
Sjöstad och den besöktes av ca 65 000 personer (Jansson 2002). Initiativtagare till 
utställningen var bland annat Stockholms Byggmästareförening. Syftet var att visa vad 
man åstadkommit i Hammarby Sjöstad. Det var en utställning och ingen regelrätt 
bomässa, eftersom bomässor syftar till att visa framtidens boende på ett mer visionärt 
sätt, så som skett i Malmö på Bo01 året innan. I Hammarby Sjöstad skulle man visa upp 
vad som byggts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.4. Sickla Udde och Sickla Kaj före (övre bilden) och efter (undre bilden) exploateringen. (Källa: 
Stockholms stadsbyggnadskontor) 

På en arkitekturvisning i Hammarby Sjöstad den 25 augusti 2002 framhöll guiden och 
projektledaren för boutställningen, att den avreglerade marknaden har lett till en större 
arkitektonisk variation och att vissa hus i området inte hade kunnat byggas om den 
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gamla byggnormen gällt. Han menade att marknaden lyssnade på vad kunderna 
efterfrågade för tillfället, men detta kunde ställa till med problem i framtiden. Sådana 
problem kunde vara att stora glaspartier exempelvis gjorde att de som bor i söderläge på 
Sickla Udde fått problem med att det blev väldigt varmt i lägenheterna på sommaren. 
Johansson framhöll även att den nya arkitekturen skulle bli kostsam att förvalta, t ex att 
materialval och detaljer på balkonger på sikt skulle komma att generera höga 
förvaltningskostnader för dem som bor där. 

Hur har det blivit i stadsdelen? 
De första bostadsrätterna på Sickla Udde såldes snabbt och priserna var förhållandevis 
låga. En del bostäder såldes redan innan de blivit klara. Eftersom de första projekten på 
Sickla Udde gick så snabbt att sälja och några byggherrar förutsattes göra rejäla vinster 
på sina projekt, sattes markpriserna på Sickla Kaj högt. Det berodde också på direktiv 
från den nya majoriteten som förordade marknadsmässighet inom kommunen (intervju 
Projekt Hammarby Sjöstad Wastesson 2004-03-26). Gatu- och fastighetskontoret gjorde 
marknadsmässiga bedömningar vid dessa prissättningar. Att markpriserna blev höga 
krockade delvis med stadens intentioner att få byggherrarna att satsa på miljön i 
projektet.  

Byggherrarna fick efter 2002 svårare att sälja lägenheterna bland annat på grund av 
prishöjningar till följd av det höjda markpriset och den stagnerade bostadsmarknaden i 
Stockholm (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Blix 2003-01-21). I en tidningsartikel i 
tidningen Stockholm City påpekade NCC och Skanska att det fanns ett behov att dra ned 
på takten på utbyggnaden av de etapper som ännu inte var detaljplanelagda (Grossman 
2003). Gatu- och fastighetskontoret framhöll i samma artikel att det var en tillfällig 
svacka på bostadsmarknaden, som inte utgjorde något hinder för att fortsätta 
projekteringen och planarbetet.  

I de första etapperna, Sickla Udde och Sickla Kaj, är nu husen bebodda sedan några år 
tillbaka och de boende trivs i sin nya stadsdel och finner där många fina kvalitéer. 
Området röner även arkitektoniskt erkännande då Kasper Sahlinpriset tilldelades 2005 
till den del av Hammarby Sjöstad som kallas Sjöstadsparterren. Juryn motiverade valet: 
”För skickligt sammanhållna kvarter kring ett vackert stadsrum, där urban intensitet 
kontrasteras av rogivande grönska och vatten. En god avvägning mellan innehåll, skala 
och infrastruktur har skapat mänsklig omsorg i ett stort och komplext sammanhang.” 
(Sveriges Arkitekter 2006). Stockholms stad fortsätter planläggningen av nya etapper.  

 

 
 
 

104



 19

6.2 Västra Hamnen – från varvsindustri till ekologisk 
bomässa  

Västra Hamnen är en helt ny stadsdel i centrala Malmö som på sikt ska innehålla ca 
4 000 nya bostäder. Den anlades vid havet och började planeras inför bomässan Bo01 
på ett område där hamn- och industriverksamhet tidigare bedrevs. Då var detta havsnära 
område inte tillgängligt för malmöborna, trots att det ligger nära stadens centrum. 
Landområdet där Västra Hamnen ligger består av utfyllnad på sjöbotten.1 Inför 
byggandet av mässområdet Bo01 gjordes omfattande marksaneringar. Områdets hamn- 
och industriverksamhet hade byggts ut i olika etapper sedan slutet av 1700-talet 
allteftersom verksamheterna krävt större landområden. På 1600-talet gick strandlinjen 
strax norr om Malmö slott och följde nuvarande Norra Vallgatan, en gata som idag går 
längs Malmös centrala gamla stadskärna. Den nya stadsdelen innebär att Malmös 
stadsbebyggelse åter får havskontakt.  

De första planerna för området togs fram sedan Malmö stad köpt markområdet i början 
av 1997. När bomässan Bo01 lokaliserades till den västra delen av området, alldeles vid 
kustbandet, betraktades denna första etapp som strategisk, för kommunen räknade med 
att dra lärdom inför utbyggnaden av kommande etapper. Det första spadtaget i Västra 
Hamnen togs under vintern 2000. Mässarkitekten Klas Tham beskriver stadsdelen i 
boken Bo01 Staden: ”Västra Hamnen skjuter ut i havet, omgiven av vatten. I dess västra 
del upprättar Bo01 det direkta mötet med Öresund som Malmö hade långt in på 1800-
talet, innan strandlinjen flyttats ut genom industrins och hamnens utfyllnader i havet” 
(Tham 2001:37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.5. Stadsdelen som byggdes i samband med bomässan, den första etappen av Västa Hamnen. (Foto: 
Ronny Bergström) 

                                                 
1 Utfyllnaden består bland annat av sand, moränlera, kalksten samt schaktmassor och rivningsavfall. 
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Viktiga händelser vid planeringen  
av Västra Hamnen 

 
1995 Svensk Bostadsmässa, ideell förening, beslutar att år 2000 arrangera en europeisk 

bostadsmässa, BO2000. Mässans tema är ekologisk och mänsklig hållbarhet.  
 

1996 Malmö är en av de kommuner som ansöker om mässan. Malmös tävlingsbidrag vinner och 
BO2000 planeras att äga rum på Ön i Limhamn.  
 

1997 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet mellan bomässan, Svenska BoProjekt 
AB, och kommunen. Avtalet innebär att kommunen går in med vissa åtaganden och att 
mässan drivs från bomässeorganisationen. 
 

 Mässan söker sponsorer och Sydkraft blir en av de första sponsorerna. 
En byggherregrupp bildas för att samla intresserade byggherrar. 
 

 Beslut tas om att mässan ska byta lokalisering och flyttas fram ett år. Mässans nya namn 
blir Bo01 och ny mässplats Västra Hamnen. Ett motiv till flyttningen är att Malmö köpt 
större delen Västra Hamnen-området i januari och planerar exploatering av området. 
 

1998 Planarbetet inleds för Västra Hamnen i enlighet med befintlig Översiktsplan och i 
samarbete mellan Bo01 och kommunen. Statliga LIP-medel söks, men inga pengar erhålls.
 

1999 Bomässan erhåller vid ny ansökan om LIP-medel, 250 miljoner kronor kombinerade med 
krav på vetenskaplig uppföljning. Stadsdelens energilösning beviljas EU-medel. 
 

 Kvalitetsprogrammet, innehållande miljökrav och krav på arkitektoniska frågor, är färdigt. 
Det är gemensamt framtaget av Bo01-organisationen, Malmö kommun och byggherrarna.  
 

 De första markanvisningsavtalen med byggherrar skrivs och detaljplanen vinner laga kraft 
i september.  
 

2000 Bygget av den nya stadsdelen Västra Hamnen inleds. 
 

 Mässan lider av ekonomiska problem som uppmärksammas i massmedia. Malmö stad 
beviljar 40 miljoner i lån till mässan och ny mässledning tillträder i september 2000. 
 

2001 Bomässan invigs i maj och de första boende flyttar in under sommaren. När bomässan 
invigs är inte hela stadsdelen färdig.  
 

 Mässan går i konkurs dagen efter sista öppna mässdag.  
 

2002 Planeringen av fortsatt utbyggnad fortlöper. Nytt fokus läggs på att bygga hus till lägre 
boendekostnad än i första etappen samtidigt som krav på miljöanpassat boende står kvar. 
 

2005 Turning Torso invigs och Sundspromenaden har blivit ett känt och omtyckt gångstråk.  
 

Tablå 6.2. Kronologisk sammanställning av viktiga händelser vid planeringen av Västra Hamnen. 

I Malmö stads översiktsplan för hela Västra Hamnenområdet eftersträvas 
stadsmässighet. Planstrukturen för den första etappen karaktäriseras av en låg 
bebyggelse med ett tätt och skyddat inre med inspiration av äldre nordeuropeiska städer. 
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Planen har en speciell nätstruktur för vägar och gränder ”som ett fisknät på tork”, enligt 
mässarkitekten (Tham 2001:39f).   

Miljöfrågorna prioriterades i bomässan Bo01, som skulle äga rum i Västra Hamnen 
sommaren 2001. Ett särskilt kvalitetsprogram med såväl arkitektoniska mål som 
miljömål togs fram för stadsdelen i samarbete mellan byggherrarna, Bo01-
organisationen och Malmö stad (Kvalitetsprogram 1999:5). Ett mål med 
kvalitetsprogrammet var att säkra hög kvalitet i den arkitektoniska utformningen 
avseende teknik och tjänster för informationssamhället. Ett annat viktigt mål var 
dessutom miljömålet:  

säkra en mycket hög kvalitet i stadsdelens miljöprofil så att området 
blir ett internationellt ledande exempel på miljöanpassning av tät 
stadsbebyggelse och kan fungera som motor i Malmös omställning 
till ekologisk hållbarhet. (Kvalitetsprogram 1999:5) 

Detta kvalitetsprogram används vid den fortsatta utbyggnaden av stadsdelen även om 
det har modifierats inför de nya etapperna.  

Malmö – platsen för bostadsmässan BO2000  
Den första bomässan som arrangerades av den ideella föreningen Svensk Bostadsmässa 
anordnades i Upplands Väsby utanför Stockholm 1985. Bomässor har sedan dess 
ordnats i ett antal svenska kommuner, bland annat Karlskrona, Västerås och 
Staffanstorp. 1995 beslutade den ideella föreningen Svensk Bostadsmässa att arrangera 
en europeisk bostadsmässa som gick under beteckningen BO2000 (Dalman 
2001:kronologi).  

1995 utsågs Klas Tham, professor vid Lunds universitet, till mässarkitekt för denna 
planerade mässa.1 Vid denna tidpunkt var det ännu inte bestämt i vilken kommun 
mässan skulle äga rum. En förstudie för BO2000 togs fram och skickades ut till 
föreningens femton medlemskommuner (Förstudien 1996).2 Åtta kommuner anmälde 
sitt intresse och av dessa valdes tre huvudkandidater ut: Helsingborg, Göteborg och 
Malmö. Bland kriterierna för att komma ifråga som mässarrangör fanns bland annat 
kravet på politisk enighet inom kommunen för ett arrangörskap av en bomässa samt att 
mässans geografiska läge skulle kunna dra till sig en stor publik (intervju Bo01 Tham 
2003-10-20).  

I Förstudien föreslogs att mässans tema skulle vara Boplatsen, bostaden och livet i 
världens första ekologiskt uthålliga välfärdssamhälle (Förstudien 1996:3). Bomässans 
vision var att visa upp ett ekologisk och mänskligt hållbart boende kopplat till dagens 
informations- och välfärdssamhälle. Inledningsvis var Stockholmsutställningen 1930 en 
inspirationskälla. Dåtidens arkitekter drevs av ideologin att visa framtidens boende i 
syfte att förbättra den dåliga bostadsstandard som då rådde i Sverige (Förstudien 
1996:7f). Visionen bakom Bo01 var att visa framtidens boende i det nya seklet, där 
miljöanpassat byggande ansågs utgöra en viktig aspekt. De kommuner som ansökte om 
att få arrangera mässan fick tillgång till förstudien och visste alltså att mässans tema 
innebar att miljöfrågor prioriterades.  

                                                 
1 BO2000 kallades efter flyttningen (från Ön till Västra Hamnen) för Bo01. 
2 Denna studie kallas i avhandlingen för Förstudien. 
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Planeringen och projektets drivande organisation 
På försommaren 1996 beslutade Svensk Bostadsmässas ledning att BO2000 skulle 
arrangeras på Ön, Limhamn, enligt det förslag som presenterades av Malmö. Ön är 
också en gammal industritomt belägen vid havet, några kilometer söder om Malmö. Det 
formella beslutet att Malmö stad skulle arrangera mässan togs den 30 januari 1997 i 
kommunfullmäktige (Kf 1997-01-30 § 7). Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att 
även godkänna ett förslag till avtal mellan Malmö stad och Svenska BoProjekt AB, ett 
aktiebolag som ägs av Svensk Bostadsmässa, ideell förening, om planering och 
genomförande av BO2000 (Kf 1997-01-30 § 7). Enligt avtalet skulle Svenska Boprojekt 
AB ha det totala ansvaret för genomförandet av bomässan, inklusive ansvaret för 
ekonomin och framtagandet av underlag till översikts- och detaljplaner (Kf 1997-01-30 
§7, Bihang Nr 8 Bil.1).1  

Inledande planarbete; byggherrar och sponsorer engageras 
Organisationen BO2000 som bildades 1996, inledde arbetet med planen för 
mässområdet på Ön (Wallström 2003:115) och i slutet av 1997 presenterades en 
illustrationsplan för bebyggelsen (Dalman 2005b:16). 

Mässor anordnade av föreningen Svensk Bostadsmässa finansieras förutom med bidrag 
från den kommun som anordnar mässan, också med avgifter från byggherrar och 
sponsorer, samt entréavgifter (Rothenborg 2002:8ff). Alltså var det av avgörande 
betydelse att lyckas engagera byggherrar och sponsorer för att realisera mässan. En av 
de första sponsorerna blev Sydkraft som köpte ensamrätten att marknadsföra 
energifrågor på bomässan. Sydkraft skulle även stå för utformningen av 
energiförsörjningen i den nya stadsdelen (telefonintervju Sydkraft Fredenberg 2001-10-
29). Det var även viktigt att engagera byggherrar att projektera och bygga hus i den 
planerade stadsdelen. 

För att intressera byggherrar att uppföra hus till bomässan i den nya stadsdelen 
anordnade BO2000-organisationen möten dit presumtiva byggherrar böjds in. En 
byggherregrupp bildades 1996 och organiserades under ledning av 
stadsbyggnadsdirektören Mats Olsson (2005:9). Bomässeorganisationen ordnade även 
studiebesök och ett antal utvecklingsseminarier, bland annat om stadsplanering, 
arkitektoniska kvalitéer och vikten av ekologiskt byggande. Ett av de första 
seminarierna handlade om huruvida den goda boplatsen skulle byggas på landsbygden 
eller i stora städer. Det uttalade syftet med seminarierna var att söka kunskap på hög 
akademisk nivå (intervju Bo01 Tham 2003-10-20). 

Lokaliseringen av mässan ändras 
I december 1997 beslutades att mässan skulle flyttas till Västra Hamnen och samtidigt 
flyttas ett år fram i tiden. I ett brev daterat tionde december 1997 och adresserat Till 
medlemmarna i Svensk Bostadsmässa nämns två avgörande skäl att flytta fram mässan 
till år 2001 (Svensk Bostadsmässa 1997). Det första var att bomässan skulle kollidera 
med världsutställningen EXPO2000 i Hannover som skulle äga rum samma år. Det 

                                                 
1 Enligt avtalet var kommunens ekonomiska engagemang åtta miljoner för marknadsföringsinsatser och tio 
miljoner till löner för personella resurser som rekryterades från kommunen (Kf  1997-01-30 §7 Bihang. 
Bil.1). 
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andra skälet var att man ville att Öresundsbron skulle vara invigd när bomässan inleddes 
och bron beräknades vara färdigbyggd i juni 2000.  

Ytterligare ett skäl till att flytta mässan, som dock inte nämns i brevet, var att Malmö 
kommun hade starka intressen av att mässan och att den nya stadsdelen skulle 
lokaliseras till Västra Hamnen. Detta berodde främst på att Malmö kommun i januari 
1997 hade köpt mark i Västra Hamnen och planerade att exploatera denna mycket 
centralt belägna hamn- och industrimark för bostadsändamål (Klingberg 2001:20). 
Bomässan kunde nu bli den första etappen av en ny stadsdel och ha betydelse bland 
annat för utbyggnaden av servicen där (Olsson 2001:18; intervju stadsbyggnads-
kontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13). Dessutom kunde man förvänta sig att en bomässa, 
som röner stor publicitet, sporrar till hög arkitektonisk kvalitet (intervju 
stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13).  

Planarbetet för Västra Hamnen inleds 
Inledningsvis avsåg kommunen att lyfta över de planer som påbörjats för Ön till Västra 
Hamnen, men detta gick inte eftersom förutsättningarna i Västra Hamnen var så 
annorlunda. Därför måste planarbetet i stort sett börja om från början, även om vissa 
idéer kunde tas från den gamla planen (Wallström 2003:115). Mässarkitekten Klas 
Tham, som fått mandat att rita planen till stadsdelen där mässan skulle arrangeras, måste 
ta hänsyn till att Malmö stad i översiktsplanen skrivit in att det nya området skulle 
präglas av urbanitet och stadsmässighet (Tham 2001:36). Den nya stadsdelen skulle inte 
bli en förort utan en centralt belägen stadsdel med olika funktioner och ses som ett 
utvecklingsområde för centrala Malmö (intervju Bo01 Tham 2003-10-20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.6. Tidig planskiss över Västra Hamnen, ritad av Klas Tham. (Källa: Stadsbyggnadskontoret 
Malmö stad) 

Ett annat problem med lokaliseringen till Västra Hamnen var att marken där var kraftigt 
förorenad. De schaktmassor som hade använts för utfyllnad innehöll föroreningar av 
olika slag, bland annat oljeförorenad jord (Henrysson & Klingberg 2005:119).  
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Kraftsamlingar för att kunna realisera miljöambitionen i 
stadsdelen 
För utbyggnaden av stadsdelen sökte Malmö stad LIP-medel. En ansökan som rörde 
bidrag till marksanering beviljades, medan en översiktlig ansökan avslogs (intervju 
Bo01 Roberts 2001-12-11). En ansökan avsedd för miljösatsningar i stadsdelen 
resulterade i att 250 miljoner erhölls i lokalt investeringsbidrag. När staden erhållit 
dessa bidrag kunde byggherrarna söka LIP-medel, vilket gjorde att det blev lättare att 
motivera dem att satsa på miljöfrågor (intervju Bo01 Roberts 2001-12-11).  

För att ge Västra Hamnen en miljöprofil så att stadsdelen skulle bli ett spjutspetsområde 
i ekologiskt byggande ställdes även krav och mål i ett så kallat kvalitetsprogram. Det 
programmet skulle säkra en mycket hög miljökvalitet i stadsdelen så att den blir ett 
internationellt ledande exempel på miljöanpassning av tät stadsbebyggelse. Arbetet med 
kvalitetsprogrammet inleddes hösten 1998 och däri formulerades såväl arkitektoniska 
mål som miljömål. Det arbetet pågick parallellt med detaljplanering och översiktsplan, 
och utgångspunkten för båda var förstudien. Målsättningarna och kvalitetsprogrammet i 
Bo01 togs fram i en process där aktörer från olika organisationer deltog, bland annat 
representanter från Bo01-organisationen, Malmö stad, Sydkraft och byggherrarna.1 
Byggherrarna integrerades således i det övergripande planeringsarbetet med målen.  

När kvalitetsprogrammet togs fram av Bo01-organisationen under hösten 1998 gjordes 
listor över önskvärda kvaliteter (Wallström 2003:116). Listorna blev utgångspunkt för 
förhandlingar med byggherrarna (Wallström 2003:116). Några byggherrar utsågs till 
representanter för alla byggherrarna på mötena, eftersom det skulle bli svårt om alla 20 
byggherrarna deltog i alla möten. Programmet gick på remiss till alla byggherrar så att 
de kunde kommentera förslagen. 

I kvalitetsprogrammet framgår att 105 kWh/kvm och år är målet för begränsad 
energianvändning. Just att energimålet kvantifierades gjorde att det blev mer diskussion 
när detta mål skulle sättas än när andra mål fastställdes i kvalitetsprogrammet (intervju 
Bo01 Roberts 2001-12-11). Flera aktörer uppfattar att detta energimål tillkom genom en 
förhandling vid framtagandet av kvalitetsprogrammet och skillnaden var stor mellan 
byggherrarnas och Bo01-organisationens utgångspunkter.  

Marktilldelning och delaktighet i planarbetet  
När beslutet kom om att flytta bomässan var en del av byggherrarna måna om att 
projektet inte skulle tappa fart i och med att man fick ett år extra i planeringsprocessen. 
Eftersom processen var ganska rörig tog det tämligen lång tid för kommunen att 
fastställa markpris och tomtgränser. Malmö stad skulle sälja marken i Västra Hamnen 
till de intresserade byggherrarna och hade gett hela ansvaret för marktilldelning till 
Bo01. Marktilldelningen kom således in sent i planeringsprocessen och det tog lång tid 
innan byggherrarna fick möjlighet att välja specifika tomter, eftersom 
planförutsättningarna inte var riktigt färdiga. Enligt en aktör arbetade mässarkitekten 
Klas Tham med planen in i det sista och enligt en byggherre strävade arkitekten efter att 
få den perfekt och hade liten förståelse för byggherrarnas situation (intervju JM 
Hansson 2001-12-11).  

                                                 
1 Av de tjugotalet byggherrar deltog representanter från AB Borätt och Seniorgården AB, Peab AB, MKB, 
Wikeborg och Sander AB och Skanska Bygg AB.  
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Bo01-organisationen ville att byggherrarna skulle vara delaktiga i processen redan innan 
dessa visste vilken eller vilka tomter de tilldelats. Byggherrarna däremot ville veta vilka 
tomter de skulle tilldelas och priset på marken innan de definitivt tackade ja till att 
överhuvudtaget bygga och definitivt innan de lade ned tid och engagemang i planarbetet 
(intervju JM Hansson 2001-12-11). Om byggherrarna fått en preliminär markanvisning 
tidigare, kunde de mer aktivt bevakat planarbetet och gett synpunkter på planen.  

Byggherrarnas inställning ledde till att Bo01-organisationen under bygglovskedet 
irriterades av att byggherrarna ville genomföra vissa åtgärder som gick emot planen.  
Bo01-organisationen menade att det skulle de ha tänkt på tidigare i planarbetet. Enligt 
en byggherre betonande Bo01-organisationen att byggherrarna hade stor möjlighet att 
påverka planarbetet, men han menade att det ändå var Bo01-organisationen som 
bestämde planutformningen (intervju JM Hansson 2001-12-11). Byggherrarna 
engagerade sig dock i parkeringsfrågan innan marktilldelningen var färdig. De fick först 
inte gehör i planen för den parkeringslösning som de önskade eftersom mässarkitekten 
ville ha en trafikseparerad del i planen. När väl tomtindelning och markanvisningsavtal 
blev aktuellt ställde byggherrarna ett ultimatum. En byggherre påpekar att byggherrarna 
krävde för att skriva under markanvisningsavtalen att planen utformades med en 
parkeringslösning byggherrarna kunde godkänna (intervju JM Hansson 2001-12-11).  

Mässarkitekten hade rätt att godkänna de arkitekter som byggherrarna valde (intervju 
Bo01 Tham 2003-10-20). En lista med namn på internationellt kända arkitekter, varav 
flera vunnit arkitekturpris, togs fram av Bo01-organisationen (intervju JM Hansson 
2001-12-11). Det tog därför extra tid för byggherrarna att hitta lämpliga arkitekter som 
kunde godkännas (intervju JM Hansson 2001-12-11).  

Byggherrarna köper mark och detaljplanen vinner laga kraft 
Byggherremöten med intresserade byggherrar inleddes när stadsdelen började planeras 
1996-1997. Markanvisningsavtalen blev dock klara relativt sent i processen och de 
första avtalen undertecknades i augusti 1999 (Dalman 2001:kronologi). Några 
byggherrar som inledningsvis varit intresserade valde till slut att inte bygga, medan 
andra byggherrar tillkom under processen. De sexton byggherrar som undertecknade 
markanvisningsavtal med Malmö stad förband sig därmed att följa framtagna 
kvalitetsprogram (Olsson 2005:9).  

Den stationära delen av bomässan bestod dels av de nya husen i den södra stadsdelen, 
som byggdes i olika byggherrars regi, samt även European Village. Ett syfte med 
European Village, som bestod av småhus i två-tre våningar i två rader, var att pröva 
EU:s byggproduktionsdirektiv när den tillämpas i skilda nationella regelverk. Ett annat 
syfte var skapa en mer öppen handel och göra sektorn mer konkurrensutsatt. Alla länder 
i Europa bjöds in att delta och bygga varsitt enbostadshus. Totalt kom 12 hus att byggas 
(Dalman 2005a:10).  

Under hösten 1999, i september, vann den nya planen laga kraft (Klingberg 2001:20).  

Bygget inleds med pressad tidsplan och ekonomi  
Under vintern 2000, drygt ett år före invigningen av bomässan, inleddes byggarbetet 
med de första husen. Tidsplanen för byggandet var pressad eftersom stadsdelen måste 
bli färdig till bomässans skulle öppnas i maj 2001. En annan påfrestning i byggfasen var 
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de lönekonflikter som ägde rum (Persson & Dalman 2005:7). Det var 
löneförhandlingarna mellan Skanska och fackförbundet Byggnads som resulterade i 
olovlig strejk och maskningsaktioner. Dessutom skulle byggherrarna uppfylla de höga 
miljö- och arkitekturkraven vilket också bidrog till att pressen under byggfasen var stor 
(intervju Bo01 Roberts 2001-12-11). 

En annan svårighet bomässan brottades med var de ekonomiska problemen. Under 2000 
var det uppenbart att bomässans dåliga finanser började skapa oro och läget var akut. 
Malmö stad beviljade i juni 2000 ett lån på 40 miljoner kronor till mässan (Kf 2000-06-
28/29 § 128) och i samma veva byttes även ledningen i Bo01 ut (Dalman 
2001:kronologi). Detta innebar att bomässans VD och styrelse fick avgå (Rothenborg 
2002) och i detta läge fördes en diskussion om bomässan skulle genomföras eller inte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Bild 6.7. Byggen pågår i Västra Hamnen. (Foto: Anna Green)                 

En aktör från Bo01-organisationen påpekar att alla inte betalade sin avgift till bomässan 
och "vår ekonomi var ju alltid väldigt skakig från början till slut i stort sett, alltså 
väldigt på gränsen ett par gånger” (intervju Bo01 Roberts 2001-12-11)  

Mässan får kritik och går i konkurs 
På såväl nationell som lokal nivå vållade Bo01 massmedial uppmärksamhet (Larsson & 
Trinius 2003:5), men det var inte miljösatsningen som var i blickfånget. De finansiella 
och organisatoriska problemen dominerade medias bevakning medan miljöfrågorna 
kom i skymundan (Nilsson, Palm & Persson 2005:63). Bland annat kritiserade 
moderaterna i kommunfullmäktige hur de finansiella frågorna sköttes och hade skötts 
inom Bo01-organisationen och att kommunstyrelsen inte blivit ordentligt informerad 
om detta på ett tidigt stadium (Kf 2000-06-28/29 § 128 Bihang. Särskilt yttrande). 
Kritik i den offentliga debatten riktades även mot de höga boendekostnaderna i 
stadsdelen och att bostäderna framförallt skulle komma att bebos av höginkomsttagare 
(Rothenborg 2001a).  

Den 17 maj 2001 öppnade Bo01, men då var inte hela stadsdelen färdigställd. European 
Village invigdes i augusti på grund av att endast fyra av de tolv husen var klara i vid 
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öppningsdatumet. Antalet besökare blev färre än beräknat. Mässledningen hade 
förväntat sig ca 500 000 besökare men det kom ca 400 000. Ett motiv som förs fram i 
media som förklaring till att inte fler besökare kom var att marknadsföringen inte varit 
tillräcklig och den negativa publicitet som hade cirkulerat kring bomässan (Rothenborg 
2001b).  

Bomässans finanser byggde på framtida intäkter från mässbesökare, när antalet blev 
färre än beräknat saknades pengar. Bomässans styrelse försökte få kommunledningen 
att täcka förlusterna så att inte bomässan skulle tvingas att gå i konkurs. Några bidrag 
för detta ändamål beviljades inte (Rothenborg 2002:8ff ). Dagen efter mässan stängdes, 
den 17 september, meddelades att bomässan försatts i konkurs, och även detta skapade 
skriverier om mässan.  

Stadsdelen efter mässan 
När bomässan öppnade var långt ifrån alla lägenheter färdiginredda och få av de 
nybyggda lägenheterna var sålda. Ett år efter att mässan öppnade stod ännu ungefär var 
tredje lägenhet i stadsdelen tom (Reichwald 2002). Men de flesta lägenheter var ändå 
bebodda. 

Även om det fanns tomma lägenheter, framförallt bland de större och dyraste, började 
många av Malmös invånare bli nyfikna på den nya stadsdelen och ta den i besittning 
framförallt som ett rekreationsområde. En artikel i Göteborgsposten med rubriken 
”Livet efter bomässan – Från kris till samlingsområde” beskriver hur området där den 
omtalade bomässan ägde rum blivit ett populärt utflyktsmål för malmöborna (L-E 
Gustafsson 2004:74). Framförallt har stråket längs havet, Sundspromenaden, blivit en 
plats som samlar malmöbor till bad eller en stunds avkoppling (Grönlund 2005:31).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.8. Utblick över Sundspromenad en tidig försommarkväll i slutet av maj 2005. (Foto: Anna Green) 
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Efter bomässans slut fortsatte Malmö stad arbetet med utbyggnaden av nya etapper i 
Västra Hamnen, bland annat områdets norra delar (Larsson 2001:47). I den forstsatta 
utbyggnaden lades fokus på att bygga billigare, dock med bibehållna krav på 
miljöanpassning. Malmö stad började 2002 engagera sig i projektet Hållbara hem 
(Dalman 2005c:61). Undan för undan stod nya hus färdiga. Under 2005 invigdes 
Turning torso, en byggnad som väckt stor uppmärksamhet inte minst i arkitektkretsar 
och bildar ett nytt landmärke i staden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.9. Västra Hamnen från ovan. (Källa: Malmö stadsbyggnadskontor)  
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6.3 Analysteman  
Berättelserna om Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen visar på såväl skillnader som 
likheter i olika viktiga skeden i planeringsprocesserna. I kapitel sju till tolv ska jag 
analysera de två fallen närmare utifrån de analysteman som presenteras i detta kapitel. 
Flera analysteman rör de professionella aktörernas betydelse för processens utveckling, 
och några analysteman rör de boende, som visserligen inte deltar i planeringsprocessen 
men som ändå haft betydelse för processens gång.  

Analysteman med fokus på de professionella aktörerna  
Analystema 1: Initiativ till miljö- och energiprofilerna 
En av mina frågeställningar är Hur och varför blir miljö- och energifrågorna aktuella i 
just dessa byggprojekt? I flera projekt, bland annat Understenshöjden och Lindås som 
var i mindre skala, tog enskilda aktörer initiativ till byggprojekten. Deras drivkraft var 
önskan att bygga hållbart, vilket bland annat innebar att åstadkomma hållbar 
energianvändning. De ville bryta mot gängse bygg- och energisystemkulturer. 
Kommunala bolag var i flera fall inblandande i dessa projekt.  

I de flesta avseenden skiljer sig dessa projekt från Hammarby Sjöstad och Västra 
Hamnen. Initiativet att sätta upp miljömål för byggandet i Hammarby Sjöstad och 
Västra Hamnen togs av Stockholm respektive Malmö kommun som alltså kan ses som 
initiativtagare till projekten. I Stockholm kom frågan upp på den politiska agendan i och 
med OS-ansökan, och i Malmö när kommunen beslutade att ansöka om arrangemanget 
Bomässa BO2000. I båda fallen var miljötemat centralt. Vad är det som sporrar och 
intresserar kommunerna att satsa på miljö- och energifrågan i dessa stora projekt? Vilka 
andra aktörer påverkar processen och har intresse av att frågan kring hållbar 
energianvändning blir aktuell? Två forskningsfrågor ställs inom detta tema: 

Hur och varför ställs miljö- och energimål upp för kommunerna i just dessa projekt?  

Finns det andra aktörer, förutom kommunerna, som påverkar att miljö- och 
energifrågorna placeras på agendan? I så fall, hur påverkar de och med vilka intressen 
och resurser?  

Analystema 2: Vilka aktörer ingår i projektuppbyggnaden och varför  
I fler av de ekologiska byggprojekt som presenterades i kapitel tre initierades byggandet 
av hussystembyggarna. I Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen har frågan istället 
initierats av kommunerna. En intressant fråga att analysera närmare är t ex vilka hus- 
och energisystembyggare som deltar och bygger i projekten och varför de väljer att 
delta i dessa stora projekt. Jag använder begreppet projektuppbyggnad när jag 
analyserar vilka som får delta i projekten. Projektuppbyggnaden innefattar dels de som 
ska styra projekten, det jag kallar för formella styrningsorganisationer, samt energi och 
systembyggarna, d v s de som ska stå för genomförandet. Det är intressant att se hur 
aktörerna i projektuppbygganden väljs ut – eller själva väljer – att involveras i dessa 
stora projekt och om eventuell miljökompetens är avgörande för detta.   
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Vilka aktörer får vara med i projektuppbyggnaden? Får aktörerna från alternativa hus- 
och energisystemkulturer1 möjlighet att ta tillvara sina erfarenheter som systembyggare 
i dessa projekt? Vilka intressen och resurser har de aktörer som får delta? 

En följdfråga rör styrningsorganisationerna. I båda fallen har det skapats 
projektorganisationer med syfte att driva dessa stora projekt, Projekt Hammarby Sjöstad 
i Stockholm och Bo01-organisationen i Västra Hamnen. Dessa kallar jag för formella 
styrningsorganisationer och de ingår i projektuppbyggnaden. Styrningsorganisationen i 
respektive projektuppbyggnad har olika struktur. Projekt Hammarby Sjöstad ligger 
under gatu- och fastighetskontoret inom Stockholms kommun, medan det för Västra 
Hamnen bildades en separat organisation utanför kommunen. Dessutom finns två andra 
formella styrningsaktörer, LIP-kansliet i Stockholm och miljöförvaltningen i Malmö, 
som båda hanterande LIP-medel.  

Vilken betydelse får det att Projekt Hammarby Sjöstad drivs inom den kommunala 
förvaltningen och att Bo01-organisationen är en egen organisation som ska samarbeta 
med den kommunala förvaltningen inom Malmö stad?  

Analystema 3: Miljömål och stadsdelsplaner 
I båda projekten har miljöprogram tagits fram som innehåller de mål stadsdelarna ska 
uppfylla vad gäller miljöfrågan. I kapitel sex framgick att målen togs fram på olika sätt. 
I Hammarby Sjöstad beslutades till slut målet av politiker och i Västra Hamnen togs 
målen fram i en gemensam process där aktörerna i projektuppbyggnaden deltog. En 
annan skillnad är att miljöprogrammet för Västra Hamnen även innehöll andra mål för 
stadsdelen än miljömål, medan Hammarby Sjöstads program koncentrerades till 
miljömålen.  

Stadsplanen i Hammarby Sjöstad utarbetades av kommunen tillsammans med 
byggherrarnas arkitekter, medan planen i Västra Hamnen togs fram av mässarkitekten. 
Oavsett hur planerna utarbetades togs ingen hänsyn till att passiv solvärme skulle 
utnyttjas.  

Vilka aktörer tar fram miljömål och planer? Hur gick denna process till? 

Vilka intressen och konflikter blir synliga i processen? Hur agerar olika aktörer för 
hantera dessa konflikter och få sina intressen tillgodosedda? 

Analystema 4: Koordinationsprocessen vid styrningen mot hållbar energianvändning 
I kapitel sex framkom att styrningen mot hållbar energianvändning delvis verkar 
hanteras på två olika arenor. Energibolagen hanterade frågan kring energitillförseln och 
byggherrarna framförallt frågan kring att bygga energieffektivt. Hur arbetade de 
formella styrorganisationerna för att styra och påverka bygg- och energibolag att nå de 
uppställda energimålen?  

 

                                                 
1Aktörer i alternativa hus- och energisystembyggarkulturer är aktörer utanför den gängse byggbranschen 
som drivs av antingen ett intresse kring energirelaterat byggande och/eller har ett långsiktigt perspektiv i ett 
förvalta hus med låg energianvändning. Även aktörer som ska bo i husen med intresse av att miljö- och 
energiinriktat boende kan sägas höra hit.  
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Hur försöker de formella styrningsorganisationerna påverka att husen verkligen byggs 
så att de blir energisnåla och så att ny teknik används? Vilka styrmedel har och 
använder de? Vilken uppfattning har hus- och energisystembyggarna om detta och hur 
interagerar de i styrningen? 

Analystema 5: Uppföljning och utvärdering av uppsatta mål  
Tydliga mål rörande hållbar energianvändning ställdes upp i båda kommunerna. Ett mål 
är att energin ska vara förnybar, ett annat mål är att bygga så energieffektivt att 
energianvändningen blir 60 kWh/kvm och år i Hammarby Sjöstad och i Västra Hamnen 
105 kWh/kvm och år. I processerna sökte byggherrarna LIP-medel för att nå energi-
målen.  

Från utvärderingar av tidigare energisnåla projekt framgår att utvärderingsfrågan i vissa 
fall funnits med redan i planeringsskedet. Hur sker utvärdering i stora projekt som 
Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen där målen i ena fallet satts i en politisk process 
och i det andra fallet i högre grad i konsensus mellan aktörer? Vem ansvarar för 
utvärderingar?  

Hur hanterades frågan kring utvärdering och uppföljning i projekten? 

Hur och av vem görs dessa utvärderingar?  

Analysteman med fokus på de boende 
Analystema 1: Deltagande och påverkan 
De professionella aktörerna framhåller att de boende spelar en viktig roll för att målen 
ska uppnås. I några tidigare genomförda ekologiska projekt har de boende deltagit 
aktivt, t ex i Understenshöjden. Där drev de boende att energisystemen skulle vara 
lokala och använda förnybar energi. I Ekoporten var de boende inte med, men inga krav 
ställdes heller på att de skulle ändra sitt beteende. Det blir intressant att analysera om de 
boende kunnat påverka någon del i processen av dessa stora projekt, där de i 
planeringen tycks varit fysiskt frånvarande.   

Vilket deltagande hade de boende i planeringsprocesserna? 

Om de kunde påverka, i vilka frågor? 

Analystema 2: De boendes intresse för miljö- och energifrågor 
De boende betraktas i planeringsdokumenten som en viktig resurs. I stora projekt med 
uttalade miljömål, som Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen, kan de boende som har 
intresse av miljö- och energifrågor vara en tillgång. Information om miljösatsningarna 
är av grundläggande betydelse för att de boende ska kunna bidra till måluppfyllelsen.  

Hur uppfattar de boende den information de fått?  

Har några speciella miljö- och energikrav riktats mot de boende?  

Har stadsdelarnas miljö- och energiprofil bidragit till att de boende flyttar till 
Hammarby Sjöstad respektive Västra Hamnen? 
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Analystema 3: De boendes energianvändning 
I båda stadsdelarna ska hus byggas som är energisnåla och ska använda förnybar energi 
som energikälla. Hur uppfattar de boende husen och de system som finns installeras i 
dessa hus blir en intressant analyspunkt. 

Hur förhåller sig de boende till sin energianvändning? 

Hur förhåller de sig till energitillförseln? 

Hur uppfattar de boende husets värmesystem och individuella mätning? 
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Kapitel sju 

7. Hur och varför miljö- och 
energifrågorna initierades i 

projekten 

7.1. Inledning 
När de områdesspecifika miljöprogrammen för Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen 
utarbetades pågick arbeten i respektive kommun med att ta fram generella miljöprogram 
och mål för den bebyggda miljön. Stockholms kommun ställde exempelvis upp sina 
långsiktiga generella miljömål i dokumentet Miljöprogram för Stockholm – Miljö 2000, 
som antogs av kommunfullmäktige 1995 (Kf 1995-09-18 § 40). Programmet gällde 
såväl befintlig som tillkommande bebyggelse i staden (Miljöprogram 1996:6). Genom 
beslutet fick nämnder och styrelser i uppdrag att upprätta en miljöpolicy för den egna 
verksamheten och då med utgångspunkt i hållbar utveckling (Kf 1995-09-18 § 40). 
Även de kommunalägda bolagen rekommenderades i kommunfullmäktigebeslutet att 
göra det samma.  

De två stadsdelsprojekten kan betraktas som unika eftersom det i bägge projekten 
upprättades speciella miljöprogram för dem. Programmen sträcker sig utöver den då 
aktuella generella ambitionen att ta större hänsyn i miljöfrågan i nybyggnation. En av 
mina forskningsfrågor är: Hur och av vem ställdes miljö- och energimålen upp i 
projekten? Innan jag svarar på detta ska jag analysera varför de två stadsdelsprojekten 
överhuvudtaget fick högre miljömål än vad som var gängse för boende och byggande i 
kommunerna. Det hänger ihop med en annan forskningsfråga nämligen: Vem eller vilka 
initierade och drev idén att miljö- och energifrågorna skulle vara i fokus i projekten? I 
detta kapitel ska jag analysera vad som gjorde att miljö- och energifrågan blev viktig i 
de två stadsbyggnadsprojekten.  

I Stockholm introducerades energifrågan i mitten av 1990-talet som en del av en 
generell satsning på miljöfrågor, som rörde bland annat energi, vatten- och avlopp samt 
sophantering. Stadsbyggnadskontoret i Stockholm hade sedan tidigare idéer om att 
bygga Hammarby Sjöstad, men först i samband med Stockholm stads ansökan att 
arrangera OS 2004 tog planerna fart.1 OS-ansökan genomsyrades av en bred satsning på 
miljöfrågor vilket var ett av skälen till att miljöprogrammet för stadsdelen togs fram. 
Miljöprogrammet är daterat den 17 juni 1996 (Miljöprogram 1996:2). Miljöfrågan 
introduceras alltså efter det att de första planerna för området tagits fram. Detta 
förhållande kom att få konsekvenser för projektet.  

Vid planeringen av 2000 års bomässa föreslog Föreningen Svensk Bostadsmässa att 
temat för mässan skulle vara ”Boplatsen, bostaden och livet i världens första ekologiskt 
uthålliga välfärdssamhälle”. Detta mässtema presenteras i Förstudien för bomässan i 

                                                 
1 T ex presenterade stadsbyggnadskontoret 1991 ett första förslag till fördjupad översiktsplan över området, 
där miljöfrågan inte fanns som ett övergripande tema. 
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december 1995 (Förstudien 1995:3). Vid denna tidpunkt var det ännu inte bestämt 
vilken kommun som skulle få arrangera bomässan. Det fanns inget färdigt generellt 
miljöprogram i Malmö kommun där bomässan senare lokaliserades.  

Beslutet att miljö- och energifrågorna skulle ta plats i de båda byggprojekten fattades 
alltså i mitten av 1990-talet, i en tid då miljöfrågor hade hög prioritet inte minst på den 
politiska agendan. Grunden lades för ett synsätt där politisk styrning av produktion och 
konsumtion mot miljöanpassning på sikt även förväntades gynna ekonomisk tillväxt 
(Anshelm 2002:34ff). Den väsentliga skillnaden mellan byggprojekten i det här skedet 
var att planeringen i Hammarby Sjöstad inletts och ett miljöprogram var antaget i 
Stockholm, medan Malmö ännu svävade i ovisshet om var bomässan skulle lokaliseras.  

Miljöfrågan fick fäste i bägge projekten, delvis på grund av att miljösatsningen 
förväntades bidra till att stärka städernas långsiktiga ekonomiska utveckling och 
attraktivitet.  

7.2. Miljöfrågan introduceras i Hammarby Sjöstad 
Vid tidpunkten för planeringen av Stockholms OS-ansökan, fanns på den politiska 
arenan ett växande intresse för miljöfrågan i staden.1 I det då nyantagna 
miljöprogrammet redovisades stadens ambitioner inom miljöområdet (Kf 1995-09-18 § 
40). Det tyngsta skälet till att miljöfrågan fick så hög prioritet i planeringen av just 
Hammarby Sjöstad var dock inte stadens miljöprogram, utan Stockholms OS-ansökan. 
Stadsdelen skulle, om Stockholm fick stå som värd för OS, bli ett pilotprojekt för 
ekologiskt byggande i storstadsmiljö. När dåvarande finansborgarrådet Mats Hulth ser 
tillbaka framhåller han två viktiga skäl till varför miljöfrågan fick betydelse i 
Hammarby Sjöstad:  

Det ena skälet var att majoriteten drev en aktiv miljöpolitik. Stockholm skulle 
profilera sig som en miljöstad/…/det andra som påverkade var OS-ansökan, där 
trodde vi att det var en fördel att lyfta fram miljöfrågan för att Stockholm skulle 
väljas som OS-stad (intervju finansborgarråd Hulth 2004-02-16).  

Flera aktörer betonar sin inverkan på miljösatsningen, och flera politiska partier 
framhåller att deras intresse och påtryckningar var viktiga för att den satsningen 
betonades så starkt i OS-ansökan. Aktörer runt OS-bolaget hävdar att initiativet till att 
satsa på miljön kom från dem (intervju centern Arthursson 2003-02-12; intervju 
stadsdirektör Berglund 2005-06-13; intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29; intervju 
finansborgarråd Hulth 2004-02-16; telefonintervju ordförande OS-bolaget Långsved 
2005-06-08). OS-ansökan togs fram under tidspress och därmed fick de partier och 
miljöorganisationer som var kritiska till arrangemanget ett gott förhandlingsläge 
eftersom det för OS-ansökan var viktigt att minska den inhemska kritiken mot 
Stockholms ansökan. Aktörerna som senare kom att bygga husen och 
infrastruktursystemen i stadsdelen, hus- och energisystembyggarna, samt de 
organisationer som skulle styra projekten, de formella styrorganisationerna, var ännu 
inte särskilt synliga i diskussionerna. Det slutgiltiga beslutet att lämna in en ansökan om 

                                                 
1 Dåvarande stadsdirektör Börje Berglund framhåller att det vid denna tidpunkt fanns en stark rörelse för 
miljöfrågan. Både i diskussionerna om Dennispaketet som i diskussionerna kring bildandet av 
Nationalstadsparken hade miljöfrågan varit i fokus (intervju stadsdirektör Börje Berglund 2005-06-13). 

120



  

 7

OS med en stark miljöprofil, där Hammarby Sjöstad skulle utgöra ”spjutspetsen”, togs i 
kommunfullmäktige den 17 juni 1996 (Kf 1996-06-17 § 29). 

De politiska drivkrafterna 
Miljöfrågan i bostadsplanering var inte ny i Stockholm och ett av målen för Hammarby 
Sjöstad var att staden skulle profilera sig som en miljöstad, påpekar Mats Hulth 
(intervju finansborgarråd Hulth 2004-02-16). Under 1980-talet och in på 1990-talet 
drevs dessutom, enligt den dåvarande stadsdirektören Börje Berglund, flera program 
och tävlingar i stadens egen regi med syfte att flytta fram positionerna för miljöanpassat 
byggande i Stockholm. Energisnåla flerbostadshus är exempel på sådant miljöanpassat 
tänkande. Byggforskningsrådet fanns även med i några projekt (intervju stadsdirektör 
Berglund 2005-06-13). 

Miljöfrågans betydelse och de olika partiernas politik i Stockholms stadshus måste ses i 
ljuset av Stockholms OS-ansökan. Många aktörer var intresserade av att Stockholm 
skulle arrangera OS. Till dessa hörde vissa politiska partier, aktörer i näringslivet och 
inte minst Stockholmsidrotten. Den sistnämnda hade en gång initierat idén om OS i 
Stockholm (Riksidrottsförbundet 2005).1 Ett motiv för staden att ansöka om ett OS-
arrangemang var att det skulle utgöra en viktig del av marknadsföringen av Stockholm. 
Ett annat motiv var att sysselsättningen skulle öka. Ett OS-arrangemang i staden antogs 
även kunna leda till ökad tillväxt i Stockholm (Kf 1995-10-30 § 35, utlåtande 1995:208 
RI ).2  

De politiska partierna var inte eniga om att staden skulle ansöka om OS. Moderaterna 
och socialdemokraterna var tidigt förespråkare för OS. Senare kom även 
stockholmspartiet och centern att tillhöra anhängarna till OS i Stockholm 2004 (intervju 
centern Arthursson 2003-02-12). Ett gemensamt argument hos motståndarpartierna 
(vänsterpartiet, miljöpartiet och folkpartiet) var den ekonomiska risk de ansåg att OS-
arrangemanget skulle medföra för Stockholms stad och dess skattebetalare. Dessa tre 
partier ansåg inte att potentialen i att marknadsföra Sverige och Stockholm var 
tillräckligt stor. Detta blev tydligt i den livliga partidebatt som ägde rum i 
kommunfullmäktige inför beslutet att lämna in ansökan (Kf 1996-06-17 § 29 
yttranden:136ff). 

Centern och stockholmspartiet hävdade i debatten att miljön måste utgöra en viktig 
aspekt i OS-ansökan om de skulle stödja förslaget (intervju centern Arthursson 2003-
02-12, Kf 1996-06-17 § 29 yttranden:141ff). Michael Arthursson, som då 
representerade centern i stadshuset, hävdar att centern skulle ha motsatt sig ett OS-
arrangemang om anläggningarna skulle lokaliseras till Nationalstadsparken. När OS-
anläggningarna flyttades till Hammarby Sjöstad gjorde centerpartiet bedömningen att 
det fanns större möjlighet att påverka miljöfrågorna om man ställde sig bakom OS-
ansökan (intervju centern Arthursson 2003-02-12). Arthursson berättar: 

…/vi såg även från centern, som var ett oppositionsparti/…/ en möjlighet att driva 
för miljöanpassad planering trots att vi inte satt med i den politiska majoriteten 

                                                 
1 Detta samarbete mellan aktörer från olika sfärer skulle kunna studeras ur ett horisontellt nätverksstyrnings-
perspektiv, men fokus i denna analys är inte på denna process utan när miljöfrågan vann insteg i ansökan. 
2 Bland annat var stadens speciella natur, vatten, luft och kulturmiljö viktiga för marknadsföringen (HJS 
Arkitektkontor 1995:2). 
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genom att vi ställde oss bakom OS-ansökan/…(intervju centern Arthursson 2003-
02-12). 

Några av miljöorganisationerna, Naturskyddsföreningen i Stockholms län och 
Förbundet Ekoparken, var kritiska såväl mot att förlägga OS till Nationalstadsparken 
som mot att Stockholm skulle söka OS överhuvudtaget (intervju centern Arthursson 
2003-02-12). Eftersom det var viktigt för majoriteten som ville ha OS att dämpa 
kritiken fick dessa ett gott förhandlingsläge, vilket framhålls av både Arthursson och 
Mikael Edelstam som kom att ansvara för miljöfrågorna i OS-bolaget (intervju centern 
Arthursson 2003-02-12; intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29). Därmed drogs det 
då aktuella Dennispaketet in i förhandlingarna. Miljöorganisationernas utspel var att om 
de skulle stötta OS-ansökan så måste politikerna lägga ned Dennispaketet1 (intervju OS-
bolaget Edelstam 2002-01-29). 

OS:s miljökrav driver på miljöfrågan 
Ordföranden i OS-bolaget menar att det första initiativet till miljösatsningen i 
Hammarby Sjöstad kom från just OS-projektet (telefonintervju ordförande OS-bolaget 
Långsved 2005-06-08). Staden anammade den föreslagna miljöprofilen, framhåller 
Långsved, på grund av att miljöfrågan då var aktuell både politiskt och inom 
internationella OS-kommittén (IOK). Stadsdirektör Berglund framförde emellertid att 
miljösatsningen i Hammarby Sjöstad hade gjorts oberoende av OS-ansökan eftersom 
miljöfrågor låg i tiden. Han poängterade att miljöfrågan genom OS-satsningen fick en 
stark vitamininjektion (intervju stadsdirektör Berglund 2005-06-13).  

Oavsett var och av vem miljöfrågan initierades är det helt klart att IOK:s miljökrav blev 
betydelsefulla för miljöfrågans hantering i projektet Hammarby Sjöstad. IOK ställde två 
tydliga miljökrav på ansökan: dels måste ansökan redovisa hur olika miljörelaterade 
frågor skulle lösas praktiskt och dels måste man ange i ansökan om anordnandet av OS 
och byggande av nya arenor skulle ge upphov till att ny miljöteknik användes. Centern 
påpekar i efterhand att IOK:s prioritering av olika miljöfrågor ökade under 1990-talet, 
bland annat beroende på den kritik som tidigare OS-arrangemang fått för att inte vara 
miljövänliga (intervju centern Arthursson 2003-02-12). Sydney, som vunnit 
arrangörskapet för år 2000, hade en utpräglad miljöprofil i sin OS-ansökan. Exempelvis 
var det Greenpeaces förslag till Olympiaby som vann den öppna arkitekttävlingen som 
utlystes i sammanband med OS-föreberedelserna (Greenpeace Australien 2005a). 
Greenpeaceorganisationen framhåller på sin australienska hemsida att de även hade ett 
nära samarbete med Sydneys OS-kommitté under planeringsprocessen (Greenpeace 
Australien 2005b). I IOK:s ansökningsmall inför OS 2004 krävdes att de sökande 
städerna skulle redovisa hur transport-, avfalls-, vatten- och avlopps- samt energifrågor 
skulle hanteras och lösas för OS-byn och de olika sportarenorna.2 Även kontakten med 
miljöorganisationerna i den ansökande staden och deras inställning till OS-ansökan 
utgjorde en av de punkter som rörde miljöfrågor/miljöskydd i IOK:s ansökningsmall, 
som skulle redovisas i ansökan:3 

                                                 
1 Dennispaketet var en förhandlingsöverenskommelse från 1992 mellan folkpartiet, moderaterna och 
socialdemokraterna i Stockholms stad och landsting om hur Stockholms trafiksituation skulle lösas. Kritiken 
blev stark och gav upphov till många konflikter. I februari 1997 stoppades Dennispaketet (Isaksson 2001). 
2 Dessa krav kan läsas som en bilaga i rapporten Miljöpolicy/Miljöprofil Stockholm – Sustainable City från våren 
1995 (Miljöpolicy 1995). 
3 Tema fem innehöll frågor rörande ”Environmental protection”, på svenska miljöskydd. 
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Ange om miljöskyddsorganisationer i din stad, län eller land har varit informerad 
eller tillfrågad. Om så är fallet, ange miljöskyddsorganisationernas uttalanden och 
stöd respektive motsats till din kandidatstatus.1 (Miljöpolicy 1995:22)  

Miljöorganisationernas kritiska inställning till OS-ansökan ansågs riskera Stockholms 
möjlighet att få OS 2004, eftersom dessa organisationers åsikter utgjorde en viktig 
kontrollpunkt (intervju centern Arthursson 2003-02-12; intervju OS-bolaget Edelstam 
2002-01-29). Ett annat problem var den oenighet som rådde i den politiska sfären i fråga 
om OS-ansökan. Miljöpartiet tyckte att OS av historiska och kulturella skäl alltid borde 
anordnas i Aten för att undvika de ekologiska och ekonomiska konsekvenser som 
arrangemangen medför genom att man byter plats varje gång som OS arrangeras (Kf 
1996-06-17 § 29:24). Michael Arthursson, centerns gruppledare, fick i uppgift av Mats 
Hulth att arbeta med den politiska förankringen av miljöanpassningen av olika 
anläggningar och att föra en dialog med bland annat olika miljöorganisationer (intervju 
centern Arthursson 2003-02-12). En av de konsulter som engagerades för att ge idéer 
till hur miljöfrågan skulle hanteras var Mikael Edelstam. Han fick senare uppdraget att 
driva miljöfrågorna i OS-bolaget (intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29). Edelstam 
har ett förflutet inom såväl Naturskyddsföreningen som Fältbiologerna och han gav 
följande bild av situationen: 

Vi blev anlitade av Stockholms stad för att man skulle söka OS 2004, då hade de 
insett att de behövde ha ett miljöbudskap i ansökan, Sydney hade precis fått spelen 
för år 2000 med ett starkt miljöbudskap./.../Då vände de sig till mig med ett första 
uppdrag och undrade; hur ska vi göra, vi har ett problem här, olympiska kommittén 
kommer att vilja ha ett miljöprogram, vi har kritiker i stadshuset, vi har kritiska 
miljöorganisationer, hela vår ansökan skadas väldigt starkt av den här kritiken på 
miljösidan (intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29).  

Miljösatsningar som gick utöver IOK:s krav 
För att vända opinionen i de negativt inställda politiska partierna och de kritiska 
miljöorganisationerna, och därmed öka chanserna att få arrangera OS, argumenterade 
miljöansvarige i OS-bolaget, Mikael Edelstam, för att OS i Stockholms miljösatsningar 
skulle sträcka sig utöver IOK:s krav (intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29). En 
sådan satsning skulle kunna bidra till att stimulera miljöutvecklingen i Stockholms-
regionen som helhet och även fungera som ett globalt utställningsfönster för svensk 
miljöteknik. Därmed skulle OS-byn och OS-anläggningarna kunna visa på hur 
miljöanpassad teknik i praktiken kan användas inom bygg- och anläggningssektorn. 
Dessa idéer presenterades i rapporten Miljöpolicy/Miljöprofil Stockholm Sustainable 
city som togs fram i samband med OS-ansökan (Miljöpolicy 1995:3). Edelstam säger: 

…/det som jag då introducerade/…/ tanken om vi får olympiska spel, ska OS-byn 
och hela arrangemanget användas som en slags skyltfönster för svenskt kunnande 
och (inom) miljöteknik/.../ man använder OS-kampanjen som ett verktyg för att 
stimulera miljöutvecklingen (intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29). 

Argumentet att kunna visa upp ny miljöteknik under OS och därmed stimulera 
miljöutvecklingen i staden som helhet borde alltså stärka Stockholms OS-ansökan på ett 
sätt som kunde vara avgörande för att få OS. De idéer som presenterades i rapporten 
Miljöpolicy/Miljöprofil hade behandlats i OS-kommittén i Stockholms stad, som också 

                                                 
1 Författarens översättning från engelska till svenska. 
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stod bakom denna miljöpolicy (Miljöpolicy 1995:1).1 Idéer inhämtades från bland annat 
OS-städerna Atlanta, Sydney och Lillehammer om hur de arbetat organisatoriskt med 
miljöfrågor (Miljöpolicy 1995:17f). Idén om ett globalt utställningsfönster känns igen 
från OS i Sydney där Greenpeaces syfte var att försäkra sig om att OS blev ett sådant 
globalt utställningsfönster för miljöteknik. På Greenpeaces hemsida i Australien 
framhålls historien om varför OS-spelen i Sydney fick sin gröna satsning: ”Greenpeace 
conceived the idea of a Green Olympics. Our aim was to ensure the Green Games´ were 
global showcase for environmental solutions” (Greenpeace Australien 2005b).  

Ett argument för att byggandet av OS-byn i Stockholm skulle ställas i fokus var, enligt 
Edelstam, att det globala utställningsfönstret kunde användas för teknikområden som 
bedömdes ha en stor framtida marknad (intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29) och 
stads- och urbaniseringsfrågor utgjorde exempel på en sådan. I rapporten 
Miljöpolicy/miljöprofil under rubriken Uthållig utveckling som affärsidé framhålls: 

Om Stockholm framgångsrikt kan finna lösningar på de problem som storstäder 
ställs inför är detta inte bara till nytta för staden. Det ger också ekonomiska 
möjligheter för Sverige. Vetskapen att städer över hela världen, med sammanlagt 
flera miljarder invånare, kommer att ställas inför samma utmaningar antyder den 
potential för export av kunnande, systemlösningar, processlösningar och produkter 
för den som går före (Miljöpolicy 1995:3). 

De nyckelområden rörande miljö som fokuserades i OS-ansökan var vatten, energi- och 
resurseffektiva transporter samt miljöstyrd stadsplanering och ekologiskt byggande 
(Miljöpolicy 1995:4ff). IOK krävde att dessa områden skulle redovisas i ansökan. I 
politiska kretsar förefaller idéerna ha fallit i god jord. Staden ställde sig bakom OS-
kommitténs miljöpolicy enligt utlåtande 1995:208 RI (Kf 1995-10-30 § 35). I slutet av 
oktober 1995 togs ett principbeslut angående Stockholms ansökan om OS 2004 (Kf 
1995-10-30 § 35). Kommunfullmäktige beslöt att även ”använda OS som en drivkraft 
för att utveckla miljöarbetet i Stockholm”. Viktiga skäl till att satsa på miljöfrågan var 
även att den indirekt kunde bidra till teknikutveckling och att skapa nya jobb, minns 
Mats Hulth: 

Det var ju med både i stadsdelens övergripande målsättningar och som en del i OS-
projektet i och med att man hade så höga ambitioner skulle detta kunna leda till att 
ny teknik utvecklades och att Sverige skulle kunna få nytta av det. Man skulle 
skapa sysselsättning så att miljöföretag skulle kunna växa och utvecklas och 
exportera vårt kunnande. Det var Stockholms stad som motor/...(intervju 
finansborgarråd Hulth 2004-02-16).   

Mikael Edelstam fick fortsatt engagemang och uppdraget att driva miljöfrågorna för 
OS-kampanjen i Stockholm 2004 AB och han menar att:  

…/huvudsakligen kan man säga att miljöarbetet drevs sen enligt idén, vi ska visa 
upp det bästa Sverige kan av miljöanpassning av bebyggd miljö (intervju OS-
bolaget Edelstam 2002-01-29). 

Michael Arthursson, som höll i kontakterna med miljöorganisationerna, och Mats Hulth 
betonar miljörörelsens deltagande med konstruktiva synpunkter i beslutsprocessen 

                                                 
1 Syftet med rapporten var att stimulera debatten och ge underlag till beslut när det gällde miljöfrågor i 
anslutning till OS (Miljöpolicy 1995:2). 
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(intervju centerpartiet Arthursson 2003-02-12; Kf 1996-06-17 § 29 yttranden:137, 144). 
Experter som var engagerade i Sydneys miljöprofil år 2000 engagerades även i 
Stockholm, exempelvis konsultbolaget Carla Bell (intervju centern Arthursson 2003-02-
12; intervju stadsbyggnadskontoret Wretblad 2005-06-10; Kf 1996-06-17 § 29 
yttranden:138). Det var många aktörer som deltog i arbetet med miljösatsningen och 
dess utformning. Mats Hulth berättar: 

Det var jag och många inblandade, det ingick i strategin, vi skulle bli jättebra på 
miljö vilket gällde inte bara Hammarby Sjöstad utan hela stadens verksamhet. Men 
däremot skulle Hammarby Sjöstad bli pilotprojekt och det skulle också leda till, vi 
behövde sysselsättning och vi behövde sätta Stockholm på kartan. Den här typen 
av projekt skulle leda till nya tekniker och lösningar som skulle främja skapandet 
av nya företag och utvecklingen av befintliga/...(intervju finansborgarråd Hulth 
2004-02-16). 

Principbeslutet att ansöka om OS 2004 fattades alltså hösten 1995 och genom det 
definitiva beslutet i kommunfullmäktige i juni 1996 gavs kommunstyrelsen i uppdrag 
att lämna in ansökan i enlighet med de planer som redovisas i utlåtandet (Kf 1996-06-17 
§ 29). Beslutet i kommunfullmäktige var inte enigt. Socialdemokraterna, moderaterna, 
centern och stockholmspartiet argumenterade i kommunfullmäktigedebatten för OS och 
bland annat betonades arrangemangets möjligheter att bidra till att marknadsföra staden 
och till att skapa nya arbeten i regionen. Mats Hulth sade i inledningsanförandet:  

Vår OS-by kommer att bli världens första och största kretsloppsanpassade stad. Här 
har miljörörelsen bidragit med konstruktiva synpunkter. Vi är från majoritetens 
sida överens om att kretsloppstaden i Södra Hammarbyhamnen måste bli en 
spjutspets på ekologins område, och här är vi beredda att satsa pengar för att denna 
utveckling skall komma till stånd (Kf 1996-06-17 § 29 yttranden:137). 

Fortfarande fanns emellertid aktiva kritiker i folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet. 
Deras starkaste gemensamma argument rörde den ekonomiska risk som staden skulle ta 
som OS-arrangör, kostnader som till slut kunde falla på skattebetalarna. Ett annat 
argument för att inte söka OS 2004 var att en kretsloppsanpassad stadsdel skulle gå att 
bygga utan OS. Vänsterpartiet var positivt till miljösatsningen, men som vänsterpartiets 
Dick Urban Westbro poängterade i debatten i massmedia, miljösatsningen var ännu bara 
i skriftlig form:  

Det talas i handlingarna om att OS-satsningen innebär den bästa miljön i modern 
tid. De mest energisnåla spelen någonsin/…/Men denna miljösatsning är ju på 
pappret än så länge. Vi vet att allting som man antar på pappret inte blir genomfört 
i praktiken/…/Den brådska man nu har för att klara allting i tid till OS innebär en 
stor risk för att man spolar ett antal av de miljösatsningar som står på pappret/… 
(Kf 1996-06-17 § 29 yttranden:156f) 

Stella Fare, stockholmspartiet, argumenterade mot Dick Urban Westbro: 

Jag lovar dig att det som står i OS-ansökan kommer att få mycket större betydelse 
än hundra miljöprogram per år, därför (att) det är så många människor som vill ha 
detta OS/…(Kf 1996-06-17 § 29 yttranden:156). 

Fare menade också att processen inneburit ett trendbrott i och med miljörörelsen fått en 
tydlig roll. Michael Arthursson betonade i ett anförande att miljöorganisationerna även i 
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fortsättningen skulle spela en viktig roll för att följa upp miljökraven (Kf 1996-06-17 § 
29 yttranden:172). I efterhand förtydligar Arthursson att tankegångarna som rörde att 
miljöorganisationerna skulle få en betydelsefull roll i processen inte endast handlade om 
att minska kritiken mot OS-satsningen (mejlkontakt centern Arthursson 2006-01-03). 
Det syftade även till att hitta nya former för dialog mellan staden och 
miljöorganisationerna i stadsplaneringen. Detta mot bakgrund av att under debatten om 
Dennispaketet hade samtalsklimatet mellan staden och miljöorganisationerna 
försämrats. Att finna en ny, konstruktiv roll för miljörörelsen i stadsplaneringen var 
därför en annan viktig aspekt (mejlkontakt Centern Arthursson 2006-01-03).  

Mats Hulth argumenterade för att de höga miljömålen inte var beroende av OS:  

Vi ska bygga kretsloppsstaden oberoende av OS (Kf 1996-06-17 § 29 
yttranden:148). 

Omröstningen i kommunfullmäktige utföll med 70 ja och 27 nej och Stockholm 
skickade i sin OS-ansökan i augusti 1996.1 Parallellt med diskussionerna om OS-
ansökan arbetade förvaltningarna med planförfarandet för OS-byn. 

Om det fanns tveksamheter på det politiska planet fanns det även tveksamheter och 
olika uppfattningar inom stadsförvaltningen om huruvida den ambitiösa miljövisionen 
var möjlig att realisera. Där fanns personer som var mycket intresserade av miljöfrågan, 
sida vid sida med personer som inte var lika entusiastiska. Flera aktörer framhåller t ex 
att gatu- och fastighetskontorets huvudintresse var att bygga en ny stadsdel, inte att den 
också skulle var miljöanpassad (intervju stadsdirektör Berglund 2005-06-13; intervju 
centern Arthursson 2003-02-12; intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29).  

Även inom miljöförvaltningen fanns personer som inte var så entusiastiska eftersom de 
menade att Stockholm inte borde söka OS eftersom arrangemanget i sig gav upphov till 
en rad negativa miljökonsekvenser som inte kunde uppvägas av de planerade 
miljösatsningarna (intervju Miljöförvaltningen Lundberg 2005-06-28). Inför 
kommunfullmäktiges beslut att ansöka om OS fanns även miljöprogrammet med i 
handlingarna. Hur det gick till när miljöprogrammet, som utarbetades och beslutades för 
stadsdelen, togs fram analyseras närmare i en del av nästkommande kapitel.  

7.3. Miljö – ett av flera teman för bomässan i Malmö 
Den ideella Föreningen Svensk Bostadsmässa2 inbjöd sina medlemskommuner till en 
tävling inför planeringen av bomässan för 2000 med namnet BO20003 och på temat 
ekologi. De kommuner som ville stå som värd för denna bomässa måste acceptera 
kravet att bygga en ekologisk stadsdel. Malmö deltog med ett förslag och vann 
tävlingen.4  

                                                 
1 Hur denna OS-ansökan kom att utformas kan inte ses, eftersom dessa OS–handlingar aldrig inkom till 
Stockholms stadsarkiv.   
2 Jag kallar fortsättningsvis den ideella föreningen Svensk Bostadsmässa endast för föreningen Svensk 
Bostadsmässa. 
3 Den första bomässan i modern tid arrangerades 1985 i Upplands Väsby. Regeringen stod bakom den 
mässan på initiativ av dåvarande bostadsministern Hans Gustafsson. 
4 Stadsdelen planerades inledningsvis på Ön vid Limhamn i Malmö och kom 1997 att flyttas till Västra 
Hamnen. 
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Beslutet att ansöka om bomässan togs i Malmö stads kommunstyrelse. De politiska 
partierna i kommunstyrelsen fattade ett enhälligt beslut att ”konfirmera kommunens 
tidigare viljeförklaring att stå som värd för BO-2000” (Ks 1996-02-28 § 60). Därefter 
godkände kommunfullmäktige avtalet rörande genomförandet av bomässan mellan 
kommunen och Svenska BoProjekt AB1 (Kf 1997-01-30 § 7).2 Valet att ansöka om och 
genomföra en bomässa vållade i Malmö inte lika stor politisk oenighet som Stockholms 
ansökan om OS 2004. 

Eftersom föreningen Svensk Bostadsmässa var tydlig med sina miljökrav betydde 
kommunfullmäktiges beslut att även Malmö kommun skulle bygga en ekologisk 
stadsdel (Kf 1997-01-30 § 7). Precis som i Stockholm framhävs i Malmö att miljöfrågor 
i bostadsbyggandet inte var något nytt för kommunen (intervju kommunstyrelsens ordf. 
Reepalu 2004-06-24; intervju stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2004-06-17). 
Beslutet att ansöka om bomässan för år 2000 fattades på den politiska arenan, och där 
ingick inte hus- och energisystembyggarna som är de aktörer som bygger och stod för 
investeringskostnaderna. Visionerna om en ekologisk stadsdel togs alltså fram av en 
ideell förening, medan beslutet att upplåta markområden för stadsdelen togs av 
politikerna och bygg- och energibolag skulle stå för förverkligandet.  

Miljö- och ekologi som ett tema för bomässan 
Professor Klas Tham, som 1995 utsetts till mässarkitekt för bomässan BO2000, 
diskuterade vilken vision denna bomässa skulle ha med Tommy Hedlund, projektledare 
och VD för Svenska Boprojekt AB (senare Bo01 AB) (intervju Stadsbyggnads-
kontoret/Bo01 Dalman 2004-06-17). Hållbarhetstemat initierades i dessa diskussioner 
och mässtemat, ”Boplatsen, bostaden och livet i världens första ekologiskt uthålliga 
välfärdssamhälle”, presenterades i en förstudie, den så kallade Förstudien, i januari 
1996.3 Denna Förstudie skickades ut till medlemskommunerna för att intressera dem att 
delta i tävlingen om att få bli mässarrangör (intervju Bo01 Tham 2003-10-20). I 
inledningen till denna förstudie påpekas:  

Det är idag självklart att det långsiktigt goda livet och boendet måste grunda sig på 
långsiktigt hållbara lösningar (Förstudien 1996:3).  

Klas Tham menar att mässans tema bottnade i den mer eller mindre självklara vetskapen 
om att västvärldens levnadssätt inte är hållbart. Tham berättar efteråt om motivet till det 
mässtema som valdes:  

Så långt har jag lärt mig läxan av situationen i världen, om alla skulle leva som vi 
eller ännu mer som man gör i USA, så skulle man behöva 3-4 jordklot/…/det 
bidrog till att jag hävdade att det var det nödvändiga grundtemat (intervju Bo01 
Tham 2003-10-20).  

Professor Olof Eriksson4 betonade att det bara fanns ett alternativ för Sverige: att bygga 
om Sverige till världens första ekologiskt uthålliga samhälle (Förstudien 1996:3). Den 
planerade Europeiska bomässan tog i den ovannämnda Förstudien avstamp inte bara i 

                                                 
1 Svenska BoProjekt AB var ett dotterbolag till Svensk Bostadsmässa (mejlkontakt Bo01 Tham 2006-01-10).  
2 Skånepartiet var det enda parti som inte ville att Malmö skulle stå som värd för denna mässa.  
3 Förstudien har titeln ”Europeisk bostadsmässa och bostadsutställning BO 2000 – förstudie januari 1996”. 
Jag kallar i fortsättningen denna studie för Förstudien.    
4 Professor Olof  Eriksson deltog som en viktig inspiratör i framtagandet av socialdemokraternas vision om 
att bygga det gröna folkhemmet.  
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den självklara miljöproblematiken utan även i samhällsförändringar orsakade av 
exempelvis globaliseringen och den nya informationstekniken (Förstudien 1996:7ff). 
Denna bild, jämte problem som segregation och välfärdsamhällets kris, utgjorde ramen 
för tankar om byggandet i framtiden.1  

Ett viktigt syfte med BO2000 var att visa konkreta exempel på hur välfärdssamhället i 
framtiden kunde gestaltas. Förutom hållbarhetsfrågan förespråkades att arkitekturen 
skulle vara vacker och stå på en humanekologisk grund2 (Förstudien 1996:3). Mässan 
skulle också skapa en medborgerlig debatt om det ekologiskt uthålliga samhället på 
europeisk nivå och stimulera företag och organisationer inom områdena miljö, energi, 
humanekologi och IT till nya idéer. Att stimulera till debatt i bostadsfrågor låg helt i 
linje med syftet med föreningen Svensk Bostadsmässas stadgar (Förstudien 1996:6). De 
initialt drivande aktörerna hade alltså höga ambitioner om vad denna europeiska mässa 
skulle kunna leda till, vilket fastslås på följande sätt i Förstudien: 

…/att inför byggandet av världens första ekologiskt uthålliga välfärdssamhälle, 
initiera en bred medborgerlig debatt om detta samhälles innehåll och utformning, 
dess krav på estetisk, social och teknisk utveckling./…/att bidraga till att stimulera 
företag och organisationer att utveckla sin kompetens inom områdena miljö, energi, 
humanekologi och IT (Förstudien 1996:13). 

På bomässan skulle kunskapsläget inom byggforskningen sammanställas och bomässan 
skulle bygga vidare på kunskap och vetenskaplighet (Förstudien 1996:4f,16). Främjande 
av forskning finns som uppgift i föreningen Svensk Bostadsmässas stadgar och 
underlättades säkert av att mässarkitekten och biträdande mässarkitekten båda var aktiva 
inom universitetsvärlden. Syftet med föreningen Svensk Bostadsmässa beskrivs i 
förstudien: 

Föreningens idé är alltså dels att fördjupa kunskapen om faktorer i samhället som 
påverkar bostadssektorn, dels engagera så många som möjligt i debatten om dessa 
förhållanden. Forskningsresultatet redovisas i konkret form regelmässigt vid de 
svenska bostadsmässorna/…(Förstudien 1996:7).  

Kraven på mässarrangören  
Den kommun som skulle bli mässkommun måste beakta energifrågor,3 och enligt 
Förstudien skulle bomässan dels visa upp exempel på förnybar energi, dels visa hur 
energi kunde sparas. I Förstudien framhölls att en satsning på förnybar energi var 
nödvändig med hänsyn till kommande generationer.4 Så här presenterades energikraven 
i Förstudien: 

                                                 
1 Stockholmsutställningen 1930 anges i Förstudien varit ett viktigt startskott för den svenska 
bostadspolitiken. På denna utställning visade arkitekterna upp det goda boendet inför framtiden, vilket 
bidrog till att funktionalismens fick sitt genombrott under 1930-talet (Förstudien 1996:7). I intervju med 
Klas Tham 2003-10-20, nämner även han att de vid planeringen av bomässan gjorde jämförelser med 
Stockholmutställningen 1930. Också Eva Dalman nämner denna utställning som ett jämförande projekt.  
2 I Förstudien definieras inte vad som menas med humanekologi. Humanekologerna på Göteborgs 
universitet beskriver ämnet på följande sätt; ”Humanekologi studerar samspelet mellan människan och 
hennes totala omgivning utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv”. ”Utgångspunkten är studiet av naturen, ur 
vilket samhället hämtar resurser” (Göteborgs universitet 2005). 
3 Energi ägnas ett eget avsnitt i Förstudien medan resterade miljöfrågor samlas i ett annat avsnitt. 
4 Detta argument känns igen från Brundtlandskommissionens rapport Our Common Future. 
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Billig energi är förutsättningen för en god boendestandard. Miljöeffekterna av den 
nuvarande produktionen av energi är långsiktigt förödande. Kol, olja och naturgas 
tas ur reserver som inte förnyas/…/Våra barn eller barnbarn kommer att tvingas 
över i förnyelsebara energisystem. Ju snabbare denna övergång inleds desto bättre. 
BO2000s uppgift blir därför att framhäva de förnyelsebara energikällorna och 
försöka skapa ett område som fungerar med hög standard för alla. Vi vill dessutom 
visa hur energi kan sparas (Förstudien 1996:17). 

Två krav ställdes på den kommun som föreningen Svensk Bostadsmässa skulle utse till 
arrangör av BO2000. För det första skulle kommunen ha både vilja och förmåga att 
acceptera de grundläggande idéerna med mässan och det sätt på vilket mässan skulle 
organiseras. För det andra krävdes en samverkan med byggherrarna om exploaterings-
avtalen. Kommunen måste alltså godkänna föreningens miljökrav för den nya 
stadsdelen. Ett annat krav var att där mässan byggdes måste det finnas en 
bostadsefterfrågan så att de nybyggda lägenheterna kunde säljas eller hyras ut 
(Förstudien 1996:29). Det sistnämnda kravet betonades starkt, påpekar Tham, eftersom 
det i början och mitten av 1990-talet rådde byggkris i Sverige (intervju Bo01 Tham 
2003-10-20). Två andra viktiga punkter var att mässplatsens geografiska läge måste 
kunna locka till sig en stor publik, och vidare att beslutet om att ansöka bomässan var 
politiskt förankrat och taget i enighet mellan blocken. Därmed skulle inte ett eventuellt 
majoritetsskifte innebära tvärstopp för bomässan. Eva Dalman på stadsbyggnads-
kontoret berättar att kommunen var medveten om kraven på politisk enighet och 
förankring:  

Från Svensk Bostadsmässas sida var det väldigt noga med att det skulle vara 
politiskt förankrat/…/ det var någon annan bomässa, jag tror det var Uddevalla, där 
man fått avbryta planeringen för att det blivit maktskifte i kommunen (intervju 
Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2004-06-17). 

Den 28 februari 1996 konfirmerades kommunstyrelsens viljeförklaring att stå som värd 
för B02000 (Ks 1996-02-28 § 60) och beslutet var politiskt enigt vilket också påpekades 
i Malmös ansökan Bo2000 Limhamn Malmö1 (intervju Stadsbyggnadskontoret/Bo01 
Dalman 2004-06-17; telefonintervju vice ordförande kommunstyrelsen Liedholm 2005-
07-14; Bo2000 Limhamn Malmö 1996). Percy Liedholm, kommunstyrelsens moderate 
vice ordförande, påpekar att hans parti tidigare fört fram sitt intresse för att bygga 
bostäder med havsnära läge i staden med slogan ”Malmö söker havet” (telefonintervju 
vice ordförande kommunstyrelsen Liedholm 2005-07-14). Detta möjliggjordes i 
samband med industrinedläggningarna. Malmö, tillsammans med Helsingborg och 
Göteborg var de förslag utvärderingsgruppen förordade, berättar mässarkitekt Tham, 
och i juni 1996 kom beslutet att Malmös förslag, på Ön vid Limhamn, skulle bli platsen 
för BO2000 (intervju Bo01 Tham 2003-10-20). 

Malmös motiv till att söka bomässan 
Det fanns flera starka motiv till att Malmö stad ansökte om att få arrangera bomässan 
för år 2000. Den skulle medföra att attraktiva bostäder byggdes i Malmö och bidra till 
att staden kunde skapa en ny identitet och lämna den gamla rollen som industri- och 
arbetarstad bakom sig, och istället utvecklas till en attraktiv kunskapsbaserad stad. I 

                                                 
1 Dokumentet är bland annat underskrivet av Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande 
och Percy Liedholm, kommunstyrelsens moderate vice ordförande. 
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regionen fanns det även flera andra stora projekt beslutade, nämligen Öresundsbron och 
Malmö högskola. Att bygga bostäder var en central politisk fråga.  

Stoker och Mossberg använder begreppet ”symboliska regimer” som handlar om att 
försöka ändra en stads identitet. Fenomenet är inte ovanligt när industristäder står inför 
förändringar som baseras på nya förutsättningar, t ex behov av att göra det attraktivt för 
näringsliv och medel- och höginkomsttagare att etablera sig i staden (Stoker & 
Mossberger 1994). En sådan förändringsprocess kan tvinga aktörer, t ex kommunen, att 
bli mer reflekterande över hur man ska hantera en framtida kris. Just denna typ av 
reflekterande pågick i Malmö. Kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu ger i boken 
Bo01 Staden perspektivet:  

Under första hälften av detta decennium förlorade Malmö cirka 25 000 arbets-
tillfällen företrädelsevis inom industrin och vi tvingandes att inse att epoken som 
industristad gick mot sitt slut. Arbetet med att omvandla Malmö till kunskapsstad 
inleddes (Reepalu 2001:8). 

Moderaten Liedholm instämmer med den bild Reepalu ger (telefonintervju vice 
ordförande kommunstyrelsen Liedholm 2005-07-14). Han menar att i den situation som 
Malmö stod inför, att förvandlas från tung industristad till något nytt som man inte hade 
riktigt klart för sig vad det var, krävde nya idéer:  

I Malmö var det ett behov av att ställa om idén för hur Malmö skulle utvecklas i 
framtiden (telefonintervju vice ordförande kommunstyrelsen Liedholm 2005-07-
14). 

Även beslutet att bygga Öresundsbron skapade nya förutsättningar. Syftet, enligt 
dåvarande stadsbyggnadsdirektör Mats Olsson, var att broförbindelsen mellan Danmark 
och Sverige skulle öka den regionala interaktionen och skapa ekonomisk tillväxt i 
regionen (Olsson 2001:16ff). Att bygga Öresundsbron kunde emellertid, vid sidan av att 
skapa möjligheter, också innebära ett hot menar Reepalu:  

…/när den fasta förbindelsen över Öresund kom fick Malmö konkurrens från 
miljonstaden Köpenhamn som numera ligger på bekvämt pendlingsavstånd för de 
flesta sydsvenskar /…(Reepalu 2001:8).  

Hög arbetslöshet när industrierna försvann från Malmö och konkurrens från 
Köpenhamnsregionen var två påtagliga hot mot stadens framtida utveckling i mitten av 
1990-talet. Ett visionsarbete initierades därför i Malmö under mitten av 1990-talet 
(intervju kommunstyrelsens ordförande Reepalu 2004-06-24; telefonintervju vice 
ordförande kommunstyrelsen Liedholm 2005-07-14; intervju Stadsbyggnads-
kontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13). Liedholm betonar att såväl tjänstemän som 
politiker deltog i visionsarbetet och de frågor som behandlades rörde bland annat kultur- 
och stadsbyggnadsfrågor i den framtida staden (telefonintervju vice ordförande 
kommunstyrelsen Liedholm 2005-07-14). Reepalu nämner att visionen tagits fram över 
partigränserna och att även näringslivet deltog (intervju kommunstyrelsens ordförande 
Reepalu 2004-06-24). I krisens spår var det viktigast att bygga upp en ny identitet för 
Malmö.  
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Reepalu skriver i boken Bo01-staden att det för Malmös del var viktigt att kunna hävda 
sig genom något annat än sin storlek1 och olika frågor ställdes: Vad är Malmös särart? 
Vilka kvalitéer kan utvecklas och förstärkas? (Reepalu 2001: 8) Detta arbete kan ses 
som att Malmö stad aktivt började reflektera över stadens framtid och hur man skulle gå 
till väga för att ändra en negativ utveckling. Visionsarbetet mynnade ut i några 
strategiska projektidéer, bland annat lokaliseringen av högskolan centralt i staden och 
ansökan om att arrangera bomässan år 2000 (Olsson 2001:16ff; intervju 
Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13). Som avgörande motiv för dessa 
satsningar framhåller stadsbyggnadsdirektör Mats Olsson följande: 

En lokal kunskapsutveckling var nödvändig för att vitalisera näringslivet och en väl 
genomförd bomässa skulle framhäva Malmö som en intressant bostadsort i 
Öresundsregionen (Olsson 2001:16). 

En mässa skulle dessutom kunna marknadsföra Malmö på ett positivt sätt och bidra till 
den önskade omvandlingen från industri- till kunskapsstad (intervju 
Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13). Visionsarbetet visade även att 
attraktiva bostäder saknades i centrala Malmö. Den strategiska frågan, att bygga 
attraktiva bostäder, ansågs därför som mycket viktigt i utvecklingen av det nya Malmö 
(intervju Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13). Ett motiv till att göra 
denna stadsbyggnadsstrategiska satsning var, betonar Reepalu, att bostadsområdet 
kunde locka höginkomsttagare och att detta i sin tur skulle stärka Malmö som stad. Att 
man främst byggde för höginkomsttagare kom senare att kritiseras starkt. Reepalu 
skriver själv i Bo01-staden om motivet till detta: 

…/den mest segregerade stad som finns är den där den tongivande delen av 
medelklassen väljer bort sin egen stad för att bo någon helt annanstans, t ex i ett 
Vellinge eller i ett Lomma (Reepalu 2001:15). 

Det rådde politisk enighet om att bygga attraktiva bostäder för medelklassen i 
kommunen. Krisen som Malmö då befann sig i hade betydelse för enigheten mellan de 
stora partierna. Liedholm betonar att:  

…/i många stora projekt har vi haft enighet om, exempelvis Malmö högskola, och 
citytunneln/…/i det stora väsentliga projekten har det varit enighet…vi var ju i ett 
behov av att ställa om Malmö (telefonintervju vice ordförande kommunstyrelsen 
Liedholm 2005-07-14).  

Malmö kommun måste dock underordna sig kraven från föreningen Svensk 
Bostadsmässa. Hur ställde sig kommunen till att miljön skulle bli temat för bomässan? 
Eva Dalman på stadsbyggnadskontoret menar att kommunen under denna period visade 
stor öppenhet för nya idéer som t ex miljöanpassade stadsdelsprojekt (intervju 
Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2004-06-17): 

Vi hade haft olika miljöprojekt i Malmö, bland annat också Toarps ekoby, som vi 
tyckte var jätteintressant och vi var stolta över. Det var inte nytt i Malmö med 
miljöprojekt, även om det var i en helt annan skala/...(intervju 
Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2004-06-17).  

                                                 
1 Malmös närhet till miljonstaden Köpenhamn gjorde frågan om storlek påtaglig. 
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Dalman minns att Malmö kommun framförallt var mycket nöjda över att ha fått 
arrangörskapet för bomässan (intervju Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2004-06-
17). Reepalu hävdar i efterhand att högt ställda miljökrav på samhällsbyggandet var en 
del av visionen för det nya Malmö:  

När vi lämnar industristaden som har rykte om sig att ”här betyder miljön 
ingenting, här är det fult”/…/visionen för det nya Malmö skulle handla om mycket 
högt ställda krav på framtidens utformning, miljö, ren luft, rent vatten, 
energibesparingar/…(intervju kommunstyrelsens ordförande Reepalu 2004-06-24). 

I sin ansökan om att få arrangera bomässan betonade kommunen att man redan tagit 
steg i riktning mot att omskapa Malmö till en långsiktigt hållbar och bärkraftig stad och 
flera exempel på stadsbyggnadsprojekt av experimentell karaktär presenterades. 
BO2000 skulle kunna stärka denna inriktning (Bo2000 Limhamn Malmö 1996:3). 
Malmö stad framhöll även i sin ansökan att de hade en öppen inställning till nya 
systemlösningar: ”Vi är villiga att pröva nya lösningar för allt från VA- och ventilation 
till energihushållning/...” (Bo2000 Limhamn Malmö 1996:9). Den planerade 
lokaliseringen till Ön vid Limhamn gav också goda förutsättningar för att prova 
alternativa energikällor vilket framfördes i ansökan:  

Ön och Glasbruket ligger vid blåsig kust. Här finns chans att visa alternativa 
energikällor som eventuellt vindkraft och värmepumpar som utnyttjar varmt 
havsvatten (Bo2000 Limhamn Malmö 1996:12) 

Reepalu hade tidigare arbetat i Borås kommun som biträdande stadsbyggnadschef och 
under 1980-talet koordinerat olika energirelaterade projekt i stadsbyggandet, bland 
annat tillsammans med Byggforskningsrådet (intervju kommunstyrelsens ordförande 
Reepalu 2004-06-24). Han betonar i efterhand att han var väldigt mån om 
byggnadsrelaterade frågor, hur energi kunde sparas och olika energilösningar kunde 
integreras i byggnaden rent arkitektoniskt: 

När det gäller arkitekturen så var jag väldigt mån om att det här med energi, på 
samma sätt som konst, inte ska vara utanpåverk, utan ska integreras i byggnaden. 
Kan man bygga byggnader som fångar upp solvärmen i själva arkitekturen, kan det 
byggas in i väggmaterial, eller i fönstren, jämfört med solpanelsparker vid sidan 
om som man gjort tidigare? (intervju kommunstyrelsens ordförande Reepalu 2004-
06-24). 

På det partipolitiska planet hade partierna skilda intressen i fråga om bomässans 
miljösatsning. Reepalu argumenterade i debatten för att mässan kunde bidra med 
kunskap om hur förorenad hamn- och industrimark kunde hanteras, kunskap som även 
skulle komma andra tillgodo, inte minst gamla industri- och hamnområden runt 
Östersjön som också stod inför omvandling (Kf 1997-01-30 § 7 yttranden:21). 
Mässarkitekten Tham säger att idén att bygga på tidigare industrimark tilltalade 
föreningen Svensk Bostadsmässa eftersom föreningen inte ville ta ny mark i anspråk 
(intervju Bo01 Tham 2003-10-20). Reepalu nämner i en intervju ett ytterligare motiv till 
att bygga på före detta industri- och hamnområden, nämligen att en ny svensk 
exportmarknad skulle kunna öppna sig:  

Kan vi visa att det går bra att göra det här, då är det någonting som är bra för 
svensk export, då kan Sverige vara ledande på det här området…(intervju 
kommunstyrelsens ordf. Reepalu 2004-06-24). 
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Både centern och vänsterpartiet påpekade i kommunfullmäktige att de var mycket 
positiva till mässans tema om ett ekologiskt hållbart samhälle (Kf 1997-01-30 § 7 
yttranden:21ff). Centern argumenterade genom Kay Wictorin för att denna fråga även 
skulle kunna prägla satsningar i övrig kommunal verksamhet för att skapa 
förutsättningar för ett ekologiskt uthålligt samhälle i Malmö. Wictorin föreslog följande: 

Det sägs redan i materialet att själva mässområdet skall inriktas ekologiskt uthålligt 
(sic!) med tanke på teknisk försörjning, energihushållning och sådan saker. Skall 
det vara en trovärdig arrangörskommun tror jag att man måste koppla de närmaste 
årens arbete runtom i de kommunala verksamheterna till detta tema/… (Kf 1997-
01-30 § 7, yttranden:22) 

Andra partier var om inte negativa till mässans miljötema så i alla fall inte lika 
entusiastiska. Liedholm betonar i en intervju var moderaternas främsta intresse låg: 

Vi hade ju haft tankar om ett havsnära boende som det var frågan om här, sen det 
här med miljöaspekten och energi, det var väl inte så väldigt tung för vår del i 
argumentationen (telefonintervju vice ordförande kommunstyrelsen Liedholm 
2005-07-14). 

Oavsett hur partierna uppfattade mässans miljötema sågs mässan i sig som något som 
kunde bidra positivt till den omstruktureringsprocess som staden inlett. I den debatt som 
fördes i Malmö framfördes liknande motiv för att söka bomässan som framförts i 
Stockholm som skäl att söka OS 2004. Förutom möjligheten till att få igång stadens 
miljöarbete ordentligt argumenterades för att mässan även kunde bidra till 
sysselsättning (Kf 1997-01-30 § 7 yttranden). I debatten framfördes också kritiska 
synpunkter. Skånepartiet sa exempelvis nej till att Malmö skulle arrangera mässan med 
huvudmotivet att mässan skulle innebära en dyr marknadsföring för Malmö och att 
kostnaderna för projektet hade ökat i jämförelse med de första kalkylerna. Det framkom 
även kritik från flera håll mot att den ekonomiska kalkylen för projektet var luddig och 
svårtolkad och att det fanns risk för att projektet inte skulle kunna bli färdigt i tid med 
en så knapp tidsram.  
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Kapitel åtta 

8. Framtagandet av miljömål och 
planer  

8.1. De formella styrorganisationerna i projekten 
I föregående kapitel analyserades hur både Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen fick 
höga miljöambitioner. I detta kapitel analyseras hur stadsplaner och miljömål för dessa 
projekt togs fram. Inledningsvis presenteras vilka organisationer som deltog.  

OS-bolaget, Stockholm 2004 AB, hade uppdraget att lämna in Stockholms 
ansökningshandlingar till IOK (Stockholm 2004 AB 1998:13). Däri skulle de olika OS-
anläggningarna presenteras, liksom utformningen av den olympiska byn i Hammarby 
Sjöstad. Processen att ta fram planer för OS-byn drevs dock inte av OS-bolaget utan 
detaljerade förslag utarbetades av Stockholms stad (telefonintervju ordförande OS-
bolaget Långsved 2005-06-08) och byn skulle integreras i stadsbyggandet. I huvudsak 
var det stadens egna bolag och förvaltningar som fick i uppdrag att ta fram såväl planer 
och måldokument som förslag på energilösning till stadsdelen.1 I början sköttes 
planarbetet från stadsbyggnadskontoret, men en projekt- och genomförande-
organisation, som skulle effektivisera och politiskt förankra planeringen av Hammarby 
Sjöstad, byggdes upp i samband med OS-satsningen (intervju Projekt Hammarby 
Sjöstad Inghe-Hagström 2003-03-05; Inghe-Hagström 2002:26).  

Denna projektorganisation, som kom att kallas Projekt Hammarby Sjöstad, lydde under 
stadshuset men placerades senare, när OS-planerna inte längre var aktuella, under gatu- 
och fastighetskontoret (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Inghe-Hagström 2003-03-
05). När Stockholms stad beviljades statliga LIP-medel byggdes LIP-kansliet upp under 
Stadsledningskontoret, för att hantera bidragen. En del av dem som började jobba på 
LIP-kansliet hade haft tjänster i andra delar av stadens förvaltning (intervju 
Miljöförvaltningen/LIP Lundberg 2000-10-16). Tillsammans utgjorde dessa 
organisationer formella styrningsorganisationer för Hammarby Sjöstad.  

Till skillnad från vad som gällde i Hammarby Sjöstad, var inte stadens egen förvaltning 
huvudpart i planeringen av Västra Hamnen. Enligt det avtal som skrevs mellan Svenska 
Boprojekt AB och Malmö stad skulle Svenska Boprojekt AB ansvara för underlag till 
översikts- och detaljplaner (Kf 1997-01-30 § 7, Bihang Nr 8 Bil.1).2 Denna 
organisationsform kom i praktiken innebära att planer och mål togs fram i samarbete 
mellan kommunen och den organisation som skulle driva mässan, Bo01-organisationen 
(se exempelvis Dalman 2001:6ff). För planering av energilösningen engagerades 
Sydkraft, som också var huvudsponsor för bomässan. De formella styrorganisationerna i 

                                                 
1 OS-bolaget försökte i viss mån utöva inflytande så att stadens förvaltning skulle ta fram förslag i enlighet 
med deras intresse – att presentera en miljöanpassad OS-by i OS-ansökan. 
2 Kommunens ekonomiska engagemang är enligt avtalet åtta miljoner för marknadsföringsinsatser och tio 
miljoner till löner för personella resurser som rekryteras från kommunen (Kf  1997-01-30 § 7, Bihang Nr 8  
Bil.1). 

135



  

 22

Västra Hamnen var således Svenska Boprojekt AB1, Bo01-organisationen och Malmö 
stad. Kommunen hade dock inte något särskilt projektkansli för detta, även om man 
under en period planerat för en så kallad spegelorganisation inom staden (intervju 
stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2004-06-17; intervju miljöförvaltningen Nilsson 
2004-06-17). Eftersom ingen sådan spegelorganisation byggdes upp så var det aktörer 
inom stadens ”vanliga” förvaltningar som jobbade Bo01-organisationen, exempelvis 
hanterades LIP-bidragen via miljöförvaltningen.  

En del personal från Malmö kommun rekryterades till Bo01-organisationen. Enligt 
avtalet mellan Svenska Boprojekt AB och Malmö stad gav Malmö stad ett 
engångsbelopp på tio miljoner kronor plus moms som skulle täcka kostnaderna för de 
personella resurser som rekryterades från staden (Kf 1997-01-30 § 7, Bihang Nr 8 
Bil.1). 

Byggherrarna involveras i projekten 
Byggherrarna ansvarade för och hade idéer om hur husen skulle utformas, förvaltas och 
fungera. De är en viktig part både i planeringen och i genomförandet av byggena i de 
två projekten. I de både stadsbyggnadsprojekten var övervägande andelen av det som 
byggdes bostadsrätter och privata byggherrar dominerade. En viktig faktor i det sätt på 
vilket byggherrarna involverades i projekten var att kommunen i båda projekten var 
markägare. Den största delen av marken i Hammarby Sjöstad ägdes inledningsvis av 
Stockholms stad och all mark i Västra Hamnen ägdes av Malmö stad.  

Hammarby Sjöstad 
I planeringen av Hammarby Sjöstad engagerades de första byggherrarna på Sickla Udde 
tidigt i planeringen och inför projekteringsprocessen bildade JM, Skanska och HSB 
tillsammans Sickla Sjöstad AB. Marken på Sickla Udde ägdes inte av Stockholms 
kommun. Under hösten 1996 förvärvade Sickla Sjöstad AB och Stockholms stad av den 
privata ägaren Sickla Udde AB hela det markområdet (Stadsbyggnadskontoret 
1997:19). Staden markanvisade sina kvarter till två av kommunens egna bostadsbolag, 
Svenska Bostäder och Familjebostäder (Inghe-Hagström 2002:28). 

Gunilla Wastesson, exploateringsansvarige i projekt Hammarby Sjöstad, påpekar i 
boken Hammarby Sjöstad BoStad02 att fördelningen av marken i markanvisningen 
påverkades av vilket politiskt block som hade majoritet i kommunen (Wastesson 
2002:44). Detta tycks framförallt ha rört fördelningen mellan olika upplåtelseformer och 
parkeringsnormer i stadsdelen och påverkade också de följande etapperna där staden 
stod som markägare.  

Normen för parkeringsplatser var inledningsvis 0,35 per lägenhet, men den höjdes till 
0,5 när de borgerliga fick makten efter valet 1998 (intervju Projekt Hammarby Sjöstad 
Inghe-Hagström 2003-03-05). Under 1997 beslutade den socialdemokratiska 
kommunledningen om markanvisning och fördelningen mellan hyresrätter och 
bostadsrätter fastställdes till ca 50 procent vardera (Wastesson 2002:44; intervju Projekt 
Hammarby Sjöstad Inghe-Hagström 2003-03-05). Efter majoritetsskiftet betonade den 
borgerliga ledningen att marken skulle säljas till marknadspris och den nya 
målsättningen för andelen hyresrätter i området blev 30 procent (Wastesson 2002:44).  

                                                 
1 Bo01-organisationen ingick till att börja med i Svensk Bomässas dotterbolag Svenska BoProjekt AB och 
drevs från den första januari 2000 genom Bo01 AB (mejlkontakt Bo01Tham 2006-01-10). 
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Även markpriset påverkades av majoritetsskiftet. Enligt Hammarby Sjöstads 
projektchef1 Göran Träff var direktiven från politikerna att marken skulle säljas till 
bästa pris och fördelas jämnt mellan aktörerna, och ett förslag i enlighet med direktiven 
antogs i nämnden (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Träff 2001-12-03). Även om 
politikerna inte bestämde vem som skulle bygga utifrån kriterier om kompetens vad 
gäller ekologiskt byggande, ställdes krav på byggherrarna i stadens 
markanvisningspolicy. Denna policy omfattade bedömningar som rörde såväl 
ekonomisk stabilitet och långsiktig kvalitets- och miljöprofil som tidigare väl 
genomförda projekt (Wastesson 2002:44). Enligt Wastesson var det mycket viktigt att 
man verkligen visste att de byggherrar som skulle genomföra projekt i stadsdelen hade 
förmåga och resurser att också fullfölja dem i praktiken (intervju Projekt Hammarby 
Sjöstad Wastesson 2004-03-26).  

Aktörer såväl inom Stockholm 2004 AB som inom LIP-kansliet försökte påverka staden 
att använda sig av andra metoder för markanvisning. En idé var att ställa krav i 
markanvisningen, men kraven formulerades till slut så att byggherrarna skulle sträva 
efter miljömålen, vilket inte var lika förpliktigande (intervju LIP-
kansliet/Miljöförvaltningen Lundberg 2000-10-16). Miljöansvarige i OS-bolaget 
framhåller att en fråga som projektet tidigt försökte diskutera med staden, var idén att de 
byggherrar som visade på goda exempel i den första etappen också skulle få mark i 
nästkommande etapp, medan de sämsta byggföretagen skulle bli utan (intervju OS-
bolaget Edelstam 2002-01-29). Det gick inte att få gehör för den idén och 
miljöansvarige Edelstam insåg att det fanns andra avvägningar, bland annat att 
rättviseaspekten var central vid marktilldelningen inom staden (intervju OS-bolaget 
Edelstam 2002-01-29).  

LIP-kansliet försökte motivera staden att använda markanvisningstävling som ett 
instrument då nya etapper efter Sickla Udde planerades. Sådana tävlingar var ur LIP-
kansliets perspektiv tänkt som ett instrument att ge markanvisning till de byggföretag 
som tog fram de bästa förslagen med hänsyn till miljöteknik, men staden visade inte så 
stort intresse för detta (intervju LIP-kansliet/Miljöförvaltningen Lundberg 2000-10-16). 
Exploateringsansvarige Wastesson motiverar den återhållsamma hållningen till 
markanvisningstävlingar med att det inte går att endast välja byggherrar utifrån 
miljöaspekter (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Wastesson 2004-03-26). 
Gestaltningsmässiga och ekonomiska frågor är av yttersta vikt att ta hänsyn till vid 
markanvisning och det är tillräckligt svårt att göra avvägningar efter dessa krav. En 
markanvisningstävling där även miljöaspekter skulle betonas skulle komplicera 
värderingen ytterligare (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Wastesson 2004-03-26).  

De byggherrar som involverades i projektet måste ha ekonomiska resurser och uppfylla 
samma grundläggande villkor som i allmänhet ställs på byggherrar i staden. LIP-
kansliets och OS-bolagets idéer om nya sätt att involvera byggherrar vann inget gehör.   

Västra Hamnen 
I Malmö köpte byggherrarna marken sent i planeringsprocessen, bland annat beroende 
på att mässans geografiska lokalisering ändrades till Västra Hamnen och att det tog tid 
att få fram planen för det nya området (intervju JM Hansson 2001-12-11; intervju 

                                                 
1 Denna projekttjänst har genom åren innehafts av tre olika personer. Projektchef  under hösten 2005 var 
Lars Fränne.  
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Skanska Kjellberg 2001-12-12). Stadsbyggnadsdirektör Olsson betonar att den osäkra 
byggkonjunkturen bidrog till att sista tidpunkt för byggherrarna att teckna avtal med 
mässan och exploateringsavtal med Malmö stad sköts fram i tiden (Olsson 2001:19).  

Vid planeringen av bomässan i Malmö handlade det inledningsvis om att intressera 
sponsorer och byggherrar att engagera sig i projektet. Flera byggherrar bekräftar att de 
blev kontaktade (intervju MKB Ullman-Hammer 2002-09-04; intervju Skanska 
Kjellberg 2001-12-12). Stadsbyggnadsdirektör Mats Olsson, som höll i den 
byggherregrupp som bildades för intresserade byggherrar, blickar i boken Bo01-staden 
tillbaka: ”Potentiella byggherrar bjöds in. Det var en skeptisk församling, luttrade av 
lågkonjunkturens magnitud, bostadssektorns avreglering och en bostadsmarknad som 
pratiskt taget stod still” (Olsson 2001:18). En byggherre minns att kontakten med 
Bomässan rörde att övertyga byggherrarna att delta: ”…/i början handlade det om att 
sälja in projektet hos byggherrarna” (intervju JM Hansson 2001-12-11). Byggherrarna 
måste alltså lockas in som deltagare på mässan och det var de väl medvetna om. I det 
avtal som skrevs mellan Malmö stad betonades: 

Kommunen är på sin sida medveten om att SveBoP söker genomföra BO2000 
genom bl a samfinansiering med andra intressenter och att sådan samfinansierings-
lösningar också medför förpliktelser för SveBoP att gentemot sponsorer och andra 
intressenter se till att BO2000 verkligen kommer till stånd (Kf 1997-01-30 § 7, 
Bihang Nr 8 Bil.1).1  

Under processen flyttades mässan från Ön i Limhamn till Västra Hamnen nära Malmö 
centrum och flera byggherrar framhåller att läget i Västra Hamnen var attraktivt 
(intervju JM Hansson 2001-12-11; intervju Skanska Kjellberg 2001-12-12; intervju 
MKB Ullman-Hammer 2002-09-04). Det ligger centralt och man kunde förvänta sig en 
större efterfrågan på bostäderna påpekar Hansson i efterhand (intervju JM Hansson 
2001-12-11). För de privata byggherrar som engagerade sig var det geografiska läget 
mycket betydelsefullt. En av byggherrerepresentanterna säger: 

…/det som attraherade väldigt många byggherrar var att det var ett väldigt bra läge 
i Malmö, vara med och producera lägenheter i bra läge, det är ju alltid ett 
byggherreintresse (intervju Skanska Kjellberg 2001-12-12). 

Ett annat motiv till att delta i projektet var att bomässan kunde förväntas ge mycket 
publicitet. En av de privata byggherrarna framhåller: 

Vi resonerade då på det sättet att en stor mässa, kanske den största bomässan som 
hittills har hållits i landet, och därtill i Malmö, som ju är företagets födelseort, där 
kunde vi inte och ville inte stå utanför/…/det vi hela tiden öppet pratade om internt 
det var omfattningen av deltagandet, inte att vi inte skulle vara med (intervju 
Skanska Kjellberg 2001-12-12). 

En tjänsteman på miljöförvaltningen berättar att byggherrarna kände viss tveksamhet 
om de skulle delta, men när Malmö kommunala bostadsbolag (MKB) bestämt sig för att 
bygga ”kom de andra efter” (intervju Malmö stad Nilsson 2001-09-07). De politiska 
aktörerna i Malmö fick betydelse för det kommunala bostadsbolagets beslut att bygga i 
Västra Hamnen. Vice ordförande i kommunstyrelsen Percy Liedholm framhåller att 

                                                 
1 SveBoP är en förkortning av Svenska BoProjekt AB, ett aktiebolag som ägs av Svensk Bostadsmässa, ideell 
förening. 
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Malmö kommunala bostadsbolag (MKB) tvingades att delta (intervju vice ordförande 
kommunstyrelsen Liedholm 2005-07-14). Den 15 mars 1999 beslutade det kommunala 
bostadsbolaget MKB på ett styrelsemöte att inte delta i Bo01 (MKB protokoll 
styrelsemöte 1999-03-15 § 17). Ett avgörande motiv till detta, som VD i ett särskilt 
upprättat tjänsteutlåtande framförde, var att de höga kostnaderna för projektet skulle 
kunna leda till allt för höga hyresnivåer (MKB protokoll styrelsemöte 1999-03-15 § 17, 
bil. §17b). Marken var dyr och därtill tillkom merkostnader i form av pålning, dyr 
parkeringslösning och slutligen hade kvalitetsprogrammet, som var kopplat till 
markanvisningsavtalet, en rad bindande åtgärder som innebar fördyrande kostnader 
(MKB protokoll styrelsemöte 1999-03-15 § 17, bil§17b). Ett annat motiv att tacka nej 
var att MKB dessutom var kritiska emot att hänsyn inte hade tagits till företagets 
synpunkter på den framtagna planen (MKB protokoll styrelsemöte 1999-03-15 § 17, 
bil§17a). På ett möte en vecka senare, den 23 mars 1999, beslutade emellertid MKB:s 
styrelse, tvärtemot sitt tidigare beslut, att delta i Bo01 (MKB protokoll styrelsemöte 
1999-03-23 § 22).  

Under tiden mellan dessa två beslut hade MKB:s VD varit i kontakt med 
kommunledningen. I styrelseprotokollet från den 23 mars 1999 framhålls att MKB:s 
VD redovisat skälen till att inte delta inför kommunledningen. Men i protokollet 
framgår att: ”…/kommunledningen har trots detta framfört ett mycket starkt önskemål 
om att MKB skall delta i Bo 2001. Det skulle nämligen enligt kommunledningen se 
mycket egendomligt ut om Malmö kommuns eget bostadsföretag ej deltog i den 
Malmöbaserade mässan.” (MKB protokoll styrelsemöte 1999-03-23 § 22).  

Någon form av förhandling ägde dock rum mellan MKB och kommunledningen. I 
styrelseprotokollet rörande MKB:s deltagande i bomässan förtydligas följande: 
”…/kommunledningen har emellertid gått med på att kanalen utanför de fastigheter som 
erbjudits MKB skall göras farbar till ett djup av 1,20 meter och att av MKB ägda 
fastigheten Skoltiden 1 som ligger nära Bo 2001-området skall detaljplaneläggas 
samtidigt med fastigheterna inom Bo 2001-området” (MKB protokoll 1999-03-23 § 22). 
I kommunledningen satt Ilmar Reepalu som också satt i styrelsen för Bo01-
organisationen.  

En del av bomässan skulle bestå av husen i European Village, den del där olika länder 
skulle bygga hus i respektive lands traditioner. Ilmar Reepalu betonar att i planeringen 
av denna del var det svårt att påverka genomförandet. Boverket hade tillgång till de 
ekonomiska medel regeringen avsatt för detta projekt. Han påpekar i efterhand att ”den 
statliga byråkratin rådde vi inte på” (intervju kommunstyrelsens ordförande Reepalu 
2004-06-24).  

I planeringen av Västra Hamnen handlade det om att få byggherrarna övertygande om 
att delta i projekten. Några av de byggherrar som deltagit i byggherregruppen försvann, 
medan andra tillkom. Exempelvis realiserades aldrig ett seniorboende som JM skulle 
bygga på uppdrag av staden. Dessutom hade Bo01 AB enligt upprättat avtal mellan 
Bo01 AB och Malmö stad anvisningsrätt till tomterna (Klingberg 2001:25).  
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8.2. Planerna tas fram för stadsdelarna  
Utarbetande av planer för Hammarby Sjöstad  
Stadsbyggnadskontoret framhåller att Stockholms stads tradition när översiktliga mål 
ska konkretiseras i planskedet, är att ”…/kraftfullt styra denna process med 
planmonopol, markinnehav och egen planerings- och genomförandekompetens som 
grund” (Inghe-Hagström 2002:26). Det var stadsbyggnadskontoret som fick i uppdrag 
att ta fram planen för den nya planerade OS-byn.  

En äldre plan fanns för området i ett förslag till fördjupad översiktsplan från 1991 
(Inghe-Hagström 2002:18). Hösten 1995 lämnades parallella uppdrag till fem 
arkitektkontor att vidareutveckla stadens planer över området (Inghe-Hagström 
2002:20). Att arkitektkontor bjöds in för att ge förslag på ny plan berodde på att 
stadsbyggnadskontoret hade ambitionen att konkurrensutsätta sitt eget arbete. De fem 
arkitektkontoren valdes ut med motiveringen att de i andra områden ritat stadsplaner 
med hög kvalité (Inghe-Hagström 2002:20; telefonintervju Projekt Hammarby Sjöstad 
Inghe-Hagström 2000-11-14). Den 22 februari 1996 redovisades dessa förslag i stads-
byggnadsnämnden (Stadsbyggnadskontoret tjänsteutlåtande 1996) och två av de fem 
kontoren fick möjlighet att vidarebearbeta sina förslag. Nyréns Arkitektkontor fick 
uppdrag på Sickla Udde, medan Erséus, Frenning och Sjögren Arkitekter AB fick 
uppdrag på Sickla Kaj. De vinnande arkitektkontoren fick senare i uppdrag av enskilda 
byggherrar att rita husprojekt i stadsdelen.  

Valet av dessa arkitektkontor kom att kritiseras på den politiska arenan, men kritiken 
vann inget gehör. I en skrivelse från mars 1996 framför miljöpartisterna Lovisa Morén 
och Krister Skånberg, krav på att en helt ny tävling med parallella uppdrag för 
bebyggelsen för området borde utlysas. Deras motiv var att ekologiska, miljömässiga 
och kretsloppsanpassade aspekter inte nämndes i den tidigare utlysta tävlingen (Ks 
1996-10-09 § 19, Bilaga 18:7). Kritik framfördes även mot att det mest ekologiskt 
genomarbetade arkitektförslaget, ARKSAM, inte fick möjlighet att gå vidare med 
projektet. I ett tjänstutlåtande från stadsbyggnadskontoret, skrivet av Jan Inghe, från maj 
1996 framfördes framförallt gestaltningsmässiga skäl till valet av arkitektkontor, 
eftersom de utvalda förslagen hade ”entydig stadsmässighet”, vilket kunde möjliggöra 
ett högt markutnyttjande med måttliga hushöjder (Stadsbyggnadskontoret 
tjänsteutlåtande 1996). Vidare framhölls att ARKSAM:s förslag visserligen redovisade 
intressanta ekologiska och kretsloppsanpassade tekniska systemlösningar, men att dessa 
liknade de lösningar som stadens förvaltningar och bolag föreslår. Dessa lösningar hade 
inte direkt koppling till just ARKSAM:s gestaltningsförslag utan var tillämpbara i 
samtliga förslag (Stadsbyggnadskontoret tjänsteutlåtande 1996). Borgarråden avstyrkte 
Skånbergs och Moréns förslag bland annat för att såväl kommunstyrelsen som olika 
nämnder redan beslutat att arbeta för Hammarby Sjöstad som en ekologisk spjutspets.  

Det socialdemokratiska borgarrådet Bertil Karlberg framförde dessutom att han själv 
ansåg att det var oekonomiskt och praktiskt ogenomförbart att utlysa en ny 
arkitekttävling. I kommunstyrelsen den 9 oktober 1996 beslutades att Moréns och 
Skånbergs skrivelse var besvarad i och med detta (Ks 1996-10-09 § 19).  

Den nya översiktsplan som togs fram beskrivs bland annat på följande sätt:  
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Översiktsplanen bygger vidare på innerstadens stadsstruktur. Höga genom-
förandekostnader, det centrala vattenläget och en stor efterfrågan motiverar ett lika 
högt markutnyttjande som i den centrala staden./…/I stadens centrum, dess blå öga; 
Hammarby Sjö. Kring dess stränder skapas parker, stråk och kajer av olika karaktär 
(Inghe-Hagström 2002:23). 

Den plan som togs fram satte det sjönära läget i fokus snarare än möjligheterna att 
utnyttja passiv solvärme. Nyréns Arkitektkontor, som stod som huvudansvarig för 
utformning av planen på Sickla Udde, menar att behovet att ge bostäderna utsikt 
prioriterades högre än att utnyttja solens läge (intervju Nyréns Arkitektkontor Hovlin 
2000-11-14). Hovlin menar att det dessutom fanns ett hinder för att utnyttja passiv 
solvärme – kravet på täthet i planen. Dessutom, menade han, är det mest ekologiska 
boendet just att bo i staden, även om detta motiv inte var det drivande i Hammarby 
Sjöstad (intervju Nyréns Arkitektkontor Hovlin 2000-11-14). Inghe-Hagström betonade 
att byggherrarna var mycket angelägna om att få en plan som gav sjöutsikt i så många 
lägenheter som möjlighet (telefonintervju Projekt Hammarby Sjöstad Inghe-Hagström 
2000-11-14). Två av de privata byggföretag som byggde bostadsrätter i stadsdelen, JM 
och NCC, betonade via sina representanter att läget prioriteras högst av kunderna på 
marknaden (intervju JM Kellner 2000-11-25; intervju NCC Alvtegen 2000-11-13) och 
ett läge med sjöutsikt är extra attraktivt. I efterhand påpekas av Anders Lindén att det är 
såväl mycket kostsamt som komplicerat att bygga hus där man släpper in den ”goda” 
solinstrålningen men inte den ”onda” och utnyttjar stommen för att absorbera, lagra och 
avge värme (mejlkontakt Fortum Teknik & Miljö Lindén 2006-01-11). 
Inomhustemperaturen kan variera i sådana hus, enligt Lindén, vilket kräver acceptans 
från de boende.  

Efter det att planen för området tagits fram inleddes arbetet med detaljplaner. Inghe-
Hagström påpekade att stadens roll är att säkerhetsställa utformningen av helheten men 
att byggherrarna gavs stor möjlighet att påverka detaljplanens utformning (Inghe-
Hagström 2002:27). Att detaljplanerna togs fram i en gemensam process intygas av 
såväl arkitekter och byggherrar. Arkitekt Johan Nyrén påpekar exempelvis i boken 
Hammarby Sjöstad BoStad02 att framtagandet av detaljplanen skett i nära samarbete 
med staden: ”…/Sjöstadens detaljplaner växer fram i nära samverkan mellan 
byggherrarna, deras arkitekter och staden” (Nyrén 2002:70). NCC ger samma bild och 
benämner processen som stimulerande (intervju NCC Alvtegen 2000-11-13). 
Stadsbyggnadskontoret använde sig även av ett kvalitetsprogram för gestaltning som 
komplement till detaljplanen. Detta arbetssätt användes och utvecklades till ett 
instrument för att skapa en lämplig avvägning mellan samordning och variation i 
arkitekturen (Inghe-Hagström 2002:38).  

Handikappråden påpekade brister i detaljplanen vad gällde tillgänglighet och 
miljörörelsen stred för att ekarna på Sickla Park skulle bevaras (Inghe-Hagström 
2002:30; Gustafsson 2001:23). Michael Arthursson påpekar i efterhand att OS-
processen hade inflytande på planeringen i Hammarby Sjöstad både avseende 
bevarandet av ekar och anläggandet av en snabbspårväg, men även på de nya 
trafiklösningarna, efter Dennispaketets fall (mejlkontakt Centern Arthursson 2006-01-
03). 
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Planer för stadsdelen och bomässan i Malmö arbetas fram  
Mässarkitekten Klas Tham påpekar att hans mandat var att rita planen (intervju Bo01-
organisation Tham 2003-10-20) och en idé var att skapa en stadsdel med tät bebyggelse 
och med ett skyddat inre, så som man i alla tider byggt vid havet (Tham 2001:37). 
Området skulle vara genomskuret av gator, gränder och parkstråk. Enligt planen skulle 
det ligga hus som en mur mot havet (Tham 2001:37). En lösning med fasader vända åt 
söder hade givit goda förutsättningar för solenergi, men andra värderingar slog igenom i 
den plan som togs fram för området, framhåller Tham (intervju Bo01 Tham 2003-10-
20). Planen fick en del tilläggsbestämmelser, till exempel att om byggherrarna ville 
vrida på husen var detta möjligt. Detta gjordes dock enligt Tham endast vid något 
enstaka ställe (intervju Bo01 Tham 2003-10-20).  

I boken Bo01-staden diskuterar stadsbyggnadsdirektör Mats Olsson, stadsarkitekt 
Christer Larsson och Klas Tham det nära samarbetet mellan Bo01 och Malmö stad vid 
framtagandet av planen (Dalman 2001:6). Tham påpekar följande: 

Genom processen blev planen trovärdig. Bo01-organisationen fungerade i 
praktiken som Malmö stads konsult och då måste vår beställare bli nöjd (Dalman 
2001:7) 

Stadsarkitekt Larsson beskriver processen på följande sätt: 

Planidéerna diskuterades gemensamt i ett nära och givande samarbete mellan Bo01 
och stadsbyggnadskontoret/…/I slutskedet utfördes en stor del av arbetet i 
gemensamma lokaler. Till sist var det stadsbyggnadskontorets uppgift att överföra 
visionen till ett juridiskt dokument, en detaljplan (Larsson 2001:44). 

En part som inte var lika nöjd med planen var byggherrarna. Stadsbyggnadsdirektör 
Mats Olsson citeras i Bo01-Staden och där framgår att byggherrarna riktade kritik mot 
planen: ”Reaktionerna handlade om att många (byggherrar) ville exploatera ganska hårt 
genom att bygga höga hus. Dessutom ville de att fler skulle få sjöutsikt” (Dalman 
2001:6). Byggherrarnas planideal med långa, smala hus uppställda på rad med gavlarna 
mot havet liknande det som präglade utställningen H-99 i Helsingborg, framhåller Mats 
Olsson vidare (Dalman 2001:6). Klas Tham påpekar i efterhand att planen utformades 
mycket medvetet för att kunna erbjuda bostäder även åt andra befolkningsgrupper än 
höginkomsttagare (mejlkontakt Bo01 Tham 2006-01-10). Detta genom att områdets 
inre, med betydligt lägre markpris än exempelvis längs havet, skulle kunna erbjuda 
såväl billigare bostäder som ge bidrag till mer varierad bebyggelse än i Helsingborg 
(mejlkontakt Bo01 Tham 2006-01-10).    

Byggherrarna hade möjlighet att engagera sig i arbetet med planen, men så länge 
markköpen inte var klara var det svårt att engagera sig i varje del, menar JM (intervju 
JM Hansson 2001-12-11). MKB anförde också kritik mot planen som argument för att 
inte delta i bomässan. I en intern skrivelse till MKB:s styrelse framförs en kritisk 
inställning: ”…den (planen) är en besvikelse utifrån MKB:s sätt att se på kunders 
önskemål om möjligheter till utblickar och öppenhet mot havet” (MKB protokoll 
styrelsemöte 1999-03-15 3 § 17, bil§17a).  
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Byggherrarna var kritiska till flera punkter (intervju Skanska Lindén 2002-10-24; 
intervju MKB Ullman-Hammer 2002-09-04).1 En gällde parkeringsfrågan där 
byggherrarna inte var nöjda med den trafikseparerade plan som Bo01-organisationen 
tagit fram (intervju MKB Ullman-Hammer 2002-09-04; intervju Skanska Kjellberg 
2001-12-12; intervju JM Hansson, 2000-12-11; intervju Skanska Lindén 2002-10-24). 
MKB framhåller att detta blev en ”gigantisk fråga och stoppade upp hela processen” 
(intervju MKB Ullman-Hammer 2002-09-04). En av byggherrarna grundade kritiken 
mot planen på antaganden om de tilltänkta kundernas förväntningar i parkeringsfrågan 
och föreslog en annan lösning:  

…/alla byggherrar var överens om att man kan inte bygga ett sådant här område för 
folk som ska betala ett antal miljoner för lägenheterna och låta dem ställa sin  bil i 
ett parkeringshus 500 meter därifrån, då har man en produkt som inte går att sälja 
överhuvudtaget på marknaden. Vi drev ju fram att man fick dra in mer parkering 
och underjordiska garage i området (intervju Skanska Lindén 2002-10-24).  

Parkeringsfrågans vikt framgår också av att flera byggherrar säger att de varit beredda 
att hoppa av projektet om inte hänsyn togs till deras intressen: 

../det var det enda tillfället som vi övervägde att inte delta, därför meddelade vi 
mässorganisationen och planerarna att om inte parkeringen löstes så drog vi oss ur 
det hela /…(intervju Skanska Kjellberg 2001-12-12) 

…/det kom till att vi väl hade fått vår tomtindelning och mer aktivt bevakade våra 
intressen och att vi skulle till att skriva på våra markanvisningsavtal då krävde vi 
byggherrar att vi måste ha en bra parkeringslösning för våra kunder/… (intervju JM 
Hansson 2001-12-11).  

I detta läge bildade byggherrarna en hindrande koalition och det krävdes förhandlingar 
mellan byggherrarna och Bo01-organisationen för att nå en lösning som byggherrarna 
kunde godta. En av byggherrarna säger efteråt att ”först lyssnar man inte riktigt på våra 
önskemål, och sen insåg de att det inte går att driva projekt om man inte har 
byggherrarna med vilket innebar att de var tvungna att göra en kompromiss-
lösning/…(intervju JM Hansson 2001-12-11). Byggherrarna gick samman och skaffade 
sig därmed makt i parkeringsfrågan och kunde påverka planen i riktning mot sina egna 
intressen och affärsmässiga bedömningar. 

Arkitekt Johan Nyrén gör en jämförelse mellan planeringsprocesserna av Hammarby 
Sjöstad och Västra Hamnen i boken Hammarby Sjöstad BoStad02 (Nyrén 2002:70). 
Enligt hans åsikt togs detaljplanerna i Hammarby Sjöstad fram i nära samverkan mellan 
staden, byggherrarna och deras arkitekter och påpekar att i Västra Hamnen var planen 
redan färdig när arkitekterna trädde in i projektet. Nyréns syn på arkitekternas 
inblandning i planeringen av Västra Hamnen: ”../byggherrarnas arkitekter kom till ett 
färdigdukat bord i form av en redan färdig detaljplan/...” (Nyrén 2002:70). 

Krav på de arkitekter som skulle involveras 
Stockholms stad ställde inte några tvingande krav på vilka arkitekter som skulle rita 
husen. Inghe-Hagström framhåller i boken Hammarby Sjöstad BoStad02 att 

                                                 
1 I intervjun nämns även att dagvattensystemet och hur sophanteringen skulle lösas var frågor som 
diskuterades (intervju MKB Ullman-Hammer 2002-09-04). 
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byggherrarna hade höga ambitioner beträffande valet av arkitekter och många av landets 
skickligaste arkitekter skulle delta (Inghe-Hagström 2002:27). Detta bekräftas även i 
samtal med Kellner i efterhand (telefonkontakt JM Kellner 2006-01-05).  

I Västra Hamnen skulle Klas Tham godkänna byggherrarnas val av arkitekter (intervju 
Bo01 Tham 2003-10-20). Byggherrarna framhåller att kraven på arkitekter var höga och 
att det fanns en förslagslista på arkitekter. En byggherre minns: 

Det skulle inte vara riktigt vem som helst, utan det skulle vara erkända och kunniga 
arkitekter. Det var till och med så att mässarkitekten hade gjort en lång lista över 
arkitekter som platsade i sammanhanget (intervju Skanska Kjellberg 2001-12-12). 

Hansson påkar att man inför byggandet av stadsdelen till bomässan ville att den 
arkitektoniska eliten skulle engageras av byggherrarna (intervju JM Hansson 2001-12-
11). Vidare betonar han att de höga kraven på arkitekterna kom att tonas ned till att 
senare framförallt gälla de hus som byggdes i delar som var väl exponerade, exempelvis 
i de lägen där hus placerades i ytterkanten av den nya stadsdelen. Ingen av de 
intervjuade nämner att det fanns krav på att rita ekologiska hus. 

8.3. Miljömål tas fram i dokument 
För både Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen dokumenterades miljömålen i ett 
särskilt miljöprogram där även strategierna för hur dessa mål skulle uppnås redovisades. 
Miljömålen för Hammarby Sjöstad finns i ett dokument som kallas för Miljöprogram 
(1996) och för Västra Hamnen finns miljömålen i ett så kallat Kvalitetsprogram (1999). 
Dessa program fick delvis olika innehåll, de togs fram på olika sätt och de har fått olika 
status.  

Miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad antogs i Stockholms kommunfullmäktige och 
utarbetades av tjänstemän på stadsbyggnadskontoret, gatu- och fastighetskontoret samt 
miljöförvaltningen (Miljöprogram 1996:2). Kvalitetsprogrammet var en gemensam 
överenskommelse mellan byggherrarna, Bo01-organisationen och Malmö stad 
(Kvalitetsprogram 1999:6). Kvalitetsprogrammet i Västra Hamnen inkluderar även 
andra än direkt miljörelevanta frågor och sammanfattar även överenskommen 
grundstandard för miljö, gestaltning, informationsteknik, teknisk försörjning samt social 
service (Larsson & Pettersson 2003:32).  

Syftet med att utveckla miljöprogram är enligt forskarna Larsson och Pettersson bland 
annat att stödja genomförandet av ett hållbart byggprojekt. Miljöprogrammen användes 
för att skapa förutsättningar för att styra mot fastställd nivå av miljöanpassning i 
projekten (Larsson & Pettersson 2003:31).  

Miljöprogrammen i de bägge stadsdelsprojekten innehåller mål och visioner som ska 
leda till att hållbarhet nås. En utgångspunkt för arbetet i Västra Hamnen var insikten om 
nödvändigheten av att bygga ”/…/ett ekologiskt hållbart informations- och 
välfärdssamhälle” (Kvalitetsprogram 1999:5) och ett av målen var ”/…/att området blir 
ett internationellt ledande exempel på miljöanpassning av tät stadsbebyggelse/…/” 
(Kvalitetsprogram 1999:5). Målet att bli ett internationellt exempel på miljöanpassat 
boende och byggande fanns också med i Hammarby Sjöstads miljöprogram: 
”Hammarby Sjöstad skall bli en spjutspets i ekologiskt och miljöinriktat byggande och 
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boende/…/och hela tiden ligga i den internationella frontlinjen för en hållbar utveckling 
i en tät stadsmiljö” (Miljöprogram 1996:3).  

Utöver dessa övergripande mål redovisas även mer operativa och konkreta mål. 
Faktorerna energi, material, avfall och vatten nämns i båda programmen (Larsson & 
Pettersson 2003:31). I en studie som jämfört fyra olika miljöprogram, varav 
miljöprogrammen i Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen är två1, konstaterar 
författarna att faktorn energi är av stor betydelse i alla fyra miljöprogrammen och berör 
framförallt förvaltningsfasen (Larsson & Pettersson 2003:35). Det finns, enligt Larsson 
och Pettersson tydliga likheter mellan miljöprogrammen i Hammarby Sjöstad och Bo01, 
men endast Bo01 innehåller krav som är resultat av överenskommelser mellan parterna. 
I miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad, som enbart innehöll mål, poängterades att 
vissa mål skulle uppfyllas 2005 och andra 2015.  

I Hammarby Sjöstads miljöprogram finns tre strategier för hur målen ska nås. Dessa är 
förändringar av livsstil, teknisk utveckling, bland annat via teknikupphandling, och 
medveten planering (Miljöprogram 1996:3). I kvalitetsprogrammet för Västra Hamnen 
nämns teknikupphandling som ett sätt att nå målen liksom fortsatt utbildning 
informationsspridning och folkbildning med syfte att öka kunskapen om 
hållbarhetsfrågor inte bara för de boende i Västra Hamnen, utan för hela Malmö 
(Kvalitetsprogram 1999:9). Teknisk utveckling och de boendes levnadssätt och 
medvetenhet i strävan att nå målen är alltså viktiga faktorer för att lyckas i bägge 
projekten. 

Tidigare i min analys har det framgått att när miljöfrågan blev aktuell i de två projekten 
poängterades att frågor om energieffektivisering och om förnybar energitillförsel var så 
viktiga att de skrevs in i miljö- respektive kvalitetsprogrammen. Enligt båda 
dokumenten ska energitillförseln till områdena baseras på förnybar energi 
(Miljöprogram 1996:12; Kvalitetsprogram 1999:44). Enligt dokumenten ska också 
energibehovet i bostäderna vara begränsad. I Hammarby Sjöstad är målet att behovet av 
tillförd energi ska vara högst 60 kWh/kvm och år,2 medan målet för Västra Hamnen är 
att fastigheternas energiförbrukning genomsnittligt inte får överstiga 105 kWh/kvm3 
bruksarea (BRA) per år. 

Miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad kom på flera sätt att påverka det 
kvalitetsprogram som togs fram för Bo01 i Malmö några år senare. Det hade betydelse 
för hur programmet togs fram och vilken nivå energianvändningen begränsades till.  
Några av de valda strategierna för att nå målen kopierades från Hammarby 
Sjöstadsprojektet. I båda projekten orsakade målet om begränsad energianvändning i 
bostäderna omfattande diskussioner, och vitt skilda uppfattningar framkommer i den 
argumentation som förekom.  

Hur kom det sig att energimålet hamnade på så olika nivåer och varför fick inte faktor 
10-begreppet som introducerades på ett tidigt stadium i projekten genomslag? Faktor 10 

                                                 
1 De övriga projekten i studien var miljöprogrammen för projektet Kikaren i Karlstad, och projektet 
Universeum i Göteborg. 
2 Varav el högst 20 kWh/kvm. Totalt avser summan fastighets- och lägenhetsanknuten energiförbrukning 
och inkluderar även energi från solceller/solfångare. 
3 Energi som produceras eller återvinns inom fastigheten är inkluderad. 
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innebär att förbättra husen med en faktor 10 med syfte att minska resursförbrukningen 
till en tiondel.1  

I följande avsnitt analyserar jag olikheter och likheter i programmen, främst med fokus 
på hur de togs fram och vilka som fick delta i planeringsprocesserna. Detta är intressant 
eftersom såväl tillvägagångssätt som vilka som deltog när programmen togs fram 
påverkade både projektets planeringsprocess och utfallet av den. I analysen koncentrerar 
jag mig på att belysa hur processen i respektive projekt förlöpte när målen om 
begränsad energianvändning skulle bestämmas.  

Miljöprogrammet i Hammarby Sjöstad: processen  
Bolaget Stockholm 2004 AB hade till uppgift att ansvara för att ansökan om OS-2004 i 
Stockholm skrevs, förankrades, lämnades in och marknadsfördes internationellt 
(Riksidrottsförbundet 2005). Bolaget initierade även att ett miljöprogram togs fram för 
den olympiska byn (intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29; telefonintervju 
ordförande OS-bolaget Långsved 2005-06-08).2 Den 14 augusti 1996 lämnades 
Stockholms OS-ansökan in. Miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad var då klubbat i 
kommunfullmäktige sedan två månader tillbaka.  

Genom att redovisa miljöprogrammet i OS-ansökan kunde Stockholm visa för IOK att 
man menade allvar med sina höga miljöambitioner. Det var alltså viktigt att 
miljöprogrammet togs fram innan OS-ansökan lämnades in. Arbetet med programmet 
skedde därför under tidspress. Miljöprogrammet för OS-byn nämns exempelvis i 
dokumentet ”Supplementary information and clarification in response to IOC 
Evaluation Commission questions and comments on 2004 bid.” (Stockholm 2004 Bid 
Committee, odat.).3 Hammarby Sjöstad och dess miljöprofil marknadsfördes såväl för 
delegater inom IOK som på mer publika arenor. I ett brev riktat till massmedia, 
undertecknat av OS-generalen Olof Stenhammar och miljöansvarige Mikael Edelstam 
den 18 juli 1997, står: 

…/we have put special efforts into creating an Olympic Village that no other 
candidate city can match. A radical environmental program has been adopted. 
Among its goals are; cutting energy and water by half; using only renewable 
energy sources; banning a long list of toxic substances; and a range of other 
measurable targets (Stenhammar & Edelstam 1997).  

Miljöprogrammet hade alltså ett värde inte bara som ett styrdokument för de hus- och 
energisystembyggare som skulle realisera målen, utan var även en viktig del av 
marknadsföringen av Stockholms OS-ansökan. Samtidigt som miljöprogrammet 
utarbetades, arbetade stadsbyggnadskontoret också med att ta fram en fördjupad 
översiktsplan för stadsdelen. Dessa arbeten skedde i två mer eller mindre parallella 
planingsprocesser. En projektorganisation för Hammarby Sjöstad, direkt underställd 
stadshusledningen, som fick i uppgift att utarbeta miljöprogrammet och den fördjupade 
översiktsplanen, byggdes upp vid sidan av den ordinarie kommunala organisationen. 

                                                 
1 Ursprungligen kommer faktor 10-begreppet från Romklubben. Internationellt nämns Wuppertal Institut i 
Tyskland samt Rocky Mountain Institute i Colorado USA. (Se ”Därför faktor 10” 1998). 
2 Initiativet till att ta fram programmet togs av miljöansvarig Edelstam i OS-bolaget (Intervju OS-bolaget 
Edelstam 2002-01-29; intervju Miljöförvaltningen Lundberg 2005-06-28). 
3 Eftersom det material som rör Stockholms ansökan aldrig skickades in till Stockholms stadsarkiv, går det 
inte att se hur miljöprogrammet presenterades i denna ansökan. I annat material från OS-bolaget i 
Stockholms stadsarkiv, nämns miljöprogrammet. 
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Syftet med projektorganisationen var att svara för projektets utformning och 
genomförande (Inghe-Hagström 2002:21). 

En tjänstemannagrupp får till uppgift att sätta ihop miljöprogrammet 
Tjänstemän på olika förvaltningar inom staden (Miljöförvaltningen, Gatu- och 
fastighetskontoret samt Stadsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att ta fram 
miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad. Arbetet gjordes av tjänstemän och 
integrerades inte i OS-arbetet. En av tjänstemännen som representerade 
stadsbyggnadskontoret berättar: ”Vi jobbade mer som en kommunal grupp än direkt 
kopplade till det direkta OS-arbetet” (intervju stadsbyggnadskontoret Wretblad 2005-
06-10). Initiativtagaren till miljöprogrammet Edelstam, som också var miljöansvarig i 
OS-bolaget, deltog också när programmet togs fram. Han fungerade som pådrivare och 
länk mellan OS-bolaget och den politiska arenan å ena sidan och tjänstemännen i 
kommunen å den andra sidan (intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29; intervju 
Stadsbyggnadskontoret Wretblad 2005-06-10).  

Betydelsen av att få fram ett bra miljöprogram i OS-ansökan var uppenbart, och bland 
annat konsultbolaget Carla Bell konsulterades för att dela med sig av sina erfarenheter 
och kunskaper från hur Sydney hade arbetat med sitt miljöprogram inför OS. Dessa 
experter kommenterade även det svenska programmets utformning (intervju 
stadsbyggnadskontoret Wretblad 2005-06-10). Vid framtagandet av miljöprogramment 
diskuterades vikten av att fastställa konkreta målsättningar och mätbara inriktningsmål, 
och sådana togs också fram (intervju Miljöförvaltningen Lundberg 2000-10-16).  

Miljöprogrammet gick ut på remiss till stadens bolag Stockholm Energi, Stockholm 
Vatten och Skafab1 (Miljöprogram 1996:2). Enligt Lundberg från miljöförvaltning 
ombads de kommunala bolagen att översätta procentsatser och värden i de 
inriktningsmål som presenterades i miljöprogrammet till rimliga mål för respektive 
bolags verksamhet (intervju Miljöförvaltningen Lundberg 2000-10-16). Responsen blev 
skarp från bolagen (intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29; intervju 
Miljöförvaltningen Lundberg 2000-10-16) som framhöll att de hade egna mandat att 
bestämma mål för sin verksamhet (intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29).  

En tolkning av de kommunala bolagens kritiska inställning är att de kommunala 
bolagen kände sig överkörda när målen hade tagits fram utan att de fått medverka 
samtidigt som de förväntades bidra till att målen skulle uppfyllas. De var inte heller 
involverade i diskussionerna om att skapa den ekologiska stadsdel som avsågs i 
Stockholms OS-ansökan.  

Energimålen var viktiga för OS-byn  
Ett övergripande miljömål i miljöprogrammet är att man skulle bygga dubbelt så bra 
hus jämfört med hus byggda 1990 (Miljöprogram 1996:3). Stadsdirektör Berglund 
framhåller att energifrågan var central inom staden, inte minst genom de projekt där 
byggforskningsrådet deltog (intervju stadsdirektör Berglund 2005-06-13). Enligt 
centern var energifrågan central även i den kommunalpolitiska diskussionen och bland 
annat diskuterades hur långt man kunde driva energimålet i Hammarby Sjöstad. Faktor 
10 begreppet och en modifiering av det till faktor 4 fanns med i dessa diskussioner 
(intervju Centern Arthursson 2003-02-12).  

                                                 
1 Stockholms kommuns avfallsförädlings AB som hanterade stadens avfall. 
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Beslutet att förbättra genom faktor 2 kom till genom den politiska beslutsprocessen 
(intervju Centern Arthursson 2003-02-12). Det var ur denna process som uttrycket 
skapades att stadsdelen skulle bli ”dubbelt så bra” i förhållande till vad som gällde för 
bästa tillämpade teknik i nyproduktion för hus byggda 1990. Att bygga för låg 
energianvändning betonades inte bara i de politiska diskussionerna, utan även av 
Stockholm Energi (intervju Fortum Teknik & Miljö Lindén 2004-01-16). I miljöpolicyn 
för OS nämns också energieffektivisering av byggnader som en viktig fråga 
(Miljöpolicy 1995:6).  

Beslutet om miljöprogrammet fattades utan konsensus 
Stockholm Energis förslag beträffande målnivå för energianvändningen var 120 
kWh/kvm och år varav 40 kWh el (intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29; intervju 
Fortum Teknik & Miljö Lindén 2004-01-16). Enligt Stockholm Energi föregicks detta 
förslag av ett omfattande utredningsarbete i företaget och en bred diskussion såväl inom 
företaget som externt. Energistatistik och material hade studerats och experter från 
Nutek hade konsulterats, vilket betonades av Anders Lindén vid Stockholm Energi, som 
arbetade med energibesparingsfrågor i Hammarby Sjöstad (intervju Fortum Teknik & 
Miljö Lindén 2004-01-16). Trots de argument som framförts av Stockholm Energi 
klubbades målet 60 kWh/kvm och år igenom i kommunfullmäktige. Det finns olika 
perspektiv på hur processen inför detta beslut gick till.  

Flera informanter säger att energimålet sattes på följande sätt: När politikerna fick se 
målet 120 kWh/kvm och år framhöll de att målet för Hammarby Sjöstad måste vara 
dubbelt så bra och därför halverade siffran till 60 kWh/kvm och år (intervju Fortum 
Teknik & Miljö Lindén 2004-01-16; intervju JM Kellner 2005-06-13). En av dem som 
intar detta perspektiv menar emellertid att: ”…/det kan ju vara en vandringssägen att 
det gick till på detta sätt” (intervju Fortum Teknik & Miljö Lindén 2004-01-16). Lindén 
skriver i en uppföljningsrapport att: 

…/målet 60 kWh/kvm och år är felaktigt definierat eftersom det bland annat inte 
överensstämmer med det övergripande målet dubbelt så bra. Ingen tycks kunna 
förklara orsaken till att det ursprungliga föreslagna målet, 120 kWh/kvm och år 
som tillkom efter en mycket seriös utredning av någon orsak halverades en gång 
till. Målet 120 kWh/kvm utgjorde redan det lite drygt en halvering jämfört med 
byggnader uppförda på 90-talet, dvs helt i linje med stadens ambitioner (Lindén 
2005:6).  

Det går inte att rekonstruera exakt hur beslutsprocessen gick till när målet 60 kWh/kvm 
och år sattes. Men helt klart är att processen drevs av politikernas och OS-bolagets 
intresse att få fram ett riktigt hårt miljöprogram till OS-ansökan. Experter, bland annat 
på Nutek, kom att spela en viktig roll när programmet förbereddes för beslut i en mindre 
krets.   

Olof Ohlsson, som var involverad i Stockholms Energis engagemang i Hammarby 
Sjöstad, har bilden av att det hårda energikravet drevs med kraft ifrån 
miljöförvaltningens sida (telefonkontakt Fortum Ohlsson 2006-01-03). I intervjuer med 
några informanter som arbetade med framtagandet av programmet framhålls att experter 
på Nutek var inblandade i processen (intervju Miljöförvaltningen Lundberg 2000-10-16; 
intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29). Enligt Edelstam var det experter på enheten 
för energieffektivisering på Nutek som framhöll att det vore rimligt att kunna nå lägre 
värden än 120 kWh/kvm och år. Nutek hade exempel på småhusprojekt som kommit 
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ned i värden långt under 100 kWh/kvm (intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29). 
Enligt Edelstam var det Nutek som föreslog 60 kWh/kvm och år med följande motiv  

…/och de (Nutek) menade rimligen så bör det ju vara lättare i en stor byggnad som 
har större volym i förhållandet till skalet, så att de föreslog 60 kWh/kvm och år 
(intervju OS-bolaget Edelstam 2002-01-29). 

Det blev detta mål som skrevs in i miljöprogrammet av tjänstemännen och som 
skickades för beslut i kommunfullmäktige enligt miljöansvarige i OS-bolaget (intervju 
OS-bolaget Edelstam 2002-01-29). Lundberg, en av tjänstemännen i kommunen, 
berättar att när målet 120 kWh/kvm och år skickats för politisk behandling på 
finansroteln ville man även från politiskt håll skärpa målet.  

Jag kommer ihåg att jag blev uppringd lördag morgon, programmet skulle gå i 
tryck på måndag morgon, då ville finansroteln ändra energimålet, de tyckte det var 
för mjäkigt vad de hade hört (intervju Miljöförvaltningen Lundberg 2005-06-28). 

Lundberg försökte under helgen få tag i några experter, vilket inte var helt lätt. Han 
diskuterade rimligheten att uppnå 60 kWh/kvm och år med en kollega. Ett argument för 
detta lägre mål var att det fanns befintliga hus som kommit ned i 80 kWh/kvm och år 
och att det fanns nybyggda radhus i Tyskland, så kallade passivhus, som använde ca 30-
40 kWh/kvm och år. Dessutom är flerbostadshus energieffektive än radhus vilket talade 
för att energianvändningen i flerbostadshus borde kunde komma ner i låga nivåer 
(intervju Miljöförvaltningen Lundberg 2005-06-28).  

Vi kom tillbaka till finansroteln och sa, okej det kan bli diskussion, det är ett 
väldigt hårt mål, men det finns möjlighet att nå det, men vi har ingen uppfattning 
om vad det kostar, så skrev man dit det (intervju miljöförvaltningen Lundberg 
2005-06-28).  

Lundberg framhåller i efterhand att drivkraften för finansroteln att driva målet 60 
kWh/kvm och år var att de ville ha ett bra program som de kunde använda för att sälja 
in OS i Stockholm 2004. Alla medlemmar i arbetsgruppen var inte med på detta beslut. 
Här är ett perspektiv som en annan tjänsteman ger: 

På sluttampen hände det saker utanför min horisont. Vi hade jobbat med 
programmet i den där gruppen och lagt fram ett förslag. Sen var det några bråda 
dagar, sen var det helg och så på måndag och då kom programmet och då var det 
ett nytt program. Det såg inte ut som det program vi tagit fram i den kommunala 
gruppen, så uppenbarligen hade det hänt någonting. Vad jag har hört är att 
politikerna tyckte det var för tamt/.../framförallt var det energidelen som 
förändrades kraftigt. Man fick inte tillgodoräkna sig om man använde förnybar 
energi, man skulle ha 60 kWh kvm inklusive förnybar energi och år, det spelade 
inte någon roll hur mycket solceller man satte upp, eller solfångare (intervju 
Stadsbyggnadskontoret Wretblad 2005-06-10). 

Detta fick till följd att tjänstemannen kände sig kluven till programmet och inte tyckte 
att han kunde stå för det (intervju stadsbyggnadskontoret Wretblad 2005-06-10).  

Närmare sanningen än så här kan jag inte komma, men att målet kring 
energianvändningen var en viktig fråga i projektet är tydligt. Jag kommer inte här 
analysera rimligheten i att uppnå detta mål ur ett tekniskt perspektiv, utan väljer ett 
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aktörsperspektiv. Vissa tjänstemän, NUTEK och till slut politikerna fick makt i denna 
fråga som vållade diskussioner på olika arenor rörande vad som kunde anses som en 
rimlig målformulering. I juni 1996 beslutade kommunfullmäktige i Stockholm om 
miljöprogrammet i Hammarby Sjöstad. Målet om 60 kWh/kvm och år stod kvar och 
Stockholm Energis förslag beaktades inte.    

Byggherrarna bildar en hindrande koalition 
Miljöprogrammet togs fram i en process där energibolag och byggherrar inte deltog i 
någon större omfattning och detta kom att få konsekvenser och orsaka reaktioner hos 
hus- och energisystembyggarna. Stockholm Energi framförde att energimålet på 60 
kWh/kvm år var orealistiskt och borde ändras (intervju Fortum Teknik & Miljö Lindén 
2004-01-16). En av tjänstemännen på energibolaget utrycker sig på följande sätt: 

../vi skakade på huvudet, vi visste ju hur vi levererade till andra, vi vet hur mycket 
el som går åt, vi ser hur efterfrågan förändras, vi hade deltagit i energi-
sparkampanjer, energirådgivning, vi visste vad ett kylskåp och spis drog/…/det här 
blir ju orealistiskt insåg vi (intervju Fortum Ohlsson 2004-02-12).  

När innehållet i miljöprogrammet blev känt för de byggherrar som köpte mark på Sickla 
Udde framhöll även de att miljömålen, i synnerhet energimålet, var orimligt att nå med 
gällande teknik (intervju Miljöförvaltningen/LIP Lundberg 2000-10-16). För att nå 
målet berättar OS-bolagets miljöansvarige, att byggherrarna menade att ”vi får ha en 
meter tjocka väggar och fönstergluggar så små så man inte ser ut” (intervju OS-bolaget 
Edelstam 2002-01-29). Stockholms stad modifierade det strikta målet och menade i 
diskussionen att också de insåg att målet inte skulle kunna nås i de första etapperna utan 
först i de senare. Idén var att under den inledande etappen få fram all den bästa 
tillgängliga teknik som fanns vid den tiden. Denna teknik skulle sedan utgöra en 
grundplatta för nästa etapp och ny spjutspetsteknik skulle prövas (intervju OS-bolaget 
Edelstam 2002-01-29). De initiala mötena med byggherrarna som anordnades i 
projektledningskontorets kansli inleddes oftast med en diskussion rörande 
miljöprogrammets rimlighet. De uppfattade speciellt energimålet som orealistiskt 
(intervju Stadsbyggnadskontoret Wretblad 2005-06-10; intervju Miljöförvaltningen/LIP 
Lundberg 2005-06-28). Edelstam påpekar att diskussionen om hur målet skulle tolkas, 
liksom dess rimlighet, kom att bli levande under lång tid (intervju OS-bolaget Edelstam 
2002-01-29). 

Energimålet skapade inte bara diskussioner utan innebar även aktiv handling. 
Byggherrarna på Sickla Udde mobiliserade sig i ett nätverk genom att hösten 1996 
inleda ett teknik- och miljösamarbete med JM:s projekterings- och miljöchef Johnny 
Kellner som ordförande. I november 1997 var deras gemensamma rapport Redovisning 
av energi- och miljötekniska åtgärder färdig (Byggherrerapporten 1997). Ett syfte med 
rapporten var att tydliggöra byggherregruppens resonemang om olika möjliga tekniska 
lösningar, och de betonade att dessa lösningar inte utgjorde plattform för 
detaljprojektering (Byggherrerapporten 1997:6).  

I byggherrerapporten var energifrågan central i allmänhet och det uppställda målet på 60 
kWh/kvm och år i synnerhet. I rapporten argumenterade byggherrarna, bland annat med 
material från Boverket, för att målet inte kunde uppnås om inte betydande 
inskränkningar skulle göras i komfort och standard för de boende. De boendes komfort 
ställdes alltså retoriskt i motsatsförhållande till energibesparingar. Även ekonomiska 
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argument framfördes som hinder för att nå energimålet. I rapporten poängterades vidare 
att experimentella delar i projektets miljölösningar förutsattes bli finansierade med 
externa medel till kretsloppsbolagen, och de fick inte belasta bostadskonsumenterna 
med extra kostnader (Byggherrerapporten 1997:7). I rapporten framgick byggherrarnas 
inriktning och ambition med avseende på energimålet på följande sätt: 

Byggherrarnas uppfattning, efter att ha ingående bearbetat dessa frågor under ett 
års tid, är att målsättning 60 kWh/kvm ej kan uppnås, utan att betydande 
inskränkningar görs i de boendes komfort och standard. Vi anser att detta inte är en 
framkomlig väg att skapa incitament för ett miljötänkande. Risken finns också att 
trovärdigheten av uppställda mål i Sickla Udde kan komma att ifrågasättas/…/ Vårt 
förslag är därför att målet för Sickla Udde sätts till cirka 125 kWh/kvm, vilket är 
nästan dubbelt så bra som de bostadshus som uppförs idag (Byggherrerapporten 
1997:7). 

Johnny Kellner förtydligar i efterhand att i beräkningarna för byggherrarnas föreslagna 
mål om 125 kWh/kvm och år användes de schablonvärden som fanns i Boverkets 
byggregler (BBR) (telefonkontakt Kellner 2006-01-05). I Byggherrerapporten 
underbyggdes argumenten för 125 kWh/kvm och år med statistik över hus uppförda 
under 1990-talet, som visade att genomsnittligt energibehov inklusive elenergi var cirka 
200 kWh/kvm och år. Ett annat argument var att Stockholms stad tagit fram ett program 
för energieffektiva och sunda flerbostadshus med ett energimål satt till 125 kWh/kvm 
och år (Byggherrerapporten 1997:7). Byggherrarna tryckte även på att hushållens 
energianvändning ökat, beroende på användning av nya apparater. För att nå målet 60 
kWh/kvm och år1 skulle restriktioner beträffande installation av t ex kyl och elspis och 
andra elberoende apparater behöva göras (Byggherrerapporten 1997:8).  

I min analys av händelseutvecklingen kring målet om 60 kWh/kvm är det från 
maktsynpunkt uppenbart att byggherrarna bildade en hindrande koalition. Koalitionen 
kom med ett eget mål som dess deltagare ansåg vara rimligare än det mål som hade 
beslutats i kommunfullmäktige. Byggherrarna argumenterade för att fördyrande 
kostnader inte skulle drabba de boende. De framhöll därmed indirekt att de inte heller 
själva var villiga att betala de extra kostnader som det uppsatta målet på 60 kWh/kvm 
och år enligt dem skulle kräva. Här blir det tydligt att byggherrarnas intressen 
framförallt var ekonomiska. Detta måste ses i relation till att det inte var byggherrarna 
som initierade miljösatsningen, men att det var de som skulle stå för ekonomiska 
investeringarna för densamma. Energimålet på 60 kWh/kvm och år ändrades aldrig trots 
byggherrarnas ansträngningar och Stockholm Energis bestämda ståndpunkt. Det 
energimål som byggherrarna hävdade var mer rimligt kom dock, som vi snart ska se, att 
bli det som många aktörer informellt betraktade som det gällande målet, inte bara i 
Hammarby Sjöstad, utan även i framtagandet av energimålet i Västra Hamnen.  

Miljöprogrammet antogs av politikerna genom ett parlamentariskt beslut. De som 
arbetade med programmet ville även att det skulle ges status genom att det skrevs in i 
markupplåtelseavtalet. Detta gick aldrig igenom på grund av motstånd på gatu- och 
fastighetskontoret. Enligt Edelstam blev resultatet en vag formulering om att 
byggherrarna skulle verka i riktning mot miljöprogrammets mål (intervju Bo01 2002-
01-29). Senare i analysen ska vi se närmare på hur de formella styrorganisationerna, dvs 
aktörer från staden som skulle ansvara för att målen nåddes i Hammarby Sjöstad, kom 

                                                 
1 Varav elenergi 20 kWh/kvm och år. 
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att hantera situationen. Men först ska vi se hur miljömålen, och framförallt energimålet, 
i Västra Hamnen kom att påverkas av processen i Hammarby Sjöstad.  

Miljöprogrammet för Västra Hamnen: processen 
I Västra Hamnen togs miljöprogrammet, som där kallades för ett kvalitetsprogram, fram 
i ett senare skede i planeringsprocessen jämfört med beslutsprocessen i Hammarby 
Sjöstad. I Hammarby Sjöstad var man i tidsnöd eftersom miljöprogrammet måste tas 
fram innan ansökan skickades till IOK. En sådan stark tidspress fanns inte vid 
framtagandet av kvalitetsprogrammet i Västra Hamnen. I planeringen av bomässan 
fanns dessutom redan Förstudien som ett dokument som tydligt deklarerade att det 
grundläggande temat på denna bomässa var att husen skulle vara ekologiskt byggda. 
Såväl kommunen som byggherrarna visste alltså att detta skulle prägla stadsdelen. 
Målsättningarna och kvalitetsprogrammet för Bo01 togs fram i en process där aktörer 
från olika organisationer deltog, bland annat Bo01-organisationen, Malmö stad, 
Sydkraft och byggherrarna (Kvalitetsprogram 1999:7). Här integrerades således 
byggherrarna och energibolaget i arbetet med målen i den övergripande planeringen. 

Arbetet med att ta fram kvalitetsprogrammet inleddes under hösten 1998. Vid denna 
tidpunkt hade det sedan nästan ett år varit bestämt att bomässan skulle äga rum i Västra 
Hamnen. Arbetet med programmet pågick parallellt med detalj- och översiktsplanen för 
Västra Hamnen. Utgångspunkten för kvalitetsprogrammet var Förstudien från 1996. 
Inom Bo01-organisationen hade man länge haft åsikten att ett program för miljöfrågor 
måste tas fram (intervju Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13). Kvalitets-
programmet skulle säkra en mycket hög kvalitet i stadsdelen och målen avsåg att ange 
en lägsta kvalitetsnivå (Kvalitetsprogram 1999:5f).  

Eva Dalman som arbetade inom Bo01-organisationen men var ”utlånad” dit från 
kommunen, blev programansvarig för framtagandet av kvalitetsprogrammet. Enligt 
Dalman handlade det vid framtagandet av programmet om att få innehållet och 
ambitionerna från Förstudien att landa i något mer konkret (intervju 
Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13). Eftersom miljömålen var vagt 
formulerade måste, enligt Dalman, en form hittas som kunde förstås och omsättas 
praktiskt.  

Som antytts ovan skilde sig framtagandet av miljöprogrammet i Malmö avsevärt från 
hur det gick till i Hammarby Sjöstad. I Västra Hamnen erbjöds byggherrarna att delta i 
planeringsprocessen. Miljöprogrammet i Västra Hamnen behandlade innehållsmässigt 
inte bara miljöfrågor utan även andra frågor av relevans för planarbetet skrevs in i 
markanvisningsavtalet. Varför gjorde man annorlunda i projektet i Malmö jämfört med 
Hammarby Sjöstad i Stockholm?  

Argument för att hus- och energisystembyggarna fick delta i arbetet att ta fram målen 
När miljöprogrammet skulle tas fram hade nyligen en miljöchef anställts i Bo01- 
organisationen för att tillgodose behovet av ökad kompetens inom miljöområdet i 
projektets organisation (intervju miljöförvaltningen Nilsson 2004-06-17). Den 
nyanställde miljöchefen, Mikael Edelstam, är samma person som tidigare varit 
miljöansvarig i bolaget Stockholm OS 2004, och hade deltagit vid utarbetandet av 
Hammarby Sjöstads miljöprogram. Såväl Edelstams inställning till hur 
utvecklingsprojekt skulle organiseras och tidigare erfarenheter från Hammarby Sjöstad, 
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som Malmö stads tidigare erfarenheter, ledde till att miljöprogrammet togs fram i en 
planeringsprocess som byggde på samverkan mellan aktörerna.  

Som skäl till att miljöprogrammet utarbetades i en gemensam process säger Edelstam: 
”Det berodde till stor del på att jag hade de där erfarenheterna från Hammarby Sjöstad 
och visste vad man inte skulle göra” (intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29). Lundberg 
från miljöförvaltningen i Stockholm, som arbetade med miljöprogrammet i Hammarby 
Sjöstad, berättar att han och Edelstam efteråt fört samtal om vilka lärdomar som de gjort 
från projektet (intervju Miljöförvaltningen Lundberg 2005-06-28). En av lärdomarna 
var att miljöprogrammet måste förankras ordentligt hos dem som skulle stå för 
genomförandet, dvs hus- och energisystembyggare. Edelstam såg en lösning på detta i 
Malmö genom att ta diskussionerna om mål och inriktning i dialog med byggherrarna. 
Då kunde man bli överens om var miljöambitionen och målen skulle ligga innan 
miljöprogrammet fastställdes och man skulle därmed kunna undvika konflikter i frågan 
efter beslutet, så som blivit fallet i Hammarby Sjöstad (intervju Bo01 Edelstam 2002-
01-29) där byggherrarna inte ställde sig bakom miljöprogrammets mål utan bildade en 
hindrande koalition.  

Även Malmö stad hade värdefulla erfarenheter med sig in i planeringsprocessen kring 
bomässan Bo01. Dessa rörde rättslig prövning av mål som är inskrivna i 
markanvisningsavtal men som sedan inte uppfylls. Det var knappast troligt att man 
skulle dra igång en rättslig process i Bo01 även om avtalen inte följdes, framhåller 
Dalman: ”…/så sa vi att det är bättre att vi förstår att det är på det här viset och 
diskuterar fram med byggherrar och förankrar så att vi har ett gemensamt synsätt och 
hittar en gemensam ambitionsnivå” (intervju Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 
2001-11-13). En viktig erfarenhet från Hammarby Sjöstad var att inte lägga miljömålen 
på en för hög nivå (intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29). En av de tjänstemän som 
arbetade med framtagandet av miljöprogrammet i Hammarby Sjöstad framhåller i fråga 
om erfarenheter från det arbetet: ”en av de viktigaste sakerna vi sa, det får inte upprepas 
den här diskussionen med energimålet, eftersom det låste så oerhört mycket” (intervju 
Miljöförvaltningen Lundberg 2005-06-28). Miljömålen skulle alltså sättas på en nivå 
som uppfattades som rimlig av hus- och energisystembyggare.  

Så som jag tolkat det så bidrog en erfarenhetsöverföringen på individnivå till att 
miljöchefen i Västra Hamnen argumenterade för att kvalitetsprogrammet skulle tas fram 
tillsammans med byggherrar och andra aktörer för att få fram mer förankrade beslut 
avseende miljömål. I Västra Hamnen skrevs de gemensamma målen in i 
markanvisningsavtalet. Något motsvarande gjordes aldrig i Stockholm. Både Malmö 
stad och miljöchefen arbetade för att få till stånd bindande skrivningar i Västra Hamnen. 
Kommunens motiv var att de sett att andra kommuner som använt sig av 
kvalitetsprogram inte nått önskade resultat på grund av att dokumenten inte varit 
bindande (intervju Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13). Att det lyckades 
i Västra Hamnen berodde inte minst på att programmet var bättre förankrat i och med 
att byggherrarna deltagit i processen, framhåller Edelstam i efterhand (intervju Bo01 
Edelstam 2002-01-29).  

Argument för att miljö- och gestaltningsfrågor hanterades i ett samlat dokument  
Inledningsvis arbetade man med att formulera två olika program för Västra Hamnen, ett 
miljöprogram och ett program som rörde arkitektur och gestaltningsfrågor, ett så kallat 
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kvalitetsprogram (intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29).1 Styrningsstrategiska och 
förhandlingsmässiga skäl anges av både miljöchefen och den programansvarige som 
orsak till att arkitektur och gestaltningsmässiga frågor och miljöfrågor i Västra Hamnen 
inte kom att hanteras i två separata program som i Hammarby Sjöstad, utan i ett samlat 
dokument2 (intervju Malmö stad/Bo01 Dalman 2001-11-13; intervju Bo01 Edelstam 
2002-01-29). Programansvarige Dalman berättar att konflikter mellan miljö- och 
kvalitetsmål kunde undvikas genom att målen skrevs in i ett enda dokument. 
Miljöchefen Edelstam menar att detta arbetssätt minskade byggherrarnas 
förhandlingsstyrka. 

I början jobbade vi egentligen med två olika program, ett miljöprogram, och ett 
kvalitetsprogram. Så småningom såg vi att det kunde finnas konflikter mellan dem, 
vi såg ju att byggherrarna delvis spelade ut de bägge programmen mot varandra 
(intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29). 

Ett annat viktigt skäl för att ha miljö- och arkitektoniska mål i ett gemensamt dokument 
var att hela bomässan handlade om att ha en helhetssyn, där den urbana stadsdelen i 
framtiden skulle bli såväl attraktiv som ekologiskt hållbar. Dalman blickar tillbaka och 
säger:  

Det var ett dokument där man såg arkitektoniska åtgärder och miljöåtgärder som en 
helhet för som syftade till att skapa den attraktiva stad som är målet för 
omställningen till hållbarhet (intervju stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-
11-13).  

Edelstam poängterar dessutom att planeringsprocessen med miljöprogrammet gick 
snabbare än med kvalitetsprogrammet. Om de två programmen utarbetats var för sig 
skulle miljöprogrammet kunna styra kvalitetsprogrammet vilket kan ses som ett hot mot 
arkitekturen (intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29).  

Kvalitetsprogrammet tas fram 
Kvalitetsprogrammet togs fram i en arbetsgrupp med representanter från Bo01-
organisationen och från Malmö stad, Sydkraft samt byggherrarna (Kvalitetsprogram 
1999:7). Processen när målen togs fram kan betraktas som en förhandlingsprocess 
mellan Bo01-organisationen å ena sidan och hus- och energisystembyggarna å andra 
sidan. Det blev tydligt att det var en förhandlingsprocess när det gällde exempelvis 
beslutsfattandet avseende energikravet.  

Ett första steg i arbetet var att ett förslag till kvalitetsprogram togs fram av Bo01-
organisationen. Olika representanter inom Bo01-organisationen gjorde listor över 
önskvärda kvaliteter inom sina olika kompetensområden (Wallström 2003:116; intervju 
programansvarige Dalman 2004-06-17). Denna lista, som sammanställdes av 
programansvarige Eva Dalman kom att bli utgångspunkten för förhandlingarna. 
Inledningsvis deltog ett tjugotal byggherrar på mötena, men det visade sig snabbt vara 
ohållbart med så många deltagare (intervju Skanska Lindén 2002-10-24). Några av 
byggherrarna utsågs därför till representanter för hela gruppen, erinrar sig två av de 

                                                 
1Kvalitetsprogram är ett etablerat sätt att arbeta i planprocessen men brukar då endast röra 
gestaltningsfrågor, framhåller Dalman (intervju Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13).  Dessa 
program brukar röra frågor som inte kan bestämmas inom detaljplanens ram. 
2 I Hammarby Sjöstad hanterades miljöfrågorna i miljöprogrammet och arkitekturfrågorna i 
kvalitetsprogrammet. 
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aktörer som deltog och som representerade Sydkraft respektive Skanska (intervju 
Skanska Lindén 2002-10-24; intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22). Under arbetet 
lämnades programmet ut på remiss till övriga byggherrar, så att även de fick möjlighet 
att kommentera förslagen. En av byggherrarna minns att processen gick till på följande 
sätt: 

Mycket av idéerna kom från Bo01, det kom ett konkret förslag, sen fick vi 
byggherrar vara med. Det var en bantningsprocess, det var en kravlista som var 
oerhört ambitiös. Vi satt och lämnade synpunkter exempelvis på kravet på hur stor 
andel som skulle vara grönyta. Förhandlingssituationen var en bantningsprocess, 
men vi la även till praktiska förslag och punkter (intervju JM Hansson 2001-12-
11).  

Den programansvarige Dalman framhåller att allt efter det att planeringsprocessen 
fortskred kom det upp något nytt som byggherrarna inte accepterade. Hon menar att 
tidsbegränsningen för processen vid framtagandet av kvalitetsprogrammet var viktig, 
eftersom allt fler krav togs bort (intervju Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-
11-13). Det vill säga ju längre tid förhandlingsprocesser tar desto mer kan den part med 
makt förhandla bort krav de inte har intresse av att genomföra. 

Målet om energianvändning tas fram 
Byggherrarna reagerade framförallt mot ett av de föreslagna målen, det som handlade 
om begränsad energianvändning.1 Energimålet i kvalitetsprogrammet nåddes i en 
förhandlingssituation och blev en kompromiss. Detta framhålls såväl av representanter 
från Bo01-organisationen som av byggherrar (intervju Bo01 Edelstam 2005-05-24; 
intervju Bo01 Roberts 2001-12-11; intervju Skanska Lindén, 2002-10-24). Målet för 
energianvändningen vållade diskussioner eftersom det var kvantifierbart till skillnad 
från många andra mål i kvalitetsprogrammet, enligt dåvarande miljöchefens assistent 
(intervju Bo01 Roberts 2001-12-11).2 Bo01-organisationen strävade efter mycket 
ambitiösa mål, medan byggherrarna strävade efter vad de ansåg vara ekonomiskt 
genomförbara mål. Vilka argument hade de olika parterna för sina förslag och åsikter?  

Målet att husen på mässan skulle byggas energieffektivt finns nämnt i Förstudien som 
arbetades fram av Föreningen Svensk Bostadsmässa (Förstudien 1996:17). Detta var 
naturligtvis ett skäl till att Bo01-organisationen såg det som sin uppgift att styra mot att 
bygga energieffektivt. Den programansvarige Dalman framhåller att miljöchefen 
Edelstam prioriterade denna punkt mycket starkt (intervju Stadsbyggnadskontoret/Bo01 
Dalman 2001-11-13). Vid sidan av Bo01-organisationen var kommunen genom sin 
förvaltning en viktig part vid diskussionerna om energimålet och staden hade också 
höga ambitioner. På ett tidigt stadium lanserade kommunen att man skulle utgå från 
faktor 10 begreppet (intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2001-09-07). I efterhand 
menar miljöförvaltningen att Sydkraft var en av de aktörer som inte visade något större 
intresse för ett sådant mål (intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2001-09-07). 
Kommunens tolkning var att om husen som byggdes använde ytterst lite energi skulle 
det troligtvis inte varit särskilt affärsmässigt intressant för energiföretaget att engagera 

                                                 
1 Ett annat krav som de heller inte uppskattade var kravet på funktionsregler som skulle styra 
planutformning av lägenheterna. Liknande regler hade tidigare funnits i den gamla byggnormen och 
programansvarige tror det var en viktig anledning att byggherrarna sa nej till sådana krav (intervju 
stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13). Inte heller kravet på livscykelanalyser i materialvalet 
uppskattades av byggherrarna.   
2 Roberts kom senare att efterträda Edelstam när han slutade som miljöchef. 
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sig för en sådan lösning i Västra Hamnen. Eva Dalman framhåller att byggherrarna 
menade att det var onödigt att sätta mål om begränsad energianvändning eftersom 
energin till stadsdelen skulle utgöras av förnybar energi. ”Byggherrarna tyckte 
exempelvis att om de satte solfångare och solceller och fick ut extra värme kunde man 
göra av med mer värme i sitt hus” (intervju Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 
2001-11-13). 

Skanska och JM menar i efterhand att Bo01-organisationen inte hade förståelse för 
deras affärsmässiga verksamhet (intervju JM Hansson 2001-12-11; intervju Skanska 
Lindén 2002-10-24). Komfortkravet var ett viktigt mål för byggherrarna (intervju 
Skanska Lindén 2002-10-24), liksom att det systemmässigt inte går att ekonomiskt 
motivera investeringar för att minska energianvändningen (intervju Skanska Lindén 
2002-10-24; intervju JM Hansson 2001-12-11). En av byggherrarna säger: 

Det är systemet som är upplagt med, först priset på energi, det går inte att 
ekonomiskt motivera att bygga med så tjocka väggar som det skulle kräva, det gör 
det inte (intervju JM Hansson 2001-12-11). 

Att bygga attraktivt för en resursstark grupp var ett viktigt mål som också krockade med 
energifrågan. En av de byggherrar som var en av byggherrarnas utsedda representanter i 
gruppen framhåller: 

De som var på Bo01 hade/…/ målet att det här ska bli världsklass/…/byggherrarna 
måste hela tiden göra avvägningar/…/i hur långt vi kan gå i kostnader, hur långt vi 
kan gå med ny teknik, hur långt kan vi gå i de boendes komfort/…/huvudmålet är 
ju här att göra attraktiva bostäder/…/vissa i Bo01 hade svårt att inse, att allting de 
driver fram är något som någon måste ta ansvar för i framtiden om det är inte de 
själva (intervju Skanska Lindén 2002-10-24). 

Det är helt klart att byggherrarna och Bo01 inledningsvis hade helt olika ambitioner och 
målsättningar. I noteringarna förda av Bo Tranberg från ett byggherremöte, som ägde 
rum i mitten av november 1998, framkommer att: ”beskrivning om energiåtgång har 
inte redovisats i någon siffra” (Tranberg 1998). På det mötet föreslog miljöchefen, efter 
redovisning av en del andra projekt, att man skulle välja 90 kWh/kvm och år som mål. 
Detta förslag gav upphov till diskussioner (Tranberg 1998; intervju Bo01 Edelstam 
2005-05-24). Sydkraft angav på mötet att de överhuvudtaget inte ville att någon sådan 
gräns skulle anges. En representant från byggherren Wihlborgs påpekade att husens 
konstruktion påverkade energianvändningen och inte minst hur de boende använde sin 
lägenhet varför det enligt dem skulle bli ”svårt att läsa av resultaten” (Tranberg 1998). 
På mötet i november 1998 står vidare i anteckningarna att MKB höll med om att 
människans behov styr resultaten och att beteendet styrs av människors 
betalningsförmåga. 

I de diskussioner som fördes vid mötet i november 1998 argumenterade byggherrarna 
för att man inte kan styra över de boendes påverkan på energianvändningen vilket är 
samma argument som byggherrarna i Hammarby Sjöstad framförde. Edelstam, som kan 
jämföra de två processerna med varandra, påpekar att diskussionen i Västra Hamnen 
varit mer saklig än i Hammarby Sjöstad (intervju Bo01 Edelstam 2005-05-24). I 
Stockholm hade det privata byggföretaget JM varit drivande, medan det kommunala 
bolaget genom sin representant som var ”frontfiguren för motståndet på 
byggherresidan” (intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29). 
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Enligt protokoll från byggherremöten redovisade Bo01-organisationen erfarenheter av 
olika bostadsprojekt med låg energianvändning, bland annat exempel från Tyskand, 
med syfte att övertyga byggherrarna att det var möjligt att bygga mer energisnålt än 
byggherrarna hävdade (intervju Bo01 Roberts 2001-12-11).1 Även Hammarby 
Sjöstadsprojektet och dess mål på 60 kWh/kvm och år togs upp som exempel på projekt 
med energieffektivisering som tema. Byggherrarna nappade inte på dessa argument och 
framhöll exempelvis att 60 kWh/kvm och år i Hammarby Sjöstad inte var det mål som 
faktiskt användes, utan där arbetade man efter riktmärket 120 kWh/kvm och år (intervju 
Sydkraft Bengtsson 2002-10-22; intervju JM Hansson 2001-12-11; intervju miljöchef 
Roberts 2001-12-11). En byggherre lade fram det på följande sätt: 

Alla visste att målet på 60 kWh/kvm och år för Hammarby Sjöstad bara fanns på 
papper och var politisk vilja och att det var det informella energimålet på 120 
kWh/kvm och år var det som gällde i Hammarby Sjöstad (intervju JM Hansson 
2001-12-11). 

I de diskussioner som fördes i Malmö refererades ofta till att det mål byggherrarna i 
Hammarby Sjöstad satt upp och hävdat vara ett rimligt mål för dem, hade med andra 
ord börjat betraktas som det officiellt gällande målet för stadsdelen Hammarby Sjöstad, 
i alla fall i hus- och energisystembyggarkretsar. I Västra Hamnen baserades alltså 
arbetet med framtagandet av målet på 105 kWh/kvm och år för Bo01 på den rapport 
som byggherrarna gjort i Stockholm. Enligt Sydkraft analyserades målet i 
byggherrarnas rapport (125 kWh/kvm och år) och jämfördes med vad som var möjligt 
att nå i Malmö. Slutsatsen var att eftersom Malmö ligger i en annan klimatzon än 
Stockholm borde man rimligtvis kunna nå lägre energianvändning i Västra Hamnen 
(intervju Sydkraft Bengtsson, 2002-10-22).  

I de diskussioner som ägde rum i Västra Hamnen togs ett byggekologiskt program fram 
av Malmö kommun där energimålet var tänkt att sättas till 120 kWh/kvm och år. Som 
ett slutargument framhöll Bo01-organisationen att om Bo01-området skulle kunna bli 
en spjutspets måste målet ligga under det som var tänkt att gälla för gängse ekologiskt 
byggande för Malmö stad (intervju Bo01 Roberts 2001-12-11).  

För att få byggherrarna att godkänna det slutgiltiga målet på 105 kWh/kvm och år fick 
flera eftergifter och uppmjukningar i målformuleringen göras (intervju Stadsbyggnads-
kontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13). Dels ville byggherrarna ha inskrivet att målet för 
energianvändningen mätt i kWh/kvm och år skulle gälla bruttoarea (BRA) inte 
bostadsyta. Dessutom krävde de att det skulle finnas formuleringar om att undantag från 
energimålet skulle kunna göras om komforten och inomhusmiljön för de boende 
riskerade att försämras, samt att enstaka hus kunde få ha högre energianvändning 
eftersom målet 105 kWh/kvm och år skulle vara ett genomsnittligt värde för hela 
stadsdelen (intervju Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13). För att det 
skulle vara möjligt se hur byggherrarna levde upp till energimålet skrevs det in i 
kvalitetsprogrammet att energimålet skulle följas upp i två årscykler (intervju Bo01 
Roberts 2001-12-11).  

                                                 
1 Det var den enda gången Bo01-organisationen kunde ta fram kvantifierbara mål och exempel från andra 
projekt (intervju Bo01 Roberts 2001-12-11). 
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Vad vi också skrev i kvalitetsprogrammet var ju att det här skulle följas upp i två 
årscykler, för att byggherrarna på något sätt skulle bevisa att de här målen och de 
energiberäkningar som gjordes stämde (intervju Bo01 Roberts 2001-12-11). 

Det var alltså en förhandlingsprocess som ledde fram till att målet för energi-
användningen skrevs in i miljöprogrammet. I förhandlingsprocessen var byggherrar och 
Bo01-organisationen huvudparter. Programmet beslutades inte av politiker i någon 
kommunal nämnd och det var inte heller kopplat till detaljplanen. Dalman fastslår:  

…/det är en tjänstemannaprodukt som skrevs in i markanvisningsavtalen. Vi 
pratade mycket om vi kunde koppla det till detaljplanen hårdare, det fanns ett skede 
som vi sa att man kunde ha med det som beskrivning, men sen trodde vi ändå inte 
att det skulle hålla juridiskt, och så blev det markupplåtelseavtalet, men sen 
försökte vi få in så mycket som möjligt i detaljplanen av idéerna från 
kvalitetsprogrammet (intervju Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2004-06-17).  

Miljöchefen Edelstam jämför med Hammarby Sjöstad och säger: 

Miljöprogrammet (i Malmö) stod betydligt stadigare, genom att det var ett 
konsensusprogram, så gick det att få in det i markupplåtelseavatalet, det var en 
väldig skillnad att ha byggherrarna med under så lång tid, för att då har de blivit 
invanda i resonemangen (intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29). 

Även andra aktörer vittnar om att kvalitetsprogrammet var ett viktigt instrument i 
processen (se exempelvis intervju Sydkraft Lövehed 2001-11-14; intervju Bo01 Roberts 
2001-12-11). En av dem säger:  

Det här med kvalitetsprogrammet ser jag som en av de största möjligheterna i 
sådana här stora projektet, att man tidigt har ”rundabordssamtal” och gemensamt 
med olika aktörer, man har staden, man har byggherrarna, man sätter sig ner och 
verkligen förhandlar om vilka krav har vi/…/ det kanske blir en ganska lång 
process, men när väl processen kommit över en viss gräns, så i vårt fall visade det 
sig inte vara så svårt (intervju Bo01 Roberts 2001-12-11). 
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Kapitel nio 

9. Förslag till tekniska lösningar för 
energiförsörjningen  

9.1. Inledning 
I föregående avsnitt analyserades hur planer och måldokument togs fram och hur 
byggherrar och arkitekter involverades i projekten. Ett energirelaterat mål som 
formulerades i miljöprogrammen rörde att stadsdelarna skulle försörjas av förnybar 
energi till 100 procent (Miljöprogram 1996:12; Kvalitetsprogram 1999:44). I detta 
avsnitt presenteras en jämförande analys av de beslutsprocesser i vilka förslagen till 
energiförsörjning för respektive stadsdel togs fram. I måldokumenten slogs det inte fast 
exakt hur energilösningarna till respektive stadsdel skulle utformas, utan det betonades 
framförallt att den skulle utgöras av förnybar energi.  

Enligt Miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad ska ”elen vara miljömärkt och baserad 
på solceller, vattenkraft eller biobränsle” och energin för uppvärmningsbehov till 100 % 
komma från spillenergi eller förnyelsebara energikällor (Miljöprogram 1996:12). Ett 
annat energirelaterat mål i programmet är att ”80 % av det utvinningsbara 
energiinnehållet i avfall och avloppsvatten ska utnyttjas/…”. Även i Västra Hamnen ska 
området försörjas med energi från enbart förnybara energikällor men i 
kvalitetsprogrammet betonas att ”all energi som konsumeras inom området ska också 
produceras lokalt”. Dock med ett undantag för vindkraft och biogas som kan produceras 
på annan plats i Malmö, men med ett krav att energibalans ska gälla på årsbasis 
(Kvalitetsprogram 1999:44).  

De första diskussionerna med energibolagen, som kom att ansvara för energi-
försörjningen, togs i både Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen innan 
miljöprogrammen beslutades. De första kontakterna togs i tidiga skeden av planerings-
processerna och Stockholm Energi, som ägdes av Stockholms stad, fick i uppdrag att 
presentera ett förslag till en miljövänlig energilösning för den planerade OS-byn. 
Förslaget skulle också presenteras i OS-ansökan. De första diskussionerna om 
energilösningen för bomässan inleddes med Sydkraft när mässan i Malmö ännu 
planerades att äga rum på Ön. Sydkraft skulle vara en av huvudsponsorerna av 
bomässan och dessutom ha ansvar för energiförsörjningen till stadsdelen.  

En viktig skillnad mellan dessa två stadsbyggnadsprojekt rörde kommunens roll i 
planeringen. I Malmö tog kommunen en mer aktiv roll vid framtagandet av 
energilösningen för bomässan. Stockholms kommun använde resultatstyrning snarare än 
att delta som en aktiv part i processen. Dessutom påverkades processen i Stockholm av 
att OS-satsningen inte förverkligades och att politikernas intresse för projektet därmed 
svalnade. Det politiska maktskiftet 1998 fick också betydelse för processen eftersom 
tidigare utlovade ekonomiska medel inte ställdes till förfogande av den nya majoriteten. 
I Malmö skedde inte något majoritetsskifte under planeringstiden och trots osäkerheter 
kring bomässan fortlöpte processen med syfte att den skulle genomföras som planerat.  
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Teknik som strategi för att nå energimålen 
För att uppnå målen i både Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen ansågs tekniken, och 
inte minst ny teknik, ha en viktig roll enligt såväl miljöprogrammet för Hammarby 
Sjöstad som kvalitetsprogrammet för Västra Hamnen. Exempelvis skulle tekniken enligt 
miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad förbättras med en faktor 2, alltså bli dubbelt så 
bra som den teknik som använts i början av 1990-talet (Miljöprogram 1996:6) och ny 
teknik skulle drivas fram genom teknikupphandling, forskning och utveckling 
(Miljöprogram 1996:7,10). I kvalitetsprogrammet står det att stadsdelen där bomässan 
planerades skulle vara en drivkraft för att utveckla ny teknik och för att pröva olika 
tekniska lösningar i praktiken. Dessutom skulle nya former för genomförande, 
finansiering, ägande och förvaltning av de tekniska lösningarna prövas. Tillsammans 
förväntades detta bidra till bättre miljöprestanda (Kvalitetsprogram 1999:11).  

I kvalitetsprogrammet föreskrevs att fastigheterna skulle utrustas med teknik och 
tjänster för informationssamhället, som bland annat skulle ge möjlighet att mäta 
energianvändning (Kvalitetsprogram 1999:5).  

De nya möjligheter informationstekniken öppnar för mätning, reglering och 
styrning av information ska eftersträvas och då med nära kopplingar till forskning 
och utveckling (Kvalitetsprogram 1999:11).  

I Hammarby Sjöstad framhölls inte användandet av någon viss teknik, utan snarare att 
systemen skulle utformas på ett sådant sätt att brukarna kan påverka sin 
energianvändning:  

Det är viktigt att åskådliggöra systemen på ett pedagogiskt sätt och utforma dem på 
ett sätt som brukarna kan påverka (Miljöprogram 1996:7).  

I miljöprogrammet framhålls vidare att teknik och medveten planering skulle stimulera 
de boende till livsstilsförändringar:  

Lösningarna skall vara anpassade efter de boendes behov och främja social 
gemenskap och ekologiskt ansvarstagande. De boendes engagemang och behov ska 
därvidlag tas till vara och påverka stadsdelens utformning (Miljöprogram 1996:5). 

Inte i någon av stadsdelarna karakteriserades processen av att de boende deltog vid 
framtagandet av miljölösningarna, även om de boende i egenskap av kunder har funnits 
i medvetandet hos hus- och energisystembyggarna. En aspekt som nämns i 
kvalitetsprogrammet för Västra Hamnen, men inte i miljöprogrammet för Hammarby 
Sjöstad, var att ekologisk hållbarhet också gav gestaltningsmässiga förutsättningar för 
arkitekturen, t ex genom solpaneler, solceller och annan synlig apparatur. För det nya 
krävs en: ”…/genomtänkt gestaltning som kan bidra till att ge stadsdelen en identitet 
som skvallrar om den ekologiska hållbarheten” (Kvalitetsprogram 1999:25).  

9.2. Energibolagens engagemang 
Energibolagen i Stockholm och Malmö hade olika motiv och intressen av att delta i 
projekten. I Stockholm var energiföretaget, Stockholm Energi, kommunalägt när 
planprocessen satte igång och hade därmed att följa beslut som fattades i den 
demokratiska processen av ansvariga politiker i kommunen. Malmö hade redan sålt det 
tidigare kommunala bolaget Malmö Energi till Sydkraft och de agerade naturligtvis 
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enligt privata företagsprinciper. Kommunernas möjligheter att styra energibolagen var 
därmed olika från början, men under planeringsprocessen såldes även Stockholm Energi 
till privata intressenter.  

Stockholm Energis engagemang i Hammarby Sjöstad 
I planeringsskedet fick Stockholm Energi i uppdrag av sin ägare, Stockholms stad, att 
ge förslag på infrastrukturlösning till Hammarby Sjöstad (intervju Birka Energi 
Cederholm 2002-03-04; intervju Fortum Ohlsson 2004-02-12). Den 27 mars 1996 
beslutade kommunstyrelsen i staden att: 

Uppmana Stockholm Energi AB, Stockholm Vatten AB samt SKAFAB att utarbeta 
riktlinjer och förslag i syfte att åstadkomma ett ekologiskt, kretsloppsanpassat och 
miljöinriktat planerings- och projekteringsarbete/…(Ks 1996-03-27 § 25). 

Beslutsunderlaget var en skrivelse utarbetad av fyra borgarråd, socialdemokraterna 
Annika Billström (Stadsbyggnadsborgarråd) och Bertil Karlberg (Gatu- och fastighets-
borgarråd), vänsterpartisten Margareta Olofsson (Miljö- och fritidsborgarråd) samt 
miljöpartisten Krister Skånberg (Kretsloppsborgarråd) (Ks 1996-03-27 § 25 Bil. 6:16). I 
skrivelsen framhöll de fyra borgarråden att det avgörande för att nå målen i Hammarby 
Sjöstad inte var hur olika detaljlösningar skulle utarbetas, utan snarare hur staden kunde 
verka för att uppmuntra dessa. 

De fyra borgarråden påpekar i skrivelsen att utmaningen är ”att få förvaltningar, 
myndigheter, entreprenörer o s v att dra åt samma håll och verka för att Hammarby 
Sjöstad verkligen blir den spjutspets i ekologiskt byggande som är målet” (Ks 1996-03-
27 § 25 Bil. 6:16). Förutom det ovan nämnda uppdrag som de kommunalägda bolagen 
fick, gavs även andra nämnder i stadens förvaltning i uppdrag att utarbeta riktlinjer med 
samma mål och inriktning. Stadsbyggnadskontoret gavs samordningsansvaret i ärendet 
(Ks 1996-03-27 § 25 Bil. 6:16).  

Stockholm Energi fick alltså inte en förfrågan om de ville bli en part utan tilldelades ett 
uppdrag av kommunen. I planeringen av Hammarby Sjöstad var det viktigt för 
politikerna att få olika aktörer att jobba åt samma håll. Det gjordes genom att 
kommunen styrde sina egna bolag och förvaltningar i en riktning som harmonierade 
med ambitionen att bygga en ekologisk OS-by. Politikernas mål var att få de olympiska 
spelen 2004 till staden och ett medel i denna strävan var således att energibolaget, 
övriga kretsloppsbolag och den kommunala förvaltningen skulle utarbeta underlag för 
en stadsdel med stark miljöprofil. 

Sydkrafts engagemang i Västra Hamnen 
Bomässan i Malmö var beroende av sponsorer för att genomföras. I det upprättade 
avtalet mellan Malmö stad och SveBoP AB utrycktes att ”SveBoP är medveten om att 
den medverkan kommunen lämnar vid genomförande av BO 2000 är ett gensvar på de 
mycket ambitiösa mål som satts upp för BO 2000, i förstudie och i andra sammanhang” 
(Kf 1997-01-30 § 7 Bihang Nr 8 Bil.1). Ett av dessa mål som presenterades i Förstudien 
var att energitillförseln skulle utgöras av förnybar energi. Arbetet med att kontakta olika 
företag inleddes redan när bomässan planerades på Ön (intervju Bo01/Stadsbyggnad-
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skontoret Dalman 2004-06-17).1 Det privatägda bolaget Sydkraft blev en av de första 
sponsorerna och köpte därmed ensamrätten till att marknadsföra energifrågor på mässan 
(telefonintervju Sydkraft Fredenberg 2001-10-29).  

Ett viktigt skäl till att Sydkraft engagerade sig i bomässan var att Malmö vid mitten av 
1990-talet hade stort ägarinflytande i Sydkraft. Detta betonas av flera aktörer. Några år 
innan Bo01-projektet inleddes hade det kommunala energibolaget, Malmö Energi, sålts 
till Sydkraft men kommunen var fortfarande delägare i företaget och hade 
representation i styrelsen (intervju Sydkraft Wigren 2005-05-30). Däremot kunde 
kommunen naturligtvis inte styra Sydkraft på samma sätt som kommunala bolag, utan 
nu var styrmedlen snarare att övertyga och motivera ledningen för Sydkraft. Percy 
Liedholm, tidigare vice ordförande i kommunstyrelsen, framhåller att Malmö stad 
använde sitt ägarinflytande: ”i Sydkraft hade Malmö indirekt genom sitt ägarinflytande 
möjlighet att påverka ledningen direkt/…” (telefonintervju vice ordförande 
kommunstyrelsen Liedholm 2005-07-14), medan det kommunala bostadsbolaget MKB 
tvingades att delta genom politikerbeslut. Han betonar: ”Sydkraft var ju ett aktiebolag 
där vi inte var ensamma ägare i, så där kunde vi ju inte göra på det sättet, där fick man 
gå övertalningsvägen” (telefonintervju vice ordförande kommunstyrelsen Liedholm 
2005-07-14).  

Såväl Malmö stad som Sydkraft framhåller att ett viktigt motiv till att Sydkraft valde att 
delta projektet var att bomässan skulle utgöra en plats där företagets image kunde 
förbättras (intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2001-09-07; intervju kommunstyrelsens 
ordförande Reepalu 2004-06-24; intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22). Vid denna 
tidpunkt kopplades Sydkraft framförallt ihop med kärnkraftsverket Barsebäck och 
därmed elenergi från kärnkraft. En ny bild av företaget som ett mer framsynt och 
miljöinriktat företag kunde marknadsföras på bomässan. Reepalu, som var 
kommunstyrelsens representant i Sydkrafts styrelse, framhåller att han var en av dem 
som förordade den nya inriktningen för företaget (intervju kommunstyrelsens 
ordförande Reepalu 2004-06-24). Reepalu förklarar i ett efterhandsperspektiv: 

…/jag sitter i Sydkrafts styrelse, jag kände att i Sydkraft där vill vi hemskt gärna 
göra något också, Sydkraft måste byta perspektiv, Sydkraft kan inte vara ett företag 
vars självbild är den stora kärnkraftsaktören som är emot allt vad miljöintressen är, 
Sydkraft ska vara ett miljöföretag, Sydkraft ska vara bäst också på miljö-
området/…/och här tyckte jag att Sydkraft själv tände på det här också och ville 
vara Sydkraft innovation och allt det som kom, Sydkraft vill visa upp en annan 
framtid/..../att vi bryr oss om miljön. Vi vill vara aktörer och gick in med 10 
miljoner i det här också/… (intervju kommunstyrelsens ordförande Reepalu 2004-
06-24). 

För Sydkraft handlade engagemanget i bomässan inte bara om att kunna marknadsföra 
företaget på platsen för själva bomässan, utan det var även viktigt att kunna visa upp en 
intressant energilösning för stadsdelen. Syftet var att pröva en energilösning baserad på 
förnybar energi som skulle kunna bli kommersiellt gångbar på energimarknaden. En av 
de tjänstemän på Sydkraft som deltog i arbetet med att få fram en energilösning 
framhåller: 

                                                 
1 Enligt Ilmar Reepalu var ett av de tilltänkta sponsorföretagen Telia, eftersom en viktig idé initialt var att 
utveckla ”det kloka huset" i stadsdelen, hus i vilka det gick att styra lägenheterna via telenätet (intervju 
finansborgarråd Reepalu 2004-06-24). 
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…/som storskalig energileverantör så borde vi ju också kunna ha en roll även om 
det handlar om förnybart, vi måste kunna ha en roll även om det inte handlar om 
storskalig kärnkraft, eller storskalig kolkraft/…/det kan finnas en storskalighet i det 
förnybara på sikt och det vill vi lära oss, och där vill vi liksom ta en position. På 
samma sätt som Shell och BP vill vi ha en position när det gäller solfångare och 
solceller (intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22). 

Även avregleringen av elmarknaden, som ägde rum under samma period, framhävs av 
Sydkraft som betydelsefull: 

…/det ska faktiskt ses lite grann i spelet om den här avregleringen på elmarknaden 
som var då och då fanns det en sån här idé och upplägg och låt oss då göra det här 
till en form av affärsutvecklingsprojekt (intervju Sydkraft Fredenberg 2004-06-29). 

Sydkrafts agerande handlade vid denna tidiga tidpunkt om reflekterande över 
energiföretagets roll på den framtida energimarknaden. Ett långsiktigt förhållningssätt 
var viktigt för att identifiera nya nischer på energimarknaden. Ett viktigt motiv att delta 
i Bo01-projektet var enligt Bengtsson att fossila bränslen på sikt kommer att ta slut eller 
bli hårt beskattade (intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22). Sydkraft valde alltså att 
delta i Bo01-projektet av marknadsmässiga skäl. Ilmar Reepalu som förutom att vara 
kommunstyrelsens ordförande, också var styrelseledamot i såväl Bo01 som i Sydkraft, 
kunde initiera energilösningen i olika fora och påverka Sydkrafts engagemang för en 
energilösning i riktning mot förnybar energi och som skulle utgöra en ledstjärna. 
Energilösningen var viktig i bomässan och Sydkrafts mål var att visa upp en ny image.   

Det finns flera viktiga skillnader mellan Västra Hamnen och Hammarby Sjöstad som 
rör ägandet av energibolagen och hur de engagerades i projekten. I Hammarby Sjöstad 
var energibolaget inledningsvis kommunalägt, men i Västra Hamnen var det privatägt. 
En annan viktig skillnad gällde orsakerna till att företagen valde att delta. I Hammarby 
Sjöstad fick energibolaget ett uppdrag av sin ägare att föreslå en energi-
försörjningslösning. I planeringen av bomässan fick Malmö stad och Bo01-
organisationen övertyga och motivera energibolaget att delta. Även om Sydkraft vid 
denna tidpunkt var privatägt fanns betydelsefulla länkar kvar till kommunen, bland 
annat genom att kommunstyrelsens ordförande satt i Sydkrafts styrelse.  

Skillnaderna som konstateras ovan påverkade tankearbetet inom energiföretagen när det 
gäller energilösningarnas utformning för respektive projekt. 

De första idéerna till energilösningar utformas  
Energiförsörjningslösningen i Hammarby Sjöstad får kritik av uppdragsgivarna 
Det första förslaget till energiförsörjning för OS-byn, som utarbetats av Stockholm 
Energi och som presenterades för politikerna, byggde på att utnyttja redan befintliga och 
lokala infrastruktursystem (intervju Birka Energi Cederholm 2002-03-04). Förslaget 
baserades på att Hammarby Sjöstadsverket skulle förse området med, enligt Stockholm 
Energi, miljövänlig fjärrvärme producerad utan fossila bränslen (intervju Birka Teknik 
& Miljö Avatare 2000-10-27).  

Stockholm Vattens förslag till vatten- och avloppslösning i stadsdelen skulle på 
liknande sätt komma att utnyttja kapaciteten i bolagets befintliga anläggningar (intervju 
Stockholm Vatten Björlenius 2004-03-29). Utbyggnadsområdet Hammarby Sjöstad låg 
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precis bredvid det stora avloppsreningsverket Henriksdalsverket (beläget i 
Henriksdalsberget norr om stadsdelen) och det värmeproducerande Hammarbyverket 
(beläget precis väster om området i Hammarbyhamnen). Berndt Björlenius från 
Stockholm Vatten, som kom att arbeta med deras förslag på vatten- och avloppslösning, 
berättar: 

Huvudriktningen var att vi har så bra tekniska system i Stockholm så att vi satsar 
på reningsverket i Henriksdal. På motsvarande sätt, så hade dåvarande Stockholm 
Energi sagt ”vi har så fint värmepumpverk i Hammarbyhamnen som heter 
Hammarbyverket och det ska vi satsa på här för att producera fjärrvärme och i viss 
mån fjärrkyla och i övrigt får man stötta upp det här södra fjärrvärmenätet med 
värme från Högdalsverket”, där man vid den här tidpunkten hade överskott på 
värme (intervju Stockholm Vatten Björlenius 2004-03-29). 

Det var inte bara stadens kommunala bolag som ansåg att de befintliga 
infrastrukturlösningarna höll hög standard. Per-Axel Bergman, dåvarande projektledare 
för Projekt Hammarby Sjöstad, fastslog i en artikel i tidningen V-byggaren att: 
”Internationellt sett har Stockholm idag en mycket hög klass på sina infrastruktur-
lösningar” (Bergman 1996). Stadsbyggnadsarkitekt Jan Inghe-Hagström påpekar att 
Stockholm sedan länge arbetat med storskalig infrastruktur och antagligen är en av de 
städer i världen som kommit längst inom området (intervju Projekt Hammarby Sjöstad 
Inghe-Hagström 2003-03-05).  

Energibolagets tolkning var att målet att förse Hammarby Sjöstad med förnybar energi 
hade högsta prioritet. Att utveckla nya tekniska system för uppvisningssyfte eller för att 
skapa en ny position på energimarknaden, var således inte centralt i detta första förslag 
eftersom man redan hade sina välrenommerade och storskaliga lösningar. Tjänstemän 
på både Stockholm Energi och Stockholm Vatten framhäver att borgarråden inte var 
särskilt nöjda med att de befintliga infrastruktursystemen skulle utnyttjas (intervju Birka 
Energi Cederholm 2002-03-04; intervju Birka Energi Ohlsson 2002-02-22; intervju 
Stockholm Vatten Björlenius 2004-03-29). Berndt Björlenius på Stockholm Vatten 
berättar att: 

Borgarråden tyckte inte om det här att man föreslog den vanliga reningen, eller de 
vanliga systemen, det här skulle bli något extraordinärt, det blev bakläxa helt enkelt 
(intervju Stockholm Vatten Björlenius 2004-03-29). 

En av tjänstemännen på dåvarande Stockholm Energi påpekar att:  

Stockholms stad var inte nöjda med att vi sa att vi redan hade allting, de kom 
tillbaka till oss, och skaka på oss, ja för annars så sätter vi in en extern konsult 
(intervju Birka Energi Cederholm 2002-03-04). 

En av tjänstemännen som då arbetade på Stockholm Energi kopplar ihop politikernas 
reaktion med Stockholms OS-ansökan: 

…/man vägrade godta det, och man upplyste då om att ja det här var inte vad de 
tänkt sig, och om Stockholm Energi ville vara med i fortsättningen/…/fick man 
nog räkna med att lägga ner lite större ansträngningar/…/det hade direkt koppling 
med OS-staden…/av den olympiska kommittén där spelade miljöfrågorna en 
otroligt tung roll, så det var staden på det klara med/….(intervju Birka Energi 
Ohlsson 2002-02-22). 
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Enligt politikerna måste den planerade OS-byn innehålla en innovativ miljölösning för 
att imponera på IOK och då räckte det inte att utnyttja stadens befintliga infrastruktur-
system, hur god kvalitet dessa system än hade. Både Stockholm Vatten och Stockholm 
Energi gör efteråt gällande att bolagen fick höra att om de inte kom in med bättre 
lösningar skulle uppdraget ges till andra aktörer och inte till stadens egna bolag (intervju 
Birka Energi Cederholm 2002-03-04; intervju Stockholm Vatten Björlenius 2004-03-
29).1 

En tjänsteman på miljöförvaltningen framhåller att på informell nivå, där bland annat 
miljöförvaltningen, stadsledningskontoret och några politiker deltog, diskuterades 
strategier för hur arbetet för att bygga en kretsloppsanpassad stadsdel skulle drivas 
(telefonintervju Miljöförvaltningen/LIP-kansliet Lundberg 2005-06-28). En av de 
strategier som diskuterades var möjligheten att göra en upphandling av infrastrukturen i 
Hammarby Sjöstad, vilket skulle innebära att det energibolag som engagerades inte 
behövde vara det kommunala bolaget (telefonintervju Miljöförvaltningen/LIP-kansliet 
Lundberg 2005-06-28). Han ger följande motiv för varför dessa idéer diskuterades: 

…/det var efter programmet var taget, vi tyckte inte att det var självklart att de här 
ganska ”sega” kommunala bolagen, de var inte så visionära i sina första 
”approacher”, så vi ville utmana dem, det ska inte vara självklart att det är de 
kommunala bolagen som får uppdraget att genomföra detta och förde en diskussion 
utifrån att helt enkelt göra en upphandling, på hela Hammarby Sjöstad när det 
gällde kommunal infrastruktur, en outsourcing helt enkelt/…/framförallt när det 
gällde energi och avfallsfrågor, det fördes diskussioner, med tentakler in i den 
politiska diskussionen (telefonintervju Miljöförvaltningen/LIP-kansliet Lundberg 
2005-06-28). 

När det gäller energitillförseln hade Stockholms stad förhört sig om Sydkrafts intresse 
av att delta. Skälet till att fråga Sydkraft var, framhåller Lundberg, att Sydkraft ur 
marknadsföringssynpunkt tyckte det var viktigt att profilera miljöfrågor (telefonintervju 
Miljöförvaltningen/LIP-kansliet Lundberg 2005-06-28). I detta skede började alltså 
både politiker och tjänstemän på förvaltningen att reflektera över det faktum att det gick 
att byta ut de egna bolagen mot andra bolag som kunde stå som genomförande part av 
infrastrukturen. På politisk nivå togs aldrig något beslut om att göra en upphandling. 
Men budskapet att kommunala bolag riskerade att bli utbytta hade dock nått fram vilket 
intygas av såväl Stockholm Vatten och Stockholm Energi (intervju Birka Energi 
Ohlsson 2002-02-22; intervju Stockholm Vatten Björlenius 2004-03-29). Detta 
tillsammans med kritiken mot det första förslaget till energilösning framtvingade ny 
aktivitet i de båda kommunala bolagen.  

Diskussioner om energilösningen till Bomässan 
I Malmö stads ansökan om att få arrangera bomässan marknadsfördes Ön som en plats 
där det fanns möjligheter till att pröva alternativa energikällor. I ansökan framfördes 
exempelvis att det blåsiga kustläget gjorde det möjligt att använda energikällor som 
vindkraft och värmepumpar som utnyttjade havsvatten (Bo2000 Limhamn Malmö 
1996:12). Malmö stad var förstås angelägen om att utveckla lösningar som kunde 
realiseras på mässan, på det sätt som kommunen utlovat i sin ansökan. Däri nämns alltså 
konkreta förslag på olika energikällor.  

                                                 
1 När det gällde VA-lösningen nämndes att ett kanadensiskt företag hade lagt propåer på att ta hand om den 
tekniska infrastrukturen i stadsdelen (intervju Stockholm Vatten Björlenius 2004-03-29). 
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Flera tjänstemän på Sydkraft påpekar att företaget, som huvudsponsor, tidigt var med i 
de diskussioner om områdets energiförsörjning som fördes med mässledningen och 
stadsbyggnadskontoret (intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22; intervju Sydkraft 
Fredenberg 2004-06-29). I Stockholm var politikerna, som drev OS-kampanjen, inte 
imponerande av det första förslaget till energilösning som presenterades. Även i Malmö 
hade olika aktörer olika uppfattningar om utformningen av energitillförseln till den nya 
stadsdelen. I den illustrationsplan som togs fram för Ön nämndes att den tekniska 
infrastrukturen till stadsdelen skulle bygga på lokala lösningar (Dalman 2005b:16).  

Dalman på stadsbyggnadskontoret påpekar att de första lösningarna som presenterades 
av Sydkraft inte var så intressanta som den slutgiltiga lösningen. Tjänstemannen 
påpekar att lösningen inte heller byggde på att hela energianvändningen utgjordes av 
förnybar energi (intervju Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13):  

För Sydkrafts första koncept var ju inte alls så där vasst, jag kommer ihåg att jag 
blev jättebesviken när de kom med sina första idéer/.../ett förslag som inte alls var 
så spännande från början. Det utvecklades och blev bättre hela tiden. Det kanske 
var då när de skulle stänga Barsebäck, att de satsade mer på det här i sin koncern, 
att det blev viktigare (intervju Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13). 

En av de tjänstemän på Sydkraft som kom att arbeta med framtagandet av 
energilösningen framhåller att det initiala arbetet på Ön präglades av att det inte fanns 
något samlat grepp om vad Sydkraft skulle göra (intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-
22). En annan tjänsteman som senare kom att bli projektledare för Sydkrafts satsningar 
menar att det initialt fördes diskussioner i Sydkraft om vad mässan gick ut på och vilka 
mål som fanns med denna satsning (intervju Sydkraft Fredenberg 2004-06-29). 
Troligtvis handlade det då om att hitta en plattform och roll för Sydkraft på bomässan, 
förutom att hitta koncept och lösningar som företaget kunde ta betalt för. Exempelvis 
framhåller flera tjänstemän på Sydkraft att en av idéerna som tidigt diskuterades var att 
satsa på intelligenta hemlösningar till hushållskunderna som köpte el (intervju Sydkraft 
Wigren 2005-05-30; intervju Sydkraft Fredenberg 2004-06-29): 

I starten 1996, var det väldigt inne på att paketera tjänsten med el med en massa 
mertjänster och kringtjänster/…/det visade sig ganska snabbt att det inte gick att ta 
betalt/…(intervju Sydkraft Fredenberg 2004-06-29). 

Det fanns en tid i samband med avregleringen där man trodde att det där med att 
sälja energi skulle bli en öppen konkurrensfråga/…/då trodde man att om man 
kunde tillföra mervärden till energileveransen skulle kunden bli så glad att den 
skulle betala extra. Det var en kapital missuppfattning/…/i den här yran kom Bo01, 
den passade in i mervärdesprocessen (intervju Sydkraft Wigren 2005-05-30). 

Malmö kommun kunde inte ge ”bakläxa” till energibolaget på samma sätt som 
Stockholms kommun kunde göra med Stockholm Energi i Hammarby Sjöstad. Hos det 
privata Sydkraft måste man få gehör för sina idéer och förhandla, oavsett om 
kommunen var stor aktieägare och därigenom hade ett visst inflytande i bolaget. En idé 
som Malmö stad tidigt började diskutera i kontakterna med Sydkraft var Faktor 10 
begreppet, påpekar Per-Arne Nilsson på miljöförvaltningen (telefonintervju 
Miljöförvaltningen Nilsson 2001-11-07). Enligt Nilsson var motivet till Sydkrafts 
ointresse för detta begrepp att de inte kunde se hur det kunde kopplas till deras 
verksamhet som försäljningsbolag av el (telefonintervju Miljöförvaltningen Nilsson 
2001-11-07). Sydkraft framhåller som motiv till detta att de agerar på ett affärsmässigt 
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sätt. Exempelvis påpekar Fredenberg att ”vi säljer energi och ska leva på det” 
(telefonintervju Sydkraft Fredenberg 2001-10-29). Eva Dalman menar att för Sydkrafts 
del var det väsentliga att energin var förnybar: ”det var ju deras koncept och sen om 
folk gjorde av med mer energi det är ju inte kraftproducentens problem precis, tvärtom 
då får man sälja mer” (intervju Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13). Det 
framgick tydligt vid kommunens kontakter med Sydkraft att företaget är affärsdrivande. 
Satsningarna skulle röra lösningar som kunde motiveras marknadsmässigt.  

Sydkraft hade även tankar på att hoppa av bomässan. Flera tjänstemän på Sydkraft 
påpekar exempelvis att när mässan flyttades från Ön till Västra Hamnen inleddes en 
intern diskussion om företagets fortsatta engagemang i mässan eftersom det rådde 
osäkerhet om den skulle bli av (intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22; intervju 
Sydkraft Fredenberg 2004-06-29). Fredenberg blickar tillbaka:  

I slutet av 1997, och i början av 1998, då var det en diskussion om vi skulle hoppa 
av eller inte hoppa av det var beroende på, det var ett väldigt dividerande i 
kommunen var bomässan skulle ligga, om det bli av överhuvudtaget/…/man gjorde 
nya förhandlingar, de tidigare villkoren för att vara med ifrågasattes/… (intervju 
Sydkraft Fredenberg 2004-06-29). 

Enligt Fredenberg skrevs ett nytt avtal mellan parterna (intervju Sydkraft Fredenberg 
2004-06-29).  

I det inledande arbetet med planeringen av bomässan blev det tydligt att Sydkraft var en 
part som kommunen inte hade kontroll över och måste förhandla med. Sydkraft kunde 
välja att inte delta i projektet om det inte gagnade företagets intressen.  

9.3. Energiförsörjningslösningarna tar form 
Ny försörjningslösning för Hammarby Sjöstad tas fram 
Efter den kritik som det första förslaget till infrastruktur i Hammarby Sjöstad fick måste 
kretsloppsbolagen Stockholm Energi, Stockholm Vatten och Skafab återigen diskutera 
utformningen av infrastrukturen i stadsdelen. Valet av OS-arrangör för år 2004 skulle 
avgöras i september 1997, påpekar Björlenius som arbetade med att ta fram konceptet 
för Stockholm Vatten (intervju Stockholm Vatten Björlenius 2004-03-29) och därför 
var de tre kretsloppsbolagen under stark tidspress på våren 1997 då de utarbetade ett 
gemensamt dokument för infrastrukturlösning för stadsdelen (intervju Stockholm 
Vatten Björlenius 2004-03-29). Förslaget presenterades i dokumentet Hammarby 
Sjöstad – Kretsloppsbolagens systemlösningar (Stockholm Vatten, Stockholm Energi & 
Skafab 1997).  

I rapporten presenterades de olika infrastrukturlösningarna, bland annat 
energilösningen, i det som kom att kallas ”Hammarbymodellen”. Enligt tjänstemän som 
då arbetade på Stockholm Energi respektive Stockholm Vatten byggde denna modell i 
hög grad på de redan befintliga anläggningarna, d v s att utnyttja de lokala 
förutsättningar som fanns (intervju Fortum Teknik & Miljö Lindén 2004-01-16; intervju 
Stockholm Vatten Björlenius 2004-03-29). Modellen synliggjorde de befintliga 
lösningarna som redan fanns och sambanden mellan dem på ett innovativt sätt. En av 
tjänstemännen på dåvarande Stockholm Energi förtydligar att man ”formulerat en 
filosofi och visat på de här sambanden” (intervju Fortum Teknik & Miljö Lindén 2004-
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01-16), exempelvis synliggjordes i modellen att bolagen utnyttjade varandras 
restprodukter.  

I modellen visades områdets energilösning som utnyttjade det befintliga systemet enligt 
följande: befintliga värmepumpar i Hammarbyverket tar tillvara värme ur 
avloppsvattnet från Henriksdalsverket,1 och i Högdalens befintliga kraftvärmeverk och 
det lokala reningsverket förbränns allt källsorterat brännbart avfall till energi. 
Värmeförsörjningen till stadsdelen kommer i huvudsak från pannor i Hammarbyverket 
eldade med biobränsle i form av tallbecksolja (Stockholm Vatten, Stockholm Energi & 
Skafab 1997:2, 5).2 Så här presenterades modellen på Stockholms stads hemsida för 
Hammarby Sjöstad sommaren 2005:  

Hammarby Sjöstad har ett eget miljöprogram med syftet att fokusera på 
miljöfrågorna i planering och genomförande. Stadsdelen har också en egen 
kretsloppsmodell för energi-, avfalls- och vattenhantering som kallas för 
Hammarbymodellen/…./I Henriksdals reningsverk, där avloppsvattnet renas, tas 
slammet om hand och rötas till biogas. Värmen i det renade avloppsvattnet 
återvinns som fjärrvärme i områdets fjärrvärmeverk. Stadsdelen har ett eget 
försöksreningsverk, som invigdes 2003, där målet är att utvinna näringsämnen från 
slammet för att användas på jordbruksmark. Dagvattnet renas lokalt utan att belasta 
reningsverket. Det brännbara avfallet från Sjöstaden kommer till nytta för 
invånarna i form av värme. Matavfallet komposteras i Sofielund och blir jord 
(Stockholms stad 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.1 Hammarby modellen (Stockholms stad 2005). 

Modellen som presenterades innehöll även nya lösningar, exempelvis ett nytt 
reningsverk och på energisidan framhölls att solfångare skulle kunna utgöra ett 
komplement på värmesidan, med motivet att den biooljeeldade pannan i 
Hammarbyverket huvudsakligen användes under vintertid. På elsidan skulle området 
försörjas med el enligt SNF:s Bra miljövalkriterier där de boende skulle kunna välja 
mellan sol, vind och vatten eller kraftvärmeproducerad el.  

                                                 
1 Det kylda avloppsvattnet skulle även kunna utnyttjas för kyländamål. 
2 Tallbecksolja är en form av bioolja och utgör en restprodukt från massaindustrin. (Pyrolysolja producerad 
från skogsbränsle kunde bli aktuellt i framtiden). 
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I modellen framhölls möjligheter att använda biogas och solceller som två nya 
energikällor för att bidra till att energimålet skulle nås (Stockholm Vatten, Stockholm 
Energi & Skafab 1997:2,5ff). Vad gäller solceller kunde lägenheterna förberedas för 
distribution av el från solceller, och solcellsanläggningar skulle kunna byggas ut i takt 
med att efterfrågan ökade.  

Stockholm Energi fick därigenom förnyad kraft i utvecklingsarbetet och olika idéer 
diskuterades inom företaget (intervju Fortum Ohlsson 2004-02-12; Birka Teknik & 
Miljö Avatare 2000-10-27). En av dem var att använda sig av ett sk femledarsystem för 
att begränsa de elektriska och magnetiska fälten i bostäderna och bidra till ”sunda hus” 
telefonsamtal (telefonkontakt Fortum Ohlsson 2006-01-03). En annan idé som 
energibolaget tog fram och började engagera sig i var bilpooler, speciellt för gas- och 
elbilar. Den visionen innebar att det skulle finnas garanterade, centralt belägna 
parkeringsplatser för bilpoolens bilar i området (telefonkontakt Fortum Ohlsson 2006-
01-03).1 Femledarsystem kom att realiseras på Sickla Udde Udde2 och en bilpool har 
etablerats i området som de boende kan gå med i (telefonkontakt Fortum Ohlsson 2006-
01-03).3 

Dessa två energirelaterade projekt som energibolaget engagerade sig i berörs inte vidare 
i avhandlingen, eftersom de faller utanför avhandlingens syfte. Energibolaget 
engagerade sig också för en lösning med så kallade smarta hus, med syfte att hitta 
system för central styrning och kontroll av husen genom fjärravläsning (intervju Birka 
Energi Ohlsson 2002-02-22). Detta kommer jag att beröra senare i avhandlingen.  

Förslag om 100 procent lokalt förnybar energi tas fram i Västra 
Hamnen 
Flera av de tjänstemän som arbetade med Sydkrafts engagemang i Bomässan i Malmö 
framhåller att det aktiva arbetet med att ta fram förslag på energilösning tog fart när 
bomässan började planeras för lokaliseringen till Västra Hamnen (intervju Sydkraft 
Fredenberg 2004-06-29; intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22).  

Energikonceptet ”100 procent lokalt förnybar energi” utarbetades av Sydkraft (intervju 
Sydkraft Bengtsson 2002-10-22; intervju Bo01 Andersson 2001-11-15). Vid 
utformningen av energisystemet kom tidigare erfarenheter till nytta, framhåller en 
drivande tjänsteman (intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22) vad avser bland annat 
säsongslagring. Sydkraft hade ett samarbetsavtal med en byggherre i norra delen av 
Västra Hamnen, där diskussioner hade förts om en energilösning (intervju Sydkraft 
Bengtsson 2002-10-22) som handlade om hur energi från solen under sommartid skulle 
kunna säsongslagras för användning på vintern och hur vinterkyla skulle kunna komma 
till nytta på sommaren (intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22). Dessa idéer kunde nu 
prövas. Eftersom kravet på att energin till bomässan skulle vara lokalt producerad och 
förnybar ville Sydkraft höja ribban ytterligare, hävdar Bengtsson (intervju Sydkraft 
Bengtsson 2002-10-22).  

                                                 
1 En anbudstävling genomfördes med Birka Energis involvering och som vanns av Statoil (telefonkontakt 
Fortum Ohlsson  2006-01-03). 
2 Detta system kom aldrig att bli utbyggt byggt på Sickla Kaj på grund av att femledarsystem är dyrare än en 
traditionell lösning (telefonkontakt Fortum Ohlsson 2006-01-03). 
3 Idag har Statoil en miljöinriktad bensinstation i Hammarby Sjöstad.   
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…/vad gör vi då, och då var det jag och en annan kille. Vi var väl ett par stycken 
som satt några förmiddagar med tuschpennor och ritade. Vi skrev och spånade och 
hade oss, gjorde lite överslagsräkningar och gjorde och fick fram de här bilderna 
så, och det var processen/…(intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22). 

Energilösningen innebär ett system som bygger på använda den sprickiga och 
vattenförande berggrunden för säsongslagring, att utnyttja havsvatten och att förse taken 
i stadsdelen med solfångare. Energin skulle utvinnas med hjälp av en värmepump och 
ett vindkraftverk skulle ge såväl el till värmepumpen som hushållsel (intervju Sydkraft 
Fredenberg 2004-06-29).1 Både elproduktionsanläggningarna och värmeproduktionen 
skulle vara förbundna med det befintliga fjärrvärmenätet respektive elnätet. Den energi 
som producerades skulle vara på årsbasis, dvs vintertid fick det lokala systemet ”låna” 
energi från det storskaliga nätet och på sommaren kunde man istället leverera energi 
som inte förbrukades i stadsdelen till detta nät. Det viktiga var att den mängd energi 
som producerades i stadsdelen på ett år skulle motsvara den energi som förbrukades i 
stadsdelen under samma år.  

Alla anläggningar, inklusive solfångarna, skulle ägas av Sydkraft. Solfångare och 
solceller var viktiga delar i konceptet menar en av tjänstemännen i Sydkraft eftersom de 
var väl synliga i jämförelse med exempelvis akvifererna som fanns nere i bergrunden 
(intervju Sydkraft Lövehed 2001-11-14): 

Det här med akviferer och värmepump, det syns ju inte, därför är det bra med 
solfångare och solceller, att det syns. Det har ju varit ett litet mål i det här projektet, 
att man ska synliggöra att här finns förnybar energi på det här området (intervju 
Sydkraft Lövehed 2001-11-14). 

Västra Hamnen hade goda naturgeografiska förutsättningar genom sitt kustnära läge, 
något som saknades i Hammarby Sjöstad. I Västra Hamnen var inte heller det befintliga 
energisystemet ett hinder, så som det var i Hammarby Sjöstad. Energibolaget menade 
att solfångare som energilösning i Hammarby Sjöstad skulle konkurrera med en 
befintlig och relativt sett bra energikälla i fjärrvärmenätet. Projektledare Fredenberg 
fastslår vad avser Västra Hamnen att: 

Värmeförsörjningen hade behövt tillföras motsvarande energimängd under alla 
förhållanden, det finns ingen överskottsvärme som därmed inte blir utnyttjad i 
Malmös nät, i botten ligger avfallsförbränningen på den här sopstationen, men på 
toppen ligger naturgas på kraftvärme och i värsta fall olja/…(intervju Sydkraft 
Fredenberg 2004-06-29).  

Nilsson på miljöförvaltningen påpekar att när Sydkraft väl utvecklat sitt koncept med 
100 procent lokalt förnybar energi som komplement till befintliga var detta förlösande 
för dem (intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2004-06-17). De kunde sälja förnybar 
energi samtidigt som de hade hittat ett koncept som kunde marknadsföras på en bredare 
marknad.  

Men alla var inte lika positiva till lösningen. Internt inom företaget fick lösningen kritik, 
det framhåller såväl företrädare för Malmö stad som för Sydkraft (intervju 
Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2004-06-17; intervju vice ordförande 
kommunstyrelsen Liedholm 2005-07-14; intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22). 

                                                 
1 Även solceller i liten skala skulle ingå i konceptet. 
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Troligtvis var kritikerna personer utanför den grupp som tog fram förslaget. Kritiken 
rörde såväl misstro mot teknikval som att konceptet skulle kunna uppfattas som oseriöst 
av kunderna. Inom företaget diskuterades exempelvis om fastighetsägarna verkligen 
ville ha solfångare på hustaken. En av systemets utvecklare framhåller:  

…/det fanns ett visst mått av ifrågasättande kring/…/vill verkligen byggherrar, vill 
fastighetsägaren, vill de ha detta, i det skedet så såg man dem mycket som kunder, 
en sådan fas i vår marknadsorientering hos Sydkraft var att vi såg enskilda hushåll 
som kunder och fastighetsägare som kunder och det här att kommunen var kund, 
det var ju inte lika fräckt eller accepterat/…/så där hade vi en intern 
diskussion/...(intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22).  

Att det fanns motstånd inom Sydkraft kan förklaras av en företagskultur uppbyggd 
kring kärnkraftproduktion. Många inom företaget hade arbetat i företaget när de 
viktigaste produktionsanläggningarna var de storskaliga, såsom Barsebäck och 
oljekraftverket i Karlshamn. Företagets bakgrund gjorde att det fanns ett motstånd mot 
det nya konceptet, menar Bengtsson (intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22).  

…/det fanns ett motstånd och det får man ha respekt för, det är jättemånga 
människor som är uppvuxna och levt 20-30 år i den här koncernen kring att bygga 
upp ett energisystem i Sverige med uppbyggnaden av produktionsanläggningar i 
Barsebäck och Karlshamn…/(intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22) 

En annan synpunkt var att konceptet ”100 procent lokalt förnybar energi” kunde vara 
vilseledande. Ett sådant system kräver koppling till ett fjärrvärmenät och kan alltså inte 
byggas där ett sådant saknas, menar en aktör inom Sydkraft (intervju Sydkraft Wigren 
2005-05-30). Konceptet var alltså beroende av redan befintliga närliggande storskaliga 
system. Vice ordförande i kommunstyrelsen Percy Liedholm, som då satt i Sydkrafts 
styrelse, säger att vad han minns togs inte frågan upp i styrelsen men han betonar att: 
”det fanns ju en del som var tveksamma mot en del av de här förslagen” 
(telefonintervju vice ordförande kommunstyrelsen Liedholm 2005-07-14).  

Liedholm påpekar vidare att moderaterna inte generellt stod bakom vindkraft: ”det här 
med vindkraften tror jag inte heller vi tyckte var någon höjdare, vi tycker 
överhuvudtaget inte om vindkraftverk, för att det är för dyrt, det kräver för att det ska 
gå runt statliga bidrag, det var vi i moderaterna ju emot” (telefonintervju vice 
ordförande kommunstyrelsen Liedholm 2005-07-14). Liedholm framhåller dock att 
syftet i detta projekt var en form av demonstration. Den lösning som togs fram inom 
Sydkraft fick intern kritik men stöd av Malmö stad och Bo01-organisationen.  

Jämförelse mellan Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen 
Båda projekten har det gemensamt att de första lösningarna som togs fram fick kritik 
och måste göras om. I Hammarby Sjöstad fick den först presenterade lösningen kritik av 
politikerna som drev frågan om OS 2004. I Västra Hamnen var Malmö stad och Bo01-
organisationen inte imponerade av de första tekniska lösningarna. I planeringen av båda 
stadsdelarna hade de drivande aktörerna, bland annat politikerna i Stockholm, och 
ledningen för bomässan, egna idéer om nya energilösningar. Exempelvis nämndes i 
illustrationsplanen för Ön att småskaliga lösningar skulle göras för bomässan. Även i 
Hammarby Sjöstad ville politikerna ha en mer innovativ lösning än att utnyttja de 
befintliga storskaliga infrastruktursystemen.  
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De förslag som till slut kom att presenteras byggde på samverkan med de befintliga 
storskaliga systemen i både Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen. I Hammarby 
Sjöstad skulle de befintliga anläggningarna utnyttjas och nya mindre kompletterande 
anläggningar planerades. I Västra Hamnen skulle nya anläggningar byggas men dessa 
skulle kopplas samman med det befintliga storskaliga systemet. En annan likhet mellan 
projekten är att energibolagen hade idéer om och ett intresse av att testa teknik inom 
området intelligenta hem. Under denna tidsperiod, efter avregleringen av elmarknaden, 
ville man se om det fanns en marknad för olika tjänster inom detta område.  

Båda projekten var satta under stark tidspress. I Hammarby Sjöstad var det bråttom att 
få fram en lösning som kunde presenteras i OS-ansökan, i Malmö var det bråttom för att 
kunna arrangera bomässan i tid. Kritiken gjorde att båda processerna tog längre tid 
eftersom nya förslag måste utarbetas utan att man hade mer tid till sitt förfogande.  
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Kapitel tio 

10. Styrning mot planer och mål 

10.1. Styrning mot målen 
Hur har Stockholm och Malmö kommun styrt stadsbyggnadsprojekten Hammarby 
Sjöstad respektive Västra Hamnen mot de energimål som ställts upp i planerna för dessa 
stadsdelar? Denna fråga ska besvaras här och exemplifieras med styrningen av 
energilösningarna. De mål som ska nås är i båda fallen att husen ska byggas så att de är 
energisnåla och att den energi som tillförs ska vara förnybar. Det visar sig att 
kommunerna använder olika styrstrategier även om de har vissa gemensamma 
komponenter. I Stockholm användes i högre grad en kriteriedriven strategi, medan 
Malmö stad ingick i en strategisk allians som styrdes av konsensus. 

Styrorganisationer och strategier för styrning 
Enligt statsvetaren Evert Vedung har den offentliga makten tre huvudsakliga styrmedel 
till sitt förfogande. Den första rör regleringar, den andra är ekonomiska styrmedel och 
den tredje är information (Vedung 1998:113). Alla tre användes på olika sätt i de båda 
bostadsbyggnadsprojekten när man skulle se till att mål och planer kunde realiseras. 
Båda projekten har erhållit ekonomiska bidrag från det statliga lokala investerings-
programmet (LIP), som har använts som styrmedel. Ekonomiska bidrag har visat sig 
vara viktiga för att nå målen. I båda projekten utarbetades även miljöprogram som 
skulle göra att alla inblandande parter bidrog till att nå målen.  

I såväl Hammarby Sjöstad som Västra Hamnen skapades formella styrorganisationer för 
den aktiva styrningen av projekten när planer och mål tagits fram. I Stockholm 
organiserades LIP-kansliet inom stadens förvaltning för att hantera LIP-medlen, och 
sedan tidigare fanns projektorganisationen Projekt Hammarby Sjöstad. I Malmö fanns 
Bo01-organisationen (fram till bomässans konkurs) som i strategisk allians med 
tjänstemän inom kommunala förvaltningar (främst miljöförvaltningen och 
stadsbyggnadskontoret) styrde mot de uppsatta målen för Västra Hamnen.  

För att LIP-medel skulle kunna erhållas från staten måste ansökningar göras av 
kommunerna. Båda kommunerna sökte extra ekonomiska resurser till miljösatsningar 
från det statliga lokala investeringsprogrammet. LIP-bidragen blev ett styrmedel som 
kommunerna utnyttjade för att sporra hus- och energisystembyggarna till åtgärder för att 
nå målen. Ansökan om statliga LIP-bidrag till Hammarby Sjöstad hanterades 
följaktligen av Stockholms stad. Stadsledningskontoret i Stockholm fick i maj 1997 i 
uppdrag att utarbeta en intresseanmälan till lokala investeringsprogrammet och en 
fullständig ansökan lämnades in i februari 1998 (intervju Miljöförvaltningen/LIP-
kansliet Lundberg 2000-10-16).1 Vilka projekt som skulle ingå i ansökan förhandlades 
fram med miljödepartementet. Stockholms ansökan uppgick till 678 miljoner kronor 
och ”högt prioriterade blev kretsloppsanpassningen av de tre stadsdelarna Östberga, 

                                                 
1 En intresseanmälan lämnades in till miljödepartementet samma år i oktober och godkändes av 
kommunstyrelsen samma månad. 
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Skärholmen och Hammarby Sjöstad samt marksanering” (Ks 1998-02-04 § 13 Bil 
2:13). De tre föredragande borgarråden, Mats Hulth (s), Margareta Olofsson (v) och 
Krister Skånberg (mp), anförde i kommunstyrelsen som ett motiv till att ansöka om 
medel till Hammarby Sjöstad, Östberga och Skärholmen att de skulle kunna bli 
vägledande exempel på hur en stad byggs och byggs om på ett ekologiskt sätt. På 
samma kommunstyrelsemöte gjorde tre moderata politiker, Carl Cederschiöld, Agneta 
Rehnwall och Sten Nordin samt Jan Björklund (fp) klart att de inte var förtjusta 
regeringens politik om lokala investeringsprogram utan ansåg att det framförallt 
handlade om att åtgärderna skulle skapa jobb och inte att förbättra miljön (Ks 1998-02-
04 § 13 Bil 2:13). I mars 1998 kom beskedet att Stockholm erhållit LIP-medel, bland 
annat 200 miljoner riktade till Hammarby Sjöstad (Regeringen 1998).1 Dessutom 
ansökte Stockholm om medel för att bygga upp ett centralt kansli för hantering av hela 
den LIP-satsning som staden beviljats, det ovan nämnda LIP-kansliet. 

I Malmö utarbetades ansökningar om LIP-medel av tjänstemän på Malmö stad. Totalt 
gjordes tre större ansökningar (intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2005-06-01). Den 
första ansökan resulterade i ett bidrag på 49 miljoner för marksanering. Den andra 
ansökan avslogs och den tredje ansökan resulterade i 250 miljoner kronor, under 
förutsättning att en plan för vetenskaplig uppföljning av projektet togs fram (Malmö 
stad 2001:3). Sedan respektive kommun erhållit LIP-medel från staten, kunde 
byggherrar och energibolag ansöka om LIP-bidrag för miljöåtgärder från LIP-kansliet i 
Stockholm respektive Bo01-organisationen i Malmö. I Malmö sammanställdes 
ansökningarna av Bo01-organisationen innan Malmö stad tog beslut. Stockholms 
socialdemokratiska majoritet hade dessutom lovat ytterligare 200 miljoner som stöd till 
Hammarby Sjöstad, men majoritetsskiftet efter valet innebar att dessa medel aldrig 
betalades ut. Den 7 maj 1999 gjorde Elisabet Lönngren (s) en interpellation där hon 
påpekade att den nya borgerliga majoriteten drog undan de ekonomiska 
förutsättningarna för miljösatsningarna i Hammarby Sjöstad när stadens ekonomiska 
medel inte realiserades (Kf 1999-10-18 § 3). I kommunfullmäktige argumenterade Sten 
Nordin (m) för att de höga miljöambitionerna kvarstod men att de deltagande parterna 
fick ta ett större ekonomiskt ansvar: 

Men de 200 miljonerna är det så att de inte fanns avsatta någonstans, och de fanns 
inte heller notsatta för någon särskild användning. Vi tyckte det var rimligt att de 
deltagande parterna tog ett större ansvar för miljösatsningen (Kf 1999-10-18 § 3 
yttranden).  

Enligt Healeys samverkansinriktade former för styrning – kriteriedriven ansats, 
konsensus mellan aktörer och inkluderande argumentation – betonas även andra 
styrformer än ekonomi, information och regleringar. I den kriteriedrivna ansatsen, läggs 
enligt Healey, betoningen på målstyrning och styrning med hjälp av ekonomiska 
incitament eller regleringar. Denna styrform skulle således kunna inkludera de 
styrinstrument som Vedung nämner (Vedung 1998:113). Den samverkansinriktade 
styrformen som Healey kallar konsensus mellan aktörer, innebär att olika aktörer 
gemensamt tar fram handlingsförslag och lösningar. Inkluderande argumentation 
innebär att beslutsfattarna även aktivt söker efter aktörer som kanske inte är så synliga i 
processen och att olika planeringsnivåer interagerar med varandra. I de senare två 
styrformerna betonas den mjuka infrastrukturen, dvs hur processen gestaltas, hur 
deltagandet sker och hur samtalen förs. I den kriteriedrivna styrformen betonas lagar 

                                                 
1 200 miljoner fanns också till Östberga respektive Skärholmen. 
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och regler, dvs det som Healey kallar den hårda infrastrukturen. Även när styrning sker 
genom inkluderande argumentation är den hårda infrastrukturen viktig.  

10.2. Att styra mot energisnålt boende  
Att bygga hus med låg energianvändning var ett mål i utbyggnaden av Hammarby 
Sjöstad och Västra Hamnen. Vilken nivå som var rimlig att sätta som mål vållade 
diskussioner i båda projekten. I Hammarby Sjöstad sattes målet till 60 kWh/kvm och år 
och i Västra Hamnen 105 kWh/kvm och år. De uppställda målen nåddes inte i 
stadsdelarna som helhet, eventuellt i något eller några enstaka hus. En 
licentiatavhandling från 2003 visar exempelvis att många av husen i Västra Hamnen har 
en betydligt högre energianvändning i verkligheten än de siffror byggherrarna redovisat 
inför projekteringen (Nilsson 2003b:3).  

Varken i Hammarby Sjöstad eller i Västra Hamnen finns exempel på byggnader som 
konstruerats för att använda extremt lite energi, exempelvis efter faktor 10-begreppet, 
eller lågenergiradhus, liknande de som byggts i Lindås utanför Göteborg (Boström m fl 
2003). I båda projekten finns dock exempel på hus som planerats med mer ambitiösa 
energisparstrategier än andra, exempelvis ett av de hus NCC byggde i Hammarby 
Sjöstad och som vann tävlingen om bästa nybyggnad och sju miljoner i prispengar från 
LIP. I Västra Hamnen finns två fristående småhus, LB-hus och Yxhult, som byggts för 
att vara energieffektiva i ett samarbetsprojekt med bland annat Energimyndigheten och 
Lunds Tekniska Högskola. Dessa exempel från båda stadsdelarna utgör undantag, 
medan de flesta husen inte har blivit extremt energisnåla. Varför har det blivit så? 

Jag har tidigare visat att när husbyggarna, d v s byggherrar och arkitekter, involverades i 
utbyggnaden av de två stadsdelarna, valdes de inte ut på grund av särskild kompetens i 
ekologiskt byggande eller intresse i energisnålt byggande. En förutsättning för att köpa 
mark var att ha råd att betala bra för marken. I utformningen av planen prioriterades 
andra frågor, framförallt gestaltningsmässiga, högre än att utforma planen för att ta 
tillvara passiv solvärme.  

Mot bakgrund av dessa förutsättningar, som bestämts av aktörer i de formella 
styrorganisationerna och kommunernas förvaltningar, skulle nu andra aktörer inom 
styrningsorganisationerna, exempelvis miljöchefer i respektive projektorganisation, ta 
över och påverka byggherrarna att bygga energisnåla hus. När det gällde energikravet 
blev det tydligt att olika aktörers bedömningar av vilken nivå som var ett rimligt mål 
skilde sig åt. Byggherrarna hade en helt annan uppfattning om var energimålet skulle 
ligga än de formella styrorganisationerna. Till syvende och sist blev det tydligt att 
marknadens villkor avgjorde byggherrarnas agerande. Från de formella 
styrorganisationernas horisont var styrningen kriteriedriven, exempelvis genom 
kontroll, tävlingar och ekonomiska medel för att locka byggherrarna att bygga 
energisnålt. I båda stadsdelarna finns exempel på partnerskapsliknande samarbeten 
mellan olika aktörer, men dessa utgör enstaka undantag.    
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Att försöka styra så att energisnåla hus byggs i Hammarby 
Sjöstad 
Splittrade organisatoriska förutsättningar med olika budskap 
I tidigare kapitel framkom att byggherrarna i Hammarby Sjöstad tyckte att det beslutade 
målet på 60 kWh/kvm och år i kommunfullmäktige var orimligt, och de förordade 
istället 125 kWh/kvm och år. Kommunfullmäktige bestämde alltså inte målet i 
konsensus med de byggherrar som skulle bygga husen. Energimålet på 60 kWh/kvm 
och år stod dock fast. De organisatoriska förutsättningarna för styrning inom 
Stockholms stad var splittrade. Enligt miljöprogrammet hade stadens politiker det 
yttersta ansvaret för att det skulle följas (Miljöprogram 1996:6). Majoritetsskiftet i 
Stockholms stadshus 1998 innebar att andra politiker än de som deltagit när miljömålet 
fastställdes blev ansvariga för att dessa mål i miljöprogrammet skulle uppnås samtidigt 
som de 200 miljoner kronor som utlovats till miljöteknik aldrig utbetalades. I 
byggherrerapporten hade byggherrarna tydligt deklarerat att miljösatsningar inte skulle 
belasta de boende och inte heller dem som byggföretag (Byggherrerapporten 1997).  

Den nya majoriteten påpekade att miljöprogrammet fortfarande gällde, men man ville 
inte ge kommunala bidrag till projektet och prioriterade stadsdelens stadsmässighet. 
Kellner menar att stadens uttalande om bidrag försenade processen och skapade 
osäkerhet (intervju JM Kellner 2000-11-25). En av tjänstemännen på LIP-kansliet 
betonar att det faktum att stadens utlovade ekonomiska medel försvann gav 
byggherrarna signaler om att miljöfrågor inte längre var lika prioriterade i projektet 
(intervju LIP Hackman 2001-10-22). Bland annat minskade byggherrarnas intresse för 
att investera i olika miljöanpassningar när OS inte längre var aktuellt och 
marksaneringen blev kostsammare än beräknat. Byggherrarna betonade att de boende 
varken efterfrågade energisnålt boende eller individuell mätning. Flera aktörer påpekar 
att de byggherrar som bygger för egen förvaltning har en annan inställning till 
långsiktigt tänkande jämfört med dem som bygger hus med bostadsrätt som 
upplåtelseform och inte ska förvalta husen själva. 

Hur hanterades detta av stadens formella styrorganisationer som skulle se till att de 
politiskt fastslagna målen uppnåddes? Även inom Projekt Hammarby Sjöstad fanns 
tvivel om rimligheten i att nå målet 60 kWh/kvm och år. Projektchef Göran Träff 
påpekar att målet inte var ouppnåeligt, men att det kanske var lite väl ambitiöst satt 
(intervju Projekt Hammarby Sjöstad Träff 2001-12-03). Detta mål reviderades senare 
till att tillförd energi ska vara mindre än 60kWh/kvm och år (mejlkontakt Projekt 
Hammarby Sjöstad Träff 2006-01-04). Både Projekt Hammarby Sjöstad och LIP-
kansliet organiserades efter det att miljöprogrammet tagits fram. I Projekt Hammarby 
Sjöstad hade varken miljöchefen, som skulle driva miljöfrågan, eller projektchefen varit 
med i processen att ta fram miljöprogrammet och energimålet på 60 kWh/kvm och år. 
De båda styrorganisationerna tillämpade olika styrstrategier. Projekt Hammarby Sjöstad 
arbetade med styrning genom mål och kontroll, medan LIP-kansliet hade ekonomiska 
medel att styra med, medel som erhållits från staten, men Gregor Hackman på LIP-
kansliet betonar att de kom in ganska sent i processen, när planeringen var klar (intervju 
LIP Hackman 2001-10-22). Projektledningen och LIP-kansliet kämpade med att i denna 
oklara situation, och med många indirekta signaler om miljöfrågans förändrade vikt i 
projektet, styra mot att miljömålen ändå skulle nås. Denna styrning skedde med hjälp av 
flera olika styrstrategier från respektive organisation.  
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En strategi som såväl Projekt Hammarby Sjöstad som LIP-kansliet och även Birka 
använde var att sprida kunskap till byggherrarna. Bland annat ordnades 
informationsmöten för att inspirera byggherrarna i olika miljöfrågor och om nya 
tekniker. LIP-kansliet drev en så kallad ”kunskapssluss” (intervju LIP Lundberg 2000-
10-16). Flera intervjupersoner i Birka Energi påpekar att de tog fram ett dokument, 
Tekniskt ramprogram, som byggherrarna sen använde sig av (intervju Birka Energi 
Cederholm 2002-03-04; intervju Fortum Teknik & Miljö Lindén 2004-01-16).  

Projekt Hammarby Sjöstads hållning 
En viktig styrstrategi i Projekt Hammarby Sjöstad var att hänvisa till målen och att 
fokus låg på att kontrollera resultatet. Enligt miljöchefen i projektledningen var 
byggherrarna fria att välja tekniska lösningar i husen och projektledningen var inte 
intresserad av hur byggherrarna nådde dit, bara målen nåddes (intervju Projekt 
Hammarby Sjöstad Blix 2000-10-17). Projektchef Göran Träff betonar att det inte låg i 
stadens intresse att ge råd om vilka lösningar som skulle väljas: ”det kan aldrig vara i 
stadens intresse att tala om för byggherrarna vad de ska bygga för miljöfrämjande 
åtgärder”, betonar han (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Träff 2001-12-03). Enligt 
den exploateringsansvarige i projektledning, Gunilla Wastesson, skulle val av teknik 
bygga på frivillighet eftersom staden inte ville bli ansvarig om det visade sig att en 
teknik som förordats inte fungerade (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Wastesson 
2004-03-26). Gunilla Wastesson berättar: 

…/vi kunde inte på något sätt låta staden ta ansvar för lösningar som byggherren 
byggde in, det måste byggherren själv ta ansvar över/…/det får inte vara stadens 
ansvar om saker och ting inte fungerar som man hade tänkt sig för att man har 
byggt experimentlösningar/…/därför skulle det bygga på frivillighet framförallt 
(intervju Projekt Hammarby Sjöstad Wastesson 2004-03-26). 

Projektledningen fokuserade delvis på kontroll och resultatstyrning. Miljöchefen 
påpekar exempelvis att ett viktigt medel för att få byggherrarna att nå målen i 
miljöprogrammet var att resultatet skulle mätas i miljöbelastningsprofilen (intervju 
Projekt Hammarby Sjöstad Blix 2000-10-17). Miljöbelastningsprofilen var det 
instrument som skulle användas för att kontrollera att byggherrarna uppfyllde sina 
åtaganden. Det gjordes även miljöronder för att kontrollera att byggherrarna skötte sitt 
åtagande under byggtiden (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Blix 2000-10-17). 
Exempelvis påpekade Projekt Hammarby Sjöstad för Skanska de brister vid byggandet 
som resulterade i mögel i vissa hus. De fick inget gehör för detta:…/”det ska stan inte 
lägga sig i, vi har köpt vår mark och vi bygger som vi vill med våra system”, var det 
svar projektledningen fick (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Träff 2001-12-03). Ett 
ytterligare motiv för byggherrarna att arbeta mot målet var, enligt Blix, att staden kunde 
bli ”snål” med mark till de byggherrar som inte skötte sig (intervju Projekt Hammarby 
Sjöstad Blix 2000-10-17). Wastesson betonar att i stadens markanvisningspolicy 
prioriterades de företag som hade ett bra miljöarbete (intervju Projekt Hammarby 
Sjöstad Wastesson 2004-03-26).  

Styrning från LIP-kansliet 
LIP-kansliet hade ekonomiska medel till förfogande för att stimulera byggherrarna att 
göra miljösatsningar utöver det normala. LIP-kansliet hade även resurser för 
teknikupphandling och gemensam upphandling med syfte att få ned kostnaderna för ny 
teknik och andra material. Hackman berättar att för att få igång teknikupphandlingen 
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initierade LIP-kansliet arbetsgrupper och kravspecifikationer för gemensam 
upphandling för olika produkter (intervju LIP Hackman 2001-10-22). Detta intygas av 
Jonny Kellner, som berättar att byggherregruppen i dialog med LIP-kansliet föreslog 
teknikupphandling på individuell mätning och solceller (intervju JM Kellner 2000-11-
25). Det handlade om att driva fram efterfrågan på miljövänlig teknik menar Hackman 
(intervju LIP Hackman 2001-10-22).  

En brist i LIP-kansliets arbete har, enligt Hackman som arbetade där, varit att det inte 
funnits någon samsyn från stadens sida, eftersom det har varit olika förvaltningar som 
ansvarat för olika frågor och att framförallt de estetiska frågorna prioriterats (intervju 
LIP Hackman 2001-10-22). Detta intygas av Göran Lundberg som menar att makten har 
varit splittrad och att de gemensamma dokumenten inte har följts. Ett problem har varit 
att respektive förvaltning har haft egna mål (intervju Miljöförvaltningen/LIP Lundberg 
2000-10-16). Hackman tar fram ett exempel: 

Markanvisningsavtalen har inte stöttat processen för vår del, man har alltså inte 
tvingat fram saker, som hade varit mycket lättare om det stått att de måste 
implementera den och den tekniken (intervju LIP Hackman 2001-10-22).  

Till skillnad från Projektledningen Projekt Hammarby Sjöstad framhåller alltså LIP-
kansliet vikten av att välja tekniklösningar som byggherrarna sedan måste rätta sig efter. 
Ett argument för detta är enligt Hackman, att det inte bara går att hänvisa till målen, 
man måste även visa hur man ska komma dit (intervju LIP Hackman 2001-10-22). Ett 
motiv till att man inte vågat ställa krav på byggherrarna var att man då inte kunnat ta 
lika bra betalt för marken. Ett annat skäl till att teknikrelaterade krav ställdes på 
byggarna var att politikerna själva inte visste hur målen skulle nås, eftersom de inte 
befann tillräckligt nära processen (intervju LIP Hackman 2001-10-22).  

Val av tekniska lösningar 
Staden ville att individuell mätning skulle installeras, men det fanns inga tvingande 
skrivningar att hänvisa till (intervju LIP Hackman 2001-10-22). Enligt Hackman har det 
visat sig att det är väldigt få byggherrar som satsat på denna teknik, och det har blivit 
pilotprojekt i liten skala i några enstaka hus, bland andra Svenska Bostäder, och han 
uppskattar att individuell mätning har installerats i ca 350 av 2 300 lägenheter (intervju 
LIP Hackman 2001-10-22).  

LIP-kansliet anordnade en tävling om bästa nybyggnad för att stimulera byggherrarna, 
och det fanns 15 miljoner att vinna. Tävlingen utlystes formellt av Stockholms stad och 
var öppen för byggherrarna i Hammarby Sjöstad, Skärholmen och Östberga, dvs stadens 
kretsloppsstadsdelar. Tävlingen utlyses i broschyren ”Miljötävling 2000 Premiering av 
goda nybyggnader inom stadsdelarna Hammarby Sjöstad, Skärholmen och 
Östbergahöjden”(LIP-kansliet och Stockholms stad 1999).  

Denna tävling sporrade byggherrarna att satsa extra, det vittnar såväl aktörer från LIP-
kansliet som Projekt Hammarby Sjöstad om (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Träff 
2001-12-03; intervju LIP Hackman 2001-10-22; intervju LIP Lundberg 2000-10-16; 
intervju Birka Teknik & Miljö Avatare 2000-10-27). Detta bekräftas också av 
byggherrar (intervju JM Kellner 2000-11-25; intervju NCC Alvtegen 2000-11-13). 
Projektchef Träff framhåller att det som framförallt sporrade byggherrarna var 
prispengarna, men även äran (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Träff 2001-12-03).  

178



  

 65

Hackman betonar att tävlingsmomentet gav resultat, men att effekten var ganska 
begränsad och sträckte sig endast till något enstaka hus hos respektive byggherre 
(intervju LIP Hackman 2001-10-22). Byggherrarnas bidrag i denna tävling innefattade 
inte respektive byggherres alla byggrätter, utan endast något eller några av de hus 
byggherren projekterade i området. De flesta av de solfångare och solceller som sedan 
installerades fanns på de hus som deltog i tävlingen. Ett av NCC:s hus vann tävlingen. 

Budskapet från LIP-kansliet till byggherrarna var att målet 60 kWh/kvm var ett 
inriktningsmål som var tänkt att nås först i projektets sista etapper. Med många olika 
incitament försökte LIP-kansliet påverka byggherrarna att bygga miljöanpassat. De 
arbetade bland annat med gemensam upphandling av energieffektiva fönster, något som 
de flesta av byggherrarna också valde att använda.  

Enligt Göran Lundberg på LIP-kansliet har byggherrarna främst valt bättre fönster och 
mer isolering när de bestämt sig för tekniklösningar (intervju LIP Lundberg 2000-10-
16). Både JM och NCC menar att energifrågan är av största vikt, men att andra 
avvägningar också måste göras vid val av teknik (intervju JM Kellner 2000-11-25; 
intervju NCC Alvtegen 2000-11-13). Både JM och NCC betonar att byggföretagen är 
vinstdrivande företag och varje bostadshus de projekterar måste bära sig ekonomiskt. 
De lyssnar framförallt till vad kunderna på bostadsmarkanden efterfrågar, och det 
handlade framförallt om läge, utsikt och kommunikationer (intervju JM Kellner 2000-
11-25), men även material- och golvval (Brogren & Green 2001:83). Enligt Alvtegen 
måste ”alla kostnader bäras av slutkunden” (intervju NCC Alvtegen 2000-11-13). 

En fråga är om byggföretagen kan välja teknik som blir billigare för kunderna. Både JM 
och NCC menar att det är de som bygger för egen förvaltning som på sikt kan få igen 
sådana investeringar (intervju JM Kellner 2000-11-25). 

Svenska Bostäder, som bygger för egen förvaltning, instämmer i detta och förtydligar 
varför förvaltarna inom företaget trycker på vikten av att husen byggs driftssnåla: 

Förvaltningen, de har hand om huset under driftskedet, så det är självklart att de 
vill ha ett hus som fungerar på ett bra sätt, som är ekonomiskt bra på alla sätt 
(intervju Svenska Bostäder Lundqvist 2002-01-09). 

Byggherrar vill helst använda beprövad teknik och ett motiv till detta är att det inte får 
bli krångel i driftskedet (intervju NCC Alvtegen 2000-11-13). I Hammarby Sjöstad 
tryckte byggherrarna på komfortkravet i det dokument som de tog fram, precis som 
byggherrarna gjorde i Västra Hamnen. 

GlashusEtt 
Även om styrningen präglades av en kriteriedriven ansats från Stockholms stad när det 
gällde att nå energimålen, fanns exempel på projekt som var mer inriktade mot 
konsensusstyrning mellan olika parter. Ett exempel på detta var samarbetet Stockholms 
stad, Birka Energi och Stockholm Vatten inledde för att förverkliga att ett 
informationshus byggdes, GlashusEtt (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Blix 2003-
01-21). Byggherrarna deltog dock inte i detta samarbete för att realisera detta hus 
(intervju Projekt Hammarby Sjöstad Blix 2003-01-21). GlashusEtt syfte var att fungera 
som ett informationscenter där de boende kunde informeras om områdets 
miljöanpassning för att få dem intresserade av att bidra till att nå stadsdelens miljömål. 
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Ett annat syfte med GlashusEtt var att bygga ett speciellt hus där ny spjutspetsteknik 
kunde demonstreras och samtidigt visa hur ett hus kunde byggas energisnålt (intervju 
Fortum Teknik & Miljö Lindén 2004-01-16).   

Samarbetet ledde till att huset byggdes sedan man övervunnit flera hinder. Exempelvis 
rådde vid vissa tidpunkter oklarhet om huset skulle byggas eller inte (intervju Birka 
Teknik & Miljö Avatare 2000-10-27; intervju Fortum Ohlsson 2004-02-12). I ett skede 
var det exempelvis osäkert om Birka Energi skulle delta, på grund av att den person 
inom företaget som var ansvarig i denna fråga inte var så intresserad av projektet 
(intervju Fortum Ohlsson 2004-02-12). Möjligheten att bygga ett riktigt energisnålt 
informationshus begränsades av stadsplanen. Anders Lindén påpekar att huset enligt 
planen skulle byggas helt i glas, precis som Sjöstadskyrkan, belägen på andra sidan 
gatan. Denna skulle utgöra en arkitektonisk pendang till glasburen på översta våningen 
av Lumafabriken. Kravet att GlashusEtt skulle byggas med glasfasader gav, enligt 
Lindén, inte de bästa förutsättningarna för att huset skulle bli riktigt energisnålt, men 
strategin blev då att bygga det så energieffektivt som dessa förutsättningar gav utrymme 
för. I huset finns en bränslecell installerad, och solceller är installerade på taket (intervju 
Fortum Teknik & Miljö Lindén 2004-01-16). Vem som skulle äga och förvalta huset 
blev också en fråga att överväga. Enligt miljöchef Blix var det planerat att Stockholm 
Vatten skulle äga huset, men det gick inte på grund av att bolaget verkar kommersiellt. 
Detta resulterade i att staden stod som ägare av huset under de första fem åren och även 
blev ansvarig för driften. Sedan ska Stockholm Vatten överta ansvaret (intervju Projekt 
Hammarby Sjöstad Blix 2003-01-21). GlashusEtt har haft många tusen utländska 
besökare som intresserat sig för stadsdelen.  

Birka Energis engagemang i IT-satsningar i Hammarby Sjöstad 
Satsningen på intelligenta hem var ett annat exempel på konsensusstyrning som inte 
ledde ända fram. En av tjänstemännen inom Birka Energi framhåller att det var viktigt 
att spara energi, och då särskilt att minska elanvändningen (intervju Fortum Teknik & 
Miljö Lindén 2004-01-16). Ett sätt att få inflytande över detta var att satsa på tekniska 
lösningar för intelligenta hem. Stockholms stad uppmanade till att installera sådan 
teknik i husen, eller i alla fall att förbereda husen för detta.  

Under slutet av 1990-talet sökte Birka Energi och Stockholms stad gemensamt 
ekonomiska medel från EU:s femte ramprogram för storskalig individuell mätning 
(intervju Birka Energi Cederholm 2002-03-04). Ansökan gjordes tillsammans med 
bland annat städerna London och Paris (intervju Birka Energi Cederholm 2002-03-04). 
Inga medel erhölls dock. En orsak till detta, menar en annan tjänsteman på Birka 
Energi, var att ansökan var inriktad mot tekniken och att användarfrågorna inte hade 
uppmärksammats tillräckligt (intervju Birka Energi Ohlsson 2002-02-22). Andra skäl 
var att den konsult som staden anlitat inte hade tillräcklig kompetens, samt att Projekt 
Hammarby Sjöstad inte riktigt hade uppfattat hur mycket tid det tog att göra en EU-
ansökan. Dessutom var en av de utländska parterna inte säker på sin medverkan 
(telefonkontakt Fortum Ohlsson 2006-01-03). Året efter blev det aktuellt att ta upp 
ansökan igen när bland annat Paris och Rom ville göra en ny ansökan, men då var 
Stockholms stad inte längre intresserad av att ge sitt stöd (intervju Birka Energi 
Cederholm 2002-03-04):  

…/det här EU projektet som vi var inne i det blåstes till liv igen i höstas (hösten 
2001), både Rom och Paris ville ha med oss igen, men då sa Stockholm stad från 
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centralt håll att nej inte en krona, vi går inte in och bekostar några ansökningar eller 
några konsultarvoden, gärna om Birka Energi och ja Svenska Bostäder, vilka det 
nu kunde vara, ville driva de frågorna, men inte med bidrag från dem (intervju 
Birka Energi Cederholm 2002-03-04).  

Staden ville inte längre vara drivande part och intog här en kriteriedriven inställning 
med innebörden att det var hus- och energisystembyggarna som borde engagera sig i 
ansökan. Cederholm påpekar att detta var ungefär samtidigt som Bo01 i Malmö hade 
gått i konkurs och att detta troligen bidrog till Stockholm stads tveksamma hållning 
(intervju Birka Energi Cederholm 2002-03-04). Ingen ny ansökan gjordes. Ohlsson 
framhäver att Birka Energi fick i uppdrag av Projekt Hammarby Sjöstad att ta fram en 
IT-policy (intervju Birka Energi Ohlsson 2002-02-22). I IT-policyn ingick tankar att 
använda bland annat IT inom äldrevård och skola, eftersom det i en utbyggnad av en så 
stor stadsdel fanns möjlighet att testa lösningar i etapper. Enligt Ohlsson stöddes detta 
av stadsdelsnämnden, men högre upp inom stadens politiska hierarki: ”stötte det hela på 
patrull” (intervju Birka Energi Ohlsson 2002-02-22). Birka Energi fick till stånd ett 
samarbete med Svenska Bostäder, vars fastigheter utrustades för individuell mätning 
(intervju Birka Energi Cederholm 2002-03-04). Det kommunala bostadsbolaget 
Svenska Bostäder hade bestämt att alla deras nya fastigheter skulle utrustas med denna 
teknik.  

Styrning mot energieffektiva hus i Västra Hamnen 
Lokalklimat och vindar påverkar energianvändningen, inte minst för uppvärmning. I 
kvalitetsprogrammet för Västra Hamnen finns två energirelaterade plankrav som 
anknyter till det förhållandet: ”planmönster som främjar lä” och ”stor andel sydvända 
hus” (Stjernhav 2002:17). Energikraven påverkade inte planens utformning. I ett 
examensarbete konstateras till exempel att området inte har stor andel sydvända hus och 
slutsatsen som dras är att kravet på sydvända hus rationaliserades bort. Däremot ligger 
flera hus i nord-sydlig riktning. Kraven på ett planmönster som främjar lä och stor andel 
sydvända hus står delvis i konflikt med varandra (Stjernhav 2002:17, 59).  

En viktig intention på bomässan var att visa hur energi skulle kunna sparas (Förstudien 
1996:17). Efter förhandlingen mellan de olika parterna lyckades de till slut enas om ett 
energimål på 105 kWh/kvm och år, vilket också skrevs in kvalitetsprogrammet. 
Eftersom byggherrarna å ena sidan och Bo01-organisationen och kommunen å andra 
sidan hade skilda uppfattningar kring detta mål kan man fråga sig hur Bo01-
organisationen och Malmö stad agerade för att målet skulle uppfyllas. Det fanns 
uppenbara svårigheter att övervinna. För det första hade den plan som togs fram av 
Bo01-organisationen inte fokus på att utnyttja passiv solenergi. För det andra valdes 
varken byggherrarna, eller deras arkitekter, mot bakgrund av sin kompetens i ekologiskt 
eller energisnålt byggande, utan enligt andra kriterier. Det gällde till exempel att vara en 
skicklig arkitekt eller ha råd att köpa marken som såldes. Dessutom var det andra 
aktörer som skulle styra mot ett energisnålt byggande än de som hade tagit fram planen 
och sålt marken. Enligt byggherrarnas egna beräknade värden skulle energikravet på 
105 kWh/kvm och år nås (intervju Bo01 Andersson 2001-11-15).  

Organisatoriska förutsättningar 
I Västra Hamnen skulle Malmö stad och bomässans organisation samarbeta med 
varandra. Flera olika aktörer vittnar om att detta samarbete inte alltid var helt friktions-
fritt (intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29; intervju kommunstyrelsens ordförande 
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Reepalu 2004-06-24; intervju Bo01 Roberts 2001-12-11). Det tycks ha funnits en viss 
konkurrens inom kommunen som bottnade i att en organisation utifrån skulle leda ett 
stadsbyggnadsprojekt som vanligtvis kommunen stod som helt ansvarig för. Kanske det 
var oklart vilka frågor som olika aktörer skulle ansvara för. Ilmar Reepalu höll i ett 
skede ett möte för anställda på kommunen för att förtydliga att bomässan även var en 
kommunal angelägenhet (intervju kommunstyrelsen ordförande Reepalu 2004-06-24). 
Flera av byggherrarna nämner att de var kritiska till Malmö stads ledning av projektet. 
Byggherrarna var kritiska emot att planeringsprocessen försenades på grund av 
kommunens bristande handlingskraft.  

Västra Hamnen kan dock inte, lika tydligt som i Hammarby Sjöstad, olika styrstrategier 
urskiljas sedan planen antagits och byggherrar och arkitekter valts ut för att styra så att 
energimålen uppnåddes. Bo01-organisationen och miljöförvaltningen arbetade i detta 
skede gemensamt, vilket kan ha underlättats av att Västra Hamnen var betydligt mindre 
än de studerade etapperna i Hammarby Sjöstad. Dessutom samarbetade aktörerna Bo01 
och Malmö stad vid framtagandet av kvalitetsprogrammet. Bo01-organisationen 
förstärkte dessutom kompetensen inom energiområdet med ytterligare en person efter 
det att första miljöchefen Mikael Edelstam slutade och hans tidigare assistent Hanna 
Roberts tog över rollen som miljöchef (intervju Bo01 Roberts 2001-12-11). Den 
nyanställde blev energisamordnare för projektet i Västra Hamnen.  

Olika strategier för att påverka byggherrarna att bygga energisnålt  
Att ta fram kvalitetsprogrammet i konsensus med byggherrarna och visa på goda 
exempel var en av de strategier Bo01-organisationen och Malmö stad använde sig av för 
att få byggherrarna att nå de mål som togs fram (intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29; 
Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13; intervju Bo01 Roberts 2001-12-11). 
En annan strategi var att koppla kvalitetsprogrammet till markanvisningsavtalet och 
följa upp om de nåddes. Hård infrastruktur användes alltså och det skrevs också in i 
kvalitetsprogrammet att uppföljningar skulle göras. Det var kommunen som integrerade 
kvalitetsprogrammet i markanvisningsavtalet, men kvalitetsprogrammet var utarbetat 
gemensamt. En tredje strategi rörde hur LIP-medlen hanterades. Mikael Edelstam 
påpekar att en intention för bomässan, som hämtat inspiration från Hammarby Sjöstad, 
var att driva fram ny teknik, och satsa på uppvisnings- och demonstrationsprojekt 
(intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29). För att få byggherrarna att ansöka om LIP-bidrag 
hade Bo01-organisationen i uppdrag att samordna byggherrarnas insatser och åtgärder 
(intervju Bo01 Andersson 2001-11-15).  

Energisamordnaren försökte diskutera med byggherrarna för att få dem att göra 
miljöförbättrande åtgärder inom energiområdet och motivera dem att ansöka om LIP-
medel (intervju Bo01 Andersson 2001-11-15). En av miljöcheferna på Bo01-
organisationen hade förväntat sig att LIP-medlen skulle stimulera byggherrarna att göra 
något utöver kraven i miljöprogrammet, men LIP-medlen blev istället ett incitament för 
att byggherrarna överhuvudtaget skulle försöka uppnå 105 kWh/kvm och år och alltså 
inget därutöver, menar miljöchef Roberts (intervju Bo01 Roberts 2001-12-11).  

En diskussion ägde rum om byggherrarna verkligen hade rätt att söka LIP-medel om 
avsikten var begränsad till att uppnå målen kvalitetsprogrammet, eftersom programmet 
skulle utgöra en miniminivå för stadsdelen och LIP-pengarna enligt praxis skulle 
stimulera till miljösatsningar utöver det vanliga (intervju Bo01 Roberts 2001-12-11). En 
annan aspekt var att några av de mindre byggherrarna tyckte att det var krångligt att 
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söka LIP-medel och därför var det framförallt de större byggherrarna som kom att 
lämna in ansökan (intervju Bo01 Andersson 2001-11-15). Den pressade tidplanen 
påverkade både utformningen av LIP-ansökningarna och antalet ansökningar (intervju 
Bo01 Andersson 2001-11-15).  

Hanna Roberts som efterträdde Mikael Edelstam som miljöchef, menar att energimålet 
på 105 kWh/kvm och år skulle utgöra lägsta standard för husen som byggdes i 
stadsdelen (intervju Bo01 Roberts 2001-12-11). Byggherrarna hade dock andra och 
konkurrerande mål – inte minst krav på komfort och rimliga kostnader. MKB betonar 
att byggherrarna ville ha ett högre tak för energimålet dels för att de skulle kunna 
förverkliga målet, dels för att kunna bygga bostäder med hög standard (intervju MKB 
Ullman-Hammer 2002-09-04). 

Enligt Eva Dalman betonade byggherrarna komfortkravet starkt, d v s att energimålet 
inte fick innebära att komforten för de boende skulle bli sämre (intervju 
Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2001-11-13). Detta eftersom minskad komfort 
skulle kunna innebära att eventuella köpare inte var intresserade av att köpa en lägenhet. 
Skanska motiverar: ”en av de viktigaste aspekterna är ju att det inte får gå ut över de 
boendes komfort alltför mycket, för då anses produkterna inte vara tillräckligt 
attraktiva på marknaden” (intervju Skanska Lindén 2002-10-24). Ullman-Hammer 
påpekar även att högre standard ofta ger en högre energiförbrukning (intervju MKB 
Ullman-Hammer 2002-09-04).  

Den målgrupp som byggherrarna vände sig till förväntade sig att köpa ett bekvämt 
boende.1 Dessutom framhölls att det inte var ekonomiskt motiverat att nå ambitiösare 
mål: …”så skulle man då gå ner till 70 KWh/kvm och år eller så sparar man inte många 
hundralappar om året per lägenhet i och med att det är så pass snålt redan som det är” 
(intervju Skanska Lindén 2002-10-24). Enligt Nilsson och Andersson har framförallt det 
estetiska prioriterats högt vid utformningen av husen, och därmed före energiaspekter 
(intervju Bo01 Andersson 2001-11-15; intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2001-09-
07). 

Svårigheten att få till att experimentbyggen på bomässan byggdes 
På bomässan planerades för uppvisnings- och demonstrationsprojekt (intervju Bo01 
Edelstam 2002-01-29). Nilsson från miljöförvaltningen menar att när Ilmar Reepalu 
redovisade i visionen av Bo01 på ett möte med departementet sades att nollenergihus 
skulle byggas på bomässan (intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2001-09-07). Enligt 
Edelstam var ett mål att bygga några riktigt vassa experimentbyggen på bomässan. 
”Som en slags uppvisning att om man stoppar in all den vassaste tekniken i ett enda 
hus, hur ser det då ut att komma ned till 40 kWh/kvm och år”. Edelstam säger vidare: 
”… /men det blev inget, det blev för mycket turbulens runt bomässan, för att vi skulle 
hittar partner som ville vara med i det här” (intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29).  

En tjänsteman på Sydkraft nämner att företaget i ett skede hade idéer om att bygga ett 
energisnålt ”Sydkrafthus”, ett kontorshus där olika experimentlösningar skulle testas för 
att se hur långt det gick att komma ner i energiförbrukning (intervju Sydkraft Bengtsson 

                                                 
1 Edelstam menar att dilemmat för lokaliseringen av både Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen är att den 
leder till ett exklusivt boende för rika och att denna grupp har mycket resurser och apparater hemma. Det 
gick inte, varken i Hammarby Sjöstad eller Västra Hamnen, att bygga enklare bostäder (intervju Bo01 
Edelstam 2002-01-29). 
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2002-10-22). Bengtsson minns: ”…/på den tiden fram till nyligen så hade vi ett eget 
konsultbolag i koncernen, hos oss på Sydkraft, det är sålt nu, i konsultbolaget där fanns 
en rätt stor byggavdelning och de var ju intresserade av att liksom skapa ett lärande, 
hur ser det framtida boendet ut, hur det framtida huset ut/.../ försöka göra någonting 
som är riktigt spetsigt då, men det blev rätt så kvickt begravt (intervju Sydkraft 
Bengtsson 2002-10-22). Dessa projekt rann ut i sanden. Två enfamiljshus byggdes dock 
med energieffektivitet som ledstjärna, men med traditionell teknik såsom klimatskärm, 
tjockare isolering och marknadens bästa fönster (intervju Bo01 Andersson 2001-11-15). 
Enligt energisamordnare Andersson, stöddes bomässan av Energimyndigheten i detta 
projekt genom att ge medel för utvecklingskostnaderna för byggandet av dessa två hus 
(intervju Bo01 Andersson 2001-11-15). De bägge husen skulle uppfylla 
Energimyndighetens krav på energieffektivitet och sunt inomhusklimat med syfte att 
sprida Energimyndighetens rekommendationer på bomässan: ”…genom att husen skulle 
ingå i en bomässa med förväntad stor publiktillströmning skulle goda möjligheter ges 
att till allmänheten sprida STEMs rekommendationer om energieffektivitet, miljövänligt 
och ekonomiskt småhusbyggande” (Bagge, Elmroth & Lindstrii 2004:14). Ett avtal slöts 
mellan Energimyndigheten och företagen Yxhult AB respektive LB-Hus AB (Bagge, 
Elmroth och Lindstrii 2004:14).  

Svårigheten att genomföra teknikupphandling 
Bo01-organisationen erbjöd byggherrarna att delta i gemensam teknikupphandling, 
enligt samma koncept som användes av LIP-kansliet i Stockholm (intervju Bo01 
Andersson 2001-11-15; intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29). Teknikupphandling 
realiserades aldrig i Västra Hamnen (intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29) och en av 
anledningarna till detta var, enligt Bo01-organisationens energisamordnare Andersson, 
att det inte fanns några incitament för byggherrarna att engagera sig, framförallt 
eftersom tidsplanen var så snäv (intervju Bo01 Andersson 2001-11-15). Vidare innebar 
planen, som förordade såväl mångfald som små byggvolymer, att det blev svårt att göra 
en gemensam upphandling. Exempelvis krävde den en stor mängd olika utformningar 
bara av fönstren (intervju Bo01 Andersson 2001-11-15): 

…/svårt att driva några gemensamma upphandlingar, t ex fönster, dels på grund av 
tidsaspekten men framförallt handlade det om att man vill ha unika hus, det är inga 
standardfönster direkt man använder sig av, det har nog varit svårt att få alla 
byggherrar att samlas (intervju Bo01 Andersson 2001-11-15). 

Den största byggvolymen som en byggherre stod för var ca 90 lägenheter, fördelade på 
tre olika projekt och dessa tre hus var dessutom ritade av olika arkitekter. Planens 
mångfaldstema utgjorde alltså ett hinder, på grund av små byggvolymer för varje 
byggherre. Detta kan jämföras med Hammarby Sjöstad där respektive byggherre 
byggde ca 200-250 lägenheter.  

Val av teknik och IT-visionens realisering 
I Västra Hamnen fanns ingen direkt styrning angående vilken teknik byggherrarna 
skulle välja för energibesparingsåtgärder i husen, förutom när det gällde IT-lösningar i 
husen. Energisamordnare Andersson konstaterade hösten 2001, efter det att mässan 
hade ägt rum, att valda lösningar var traditionella och att det fanns få exempel på 
energisparhus:  
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…/man har inte sagt hur man ska göra, det har varit ganska fritt för byggherrarna, 
framförallt ganska traditionella lösningar, man har valt bättre fönster och bättre 
klimatskal, sen är det vissa som har återvinning av ventilationsluft, återvinning av 
värme, jag tycker inte det finns några extrema energisparhus, ganska traditionellt 
(intervju Bo01 Andersson 2001-11-15).  

Ett av målen för kvalitetsprogrammet var att säkra en mycket hög kvalitet rörande 
teknik och tjänster för informationssamhället (Kvalitetsprogram 1999:5). Satsningen på 
intelligenta hem gjordes inte samlat, konstaterar Andersson (intervju Bo01 Andersson 
2001-11-15) och han framhåller att i de flesta husen är tekniken förberedd, men att den 
inte alltid fungerar i lägenheterna. Vilken tekniknivå som installerats varierar. I vissa 
hus har byggherrarna satsat extra. Där finns det också möjlighet till individuell mätning 
av vatten och energi (intervju Bo01 Andersson 2001-11-15).  

Sydkraft framhåller att de initialt hade planer på intelligenta hus och inledde ett 
samarbete med en av de privata byggherrarna och MKB. Samarbetsprojektet med MKB 
realiserades dock aldrig (intervju MKB Ullman-Hammer 2002-09-04; intervju Sydkraft 
Bengtsson 2002-10-22). Bengtsson berättar:  

Vi såg framför oss för att klara ut det här med beteende så skulle du ha ett sådant 
intelligent system i huset för att göra de boende uppmärksamma. Visionen var ju på 
något sätt att de boende såg framför sig det här på någon monitor eller i en TV eller 
så, hur ligger området till, hur ligger min lägenhet till och sen så skulle de kunna 
justera eller genom att uppmärksamma dem/…/Så energibolagets roll i det här 
intelligenta boendet var att skapa möjlighet för användargränssnitt så att man fick 
information om hur beteendet påverkar så man skulle kunna nå upp de här uppsatta 
målen, 105 kWh/kvm, så var tanken från början (intervju Sydkraft Bengtsson 
2002-10-22) 

Lennart Fredenberg menar att intresset var stort i början, men att det var svårt att ta 
betalt för det (intervju Sydkraft Fredenberg 2004-06-29). Intresset bland byggherrar och 
arkitekter varierade. En arkitekt och tillika byggherre säger i boken Bo01 staden att de 
valt enkel teknik med följande motiv:  

Högteknologiska hus, energisparhus, är känsliga och blir lätt utslagna. Det räcker 
att ett kretskort pajar så fungerar ingenting längre, vårt hus är det enklast tänkbara 
(Dalman 2001:59).  

Ett skäl till den arkitektoniska mångfalden i Västra Hamnen var att det inte bara var 
miljöfrågan som hade hög prioritet. En annan mycket viktig fråga var att mässledningen 
ville garantera högklassig arkitektur till mässan. Arkitekterna skulle godkännas av 
mässarkitekten, vilket gjorde att de arkitekter som kom att rita husen hade olika intresse 
av, kunskap om och inställning till miljö- och energifrågan. T ex var en arkitekt mycket 
intresserad av energifrågor, en annan arkitekt fokuserade mer på den kompakta staden 
och en tredje hade intresse av att bygga i trä (intervju Bo01 Andersson 2001-11-15). 

10.3. Energilösningar i Hammarby Sjöstad 
Styrning mot förnybar energi i Hammarby Sjöstad 
Resurs- och partnermobiliseringen vid utformning av nya energilösningar i Hammarby 
Sjöstad måste ses i ljuset av förändringar av villkoren för projektet under åren 1997 och 
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1998. För det första kom beskedet att Stockholm inte fick arrangera OS 2004. Även om 
den politiska ledningen deklarerat att miljösatsningen skulle genomföras oberoende av 
OS, så dämpades entusiasmen. För det andra fick de politiker som drivit 
miljösatsningen lämna över makten till den tidigare oppositionen hösten 1998. De 200 
miljoner som utlovats av den socialdemokratiska ledningen i Stockholms stad, som 
extra resurser för miljösatsningar i projektet, betalades aldrig ut av den nya borgerliga 
ledningen (intervju Miljöförvaltningen/LIP-kansliet Lundberg 2000-10-16). Stockholms 
stad fick dock 200 miljoner från de statliga LIP-bidraget för miljösatsningar i 
Hammarby Sjöstad. För det tredje minskade kommunens möjlighet att styra 
energibolaget sedan delar av Stockholm Energi sålts till Gullspång och Birka Energi (se 
inledningskapitlet) 

Mot denna bakgrund ska jag behandla styrningen för att realisera de energilösningar 
som gick utöver Hammarbymodellen, den modell som på uppdrag av politikerna 
utvecklats av kretsloppsbolagen (se föregående kapitel) Huvudlösningen för 
energitillförseln kombinerades med planer på bland annat solfångaranläggningar och 
biogas. Solfångaranläggningarna förverkligades aldrig i stor skala, dels beroende på att 
byggherrarna inte var intresserade av denna installation, dels beroende på att solfångare 
i större skala riskerade att konkurrera med anläggningar i det redan befintliga systemet. 
Biogas kom dock att användas till spisar i ca 850 av de ca 2 300 hushållen i de två första 
etapperna. Det hårda kravet som stipulerade att el endast fick utgöra 20 kWh/kvm och 
år gjorde att biogas passade i energilösningen (intervju Fortum Teknik & Miljö Lindén 
2004-01-16). 

Solfångare  
Uppdraget att ta fram en lösning för energitillförseln hade givits till det kommunala 
bolaget Stockholm Energi. Men bolaget såldes och blev Birka Energi vilket påverkade 
företagets syn på energifrågan i Hammarby Sjöstad. Byggherregruppen på Sickla Udde 
engagerade sig också i olika lösningar som redovisades i Byggherrerapporten.  

Solenergi nämns som en möjlig energikälla för stadsdelen i såväl kretsloppsbolagens 
synopsis Hammarby Sjöstad Kretsloppsbolagens systemlösningar, som i byggherre-
gruppens framtagna rapport Sickla Udde Hammarby Sjöstad – Redovisning av energi- 
och miljötekniska åtgärder (Stockholm Vatten, Stockholm Energi & Skafab 1997:2; 
Byggherrerapporten 1997:26ff, 47). Även i miljökonsekvensbeskrivningen för 
detaljplanen för Sickla Udde nämns att lokalt värmetillskott i form av aktiva solfångare 
planerades för området (Stockholms stad 1998:1,39). Flera olika typer av 
solvärmelösningar diskuterades. 

I byggherregruppens rapport framhölls att solvärme främst var aktuellt för uppvärmning 
av tappvarmvatten (Byggherrerapporten 1997:31ff).1 Antingen kunde takintegrerade 
termiska solfångare anslutas till det kommunala fjärrvärmenätet, till ett 
säsongsvärmelager i bergrum eller till ett borrhålslager (intervju Projekt Hammarby 
Sjöstad Inghe-Hagström 2003-03-05; intervju Fortum Ohlsson 2004-02-12). I förslaget 
med säsongslagring framhölls att under perioder med låg solinstrålning kunde energi 
importeras från fjärrvärmenätet till värmelagret (Byggherrerapporten 1997:32). Det 
framgår också av byggherrarnas förslag att om energibehovet för värme och varmvatten 
skulle kunna täckas till 100 procent, så måste 60 procent av takytorna i stadsdelarna 

                                                 
1 De solfångare som förordades var takanslutna utanpåliggande solfångare. 
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täckas med solfångarpaneler (Byggherrerapporten 1997:32). Därmed kunde också 
målsättningen för energianvändningen på 60 kWh/kvm och år nås.1  

Stockholm Energi initierade en undersökning vad avser möjligheter att investera i 
solfångaranläggningar i större skala. Linda Avatare, som var miljösamordnare i Birka 
Energi under en period, framhåller att det i energibolaget fanns en spridd uppfattning att 
fjärrvärme i sig är ett fullgott alternativ ur miljösynpunkt (intervju Birka Teknik & 
Miljö Avatare 2000-10-27) men att solvärmelösningar ändå utreddes. Stockholm Energi 
presenterade en utredning som belyste olika alternativ för solvärmesystem i Hammarby 
Sjöstad (ZW Energiteknik AB & Stockholm Energi AB 1998).2 I utredningen om 
alternativa solvärmesystem framhölls att installation av solfångarsystem hade litet värde 
såväl ekonomiskt som resursbesparingsmässigt om de placerades där det redan fanns 
fjärrvärmesystem i allmänhet och Hammarbysystemet i synnerhet (ZW Energiteknik 
AB & Stockholm Energi AB 1998:3). Leverans av värme från solfångarna skulle 
konkurrera med befintlig värmeproduktion. Under denna period skedde produktion av 
värme i södra fjärrvärmenätet, huvudsakligen i form av sopeldning i Högdalen, och med 
värmepumpar i Hammarbyverket. Konkurrensproblematiken framhålls av Birka Energi 
som ett av motiven till att inte använda solfångare: 

Sopförbränningen är dominerande i södra nätet, solfångarna skulle kunna 
konkurrera ut sopförbränningen. Sopor går inte att lagra och det fanns risk för att 
det skulle bli så att man eldade för kråkorna helt enkelt (intervju Birka Energi 
Cederholm 2002-03-04).  

Energibolaget var inte heller intresserat av att göra småskaliga system för Hammarby 
Sjöstad:  

Vi var ovilliga att göra lösningar för sådant som redan var löst, vi ville inte göra 
särskilda system för Hammarby Sjöstad, det fanns ingen anledning att bygga en 
värmepump till, det är varken ekonomiskt eller tekniskt någon brilliant idé (intervju 
Fortum Ohlsson 2004-02-12) 

Även stadsarkitekt Jan Inghe-Hagström, som satt i Projekt Hammarby Sjöstad, 
poängterar att det inte var lämpligt att investera i solfångare med den fjärrvärmeteknik 
som fanns i Hammarby Sjöstad (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Inghe-Hagström 
2003-03-05). I Stockholm Energis konsultutredning framhålls dock att om merparten av 
energiproduktionen under sommaren hade skett med fossila bränslen i 
fjärrvärmesystemet, så hade lösningen kunnat motiveras (ZW Energiteknik AB & 
Stockholm Energi AB 1998:3).3 Inghe-Hagström på stadsbyggnadskontoret använder 
samma argument: ”det var ingen olja som man sparade” (intervju Projekt Hammarby 
Sjöstad Inghe-Hagström 2003-03-05). Olof Ohlsson påpekar att Stockholm Energi 
menar att man hade kunnat använda solfångare om området haft ett annat geografiskt 

                                                 
1 Byggherregruppen konstaterar att det enligt deras energiberäkningar inte är ekonomiskt försvarbart att nå 
detta mål (Byggherrerapporten 1997:32). 
2 I rapporten presenterades två lösningar. En lösning med solfångare installerade på taken på fastigheterna 
på Sickla Udde och vars solvärmeproduktion skulle matas till de enskilda undercentralerna för 
tappvarmvattenproduktion. En annan lösning var att solfångaranläggningar byggdes på den södra 
sluttningen av Henriksdalsberget för att förse det lokala fjärrvärmenätet med solvärme. Båda systemen var 
tänkta att i första hand täcka sommarens tappvärmelast (ZW Energiteknik AB & Stockholm Energi AB 
1998:2). 
3 T ex om Hammarby Sjöstad istället legat i västra Stockholm hade det varit mer ekonomiskt att satsa på 
solfångare. 
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läge i Stockholm. I denna del av energisystemet var det inte lämpligt att installera 
solfångare (intervju Fortum Ohlsson 2004-02-12).  

Ett hinder för att installera solfångaranläggningar var att de, som nya produktions-
anläggningar, skulle kosta mer än vad anslutningen av stadsdelen till fjärrvärmenätet 
skulle göra. Vem skulle bära merkostnaderna för solfångaranläggningarna och hur 
skulle resurser erhållas för detta? I Byggherrerapporten deklarerades tydligt att 
experimentkostnader inte fick belasta de framtida boende i de hus som byggdes inom 
ramen för projektet: 

Anslutningsavgifterna får dock inte bli högre för solvärmeanslutning jämfört med 
traditionell fjärrvärmeinstallation./…/Hela kostnaden är dock att betrakta som en 
experimentbyggnadskostnad av yttre försörjning som ej kan belasta de normala 
boendekostnaderna (Byggherrerapporten 1997:30ff). 

Sedan Stockholm Energi år 1998 hade blivit Birka Energi började företaget agera mer 
marknadsmässigt. Cederholm betonar: ”Om man bekostar måste man fundera över hur 
du ska kunna kommersialisera det och ta betalt för det…” (intervju Birka Energi 
Cederholm 2002-03-04). Berndt Björlenius, som mellan 1998 och 2000 arbetade som 
kretsloppssamordnare i projekt Hammarby Sjöstad, framhåller att en modell för 
finansiering av ny infrastruktur togs fram. Den byggde på att behovet av extra 
ekonomiska resurser skulle täckas till en tredjedel med statliga medel i form av LIP-
bidrag på 200 miljoner, en tredjedel med de 200 miljoner Stockholms stad utlovat och 
sista tredjedelen med medel från byggherrar och kretsloppsbolag (intervju Stockholm 
Vatten Björlenius 2004-03-29). Dessa idéer om finansieringsmodell bekräftas även av 
Cederholm på Birka Energi:  

…/grundtanken var att staden skulle stå för 1/3, staten för 1/3 och Stockholm 
Energi tillsammans med byggherrarna för 1/3 (intervju Birka Energi Cederholm 
2002-03-04).  

Berndt Björlenius betonar att Stockholms stad aldrig betalade sin tredjedel eftersom den 
nya politiska majoriteten inte ville ge projektet extra resurser. Björlenius berättar efteråt:  

Vi ville ha en tredjedelsfinansiering, staden kommer in med en tredjedel, staten en 
tredjedel och bolagen en tredjedel/…/stan skulle skjuta till 200 miljoner, sen kom 
200 miljoner i LIP-pengar, sen kom valet, då ville jag få bekräftat att utfästelserna 
låg kvar, vi väntade, vi hörde av oss/…/det finns inga pengar/.. (intervju Stockholm 
Vatten Björlenius 2004-03-29). 

Kommunpolitikernas budskap var nu istället, enligt Björlenius, att extra kostnader 
skulle bekostas av bolagen själva. Han hävdar att vissa planerade lösningar därför inte 
genomfördes i stor skala (Kf 1999-10-18 § 3 yttranden:21). 

Det fanns även andra hinder för att installera solfångare. Göran Lundberg, som då 
arbetade på miljöförvaltningen, påpekar att det hos vissa arkitekter fanns motstånd mot 
lösningen med solfångare. De ansåg att husen skulle ha platta tak och menade att löst 
sittande solpaneler inte skulle se snyggt ut (intervju Miljöförvaltningen/LIP-kansliet 
Lundberg 2000-10-16). Enligt Birka Energi saknade byggherrarna, framförallt de 
privata, intresse av att installera solfångare på taken eftersom de skulle sälja bostäderna 
vidare i form av bostadsrätter (intervju Birka Energi Cederholm 2002-03-04). Frågan 
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om vem som skulle äga och förvalta solfångarna på taken hade energibolaget och 
byggherrarna olika uppfattningar om. Byggherregruppen betonade i sin rapport att:  

Det är lämpligt att det är Stockholm Energi som energileverantör som blir 
huvudansvarig för solvärmeanläggningen./…(Byggherrerapporten 1997:26). 

Stockholm Energi/Birka Energi var emellertid inte intresserade av att äga 
anläggningarna eftersom de inte kände till de framtida ägarna av fastigheten, d v s 
bostadsrättsinnehavarna, betonar Cederholm efteråt (intervju Birka Energi Cederholm 
2002-03-04): 

   …/vi ville inte vara långsiktiga ägare av lokala solfångaranläggningar, 
framförallt inte när vi inte känner till vilka det är som kommer stå som ägare av 
fastigheten, vi känner ju byggherrarna men vi känner inte till vad det är för 
förening som blir ägare sen/…(intervju Birka Energi Cederholm 2002-03-04). 

Energilösningen för stadsdelen blev således att området anslöts till fjärrvärmenätet, 
vilket projektledningen betraktade som en miljövänlig lösning. Miljöchef Kerstin Blix 
från Projekt Hammarby Sjöstad framhåller exempelvis att det ska vara förnybara 
energikällor i form av fjärrvärme i Hammarby Sjöstad (intervju Projekt Hammarby 
Sjöstad Blix 2000-10-17). Planerna på solfångare i stor skala förverkligades inte, men 
ett lokalt solfångarsystem byggdes på ett hustak i samarbete mellan Birka Energi och 
Svenska Bostäder. Cederholm menar att detta hade ett viktigt symbolvärde (intervju 
Birka Energi Cederholm 2002-03-04).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bild 10.1. Solfångaranläggningen på Svenska Bostäders hustak i                                                  
Hammarby Sjöstad. (Foto: Anna Green). 

 
Energilösningar av experimentkaraktär 
Det blev således inga storskaliga solfångaranläggningar på Sickla Udde och när OS inte 
längre var aktuellt gjordes i stället några enstaka energilösningar i mindre skala, främst 
för att ersätta el. De drevs som samarbetsprojekt mellan byggherrar/energibolag och 
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byggherrar/energibolag/VA-bolag.1 Denna solfångaranläggning kan, jämte några 
solcellsanläggningar, betraktas som experimentanläggningar eller ”showcases”, avsedda 
att visa upp tekniken. Solcellsanläggningarna ger exempelvis hushållsel till ett 40-tal 
lägenheter i stadsdelen (Brogren & Green 2001). Flera av husen med sådana speciella 
energilösningar deltog i den tävling om bästa nybyggnad som anordnades av LIP-
kansliet och Stockholms stad. Jag har inte i detalj studerat alla de mindre projekt som 
rör energitillförseln till dessa hus, utan valt att exemplifiera med mobiliseringen av 
resurser med installationen av biogasspisar och byggnadsintegrerade solceller (Brogren 
& Green 2001). 

Birka Energi hade flera motiv till att delta i sådana mindre utvecklingsprojekt och ett av 
de viktigaste var att stärka relationerna med byggherrarna, framhåller projektledare 
Carl-Johan Cederholm (intervju Birka Energi Cederholm 2000-10-19). Ett annat motiv 
var att utveckla kompetens i nya tekniker, samtidigt som experimenten i Hammarby 
Sjöstad kunde utgöra en del i marknadsföringen av företaget. Eftersom 
projektledningens ståndpunkt var att byggherrarna själva skulle välja vilka tekniker som 
skulle installeras på och i deras fastigheter,2 blev det viktigt för Birka Energi att hitta 
partners bland byggherrarna som intresserade sig för samma sak (intervju Birka Teknik 
& Miljö Avatare 2000-10-27). 

En tjänsteman i Birka Energi konstaterar att staden lade över mycket av ansvaret på 
energibolaget (Birka Teknik & Miljö Holmström 2000-10-27) och samtidigt fick LIP-
kansliet en viktig roll att stimulera byggherrarna att välja nya energilösningar genom att 
använda såväl ekonomiska incitament som informationsinsatser via den så kallade 
kunskapsslussen (intervju Miljöförvaltningen/LIP Lundberg 2000-10-16).  

Biogas 
Några av idéerna som presenterades i Kretsloppsbolagens synopsis rörde energi-
produktion som krävde tillägg och förändringar i husens utformning, till exempel 
solfångare och biogas. Biogas till matlagning kräver exempelvis både installation av 
biogasspisar och indragning av gasledningar. Tre parter involverades i installationen av 
biogas till köksspisar: Stockholm Vatten, Birka Energi och de byggherrar som valde 
denna teknik. Biogas produceras av fekalier från hushållen som pumpas till Hammarby 
Sjöstadsverket eller till Henriksdals avloppsreningsverk (mejlkontakt Stockholm Vatten 
Björlenius 2006-01-04). Enligt avtal köper energibolaget sedan biogas från Stockholm 
Vatten, men står självt ansvarigt för gasledningsnätet (intervju Fortum Teknik & Miljö 
Lindén 2004-01-16). Johnny Kellner påpekar att förslaget att använda biogas kom från 
JM, som presenterade idén för Mats Hulth (intervju JM Kellner 2000-11-25). Enligt 
Stockholm Vattens planer skulle biogasanläggningen byggas oavsett vad som hände i 
Hammarby Sjöstad. Syftet var att producera bränsle till biogasbussar (intervju 
Stockholm Vatten Björlenius 2004-03-29). Anders Lindén betonar att biogasspisar såväl 
ersätter el, som passar in i kretsloppsmodellen, genom att restprodukter från olika 
kretsloppssystem utnyttjas (intervju Fortum Teknik & Miljö Lindén 2004-01-16).  

Eftersom Stockholms stad inte lade sig i vilka lösningar som valdes för att nå 
energimålen (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Wastesson 2004-03-26; intervju 

                                                 
1 Som framgick ovan ersatte exempelvis biogas från reningsverket el för ca 850 spisar i stadsdelen. På några 
hus installerades också solcellsanläggningar. 
2 Projekt Hammarby Sjöstad inställning var, som betonats tidigare, att det var viktigt att nå de uppställda 
energimålen, men man skulle inte föreskriva hur det skulle göras. 
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Projekt Hammarby Sjöstad Blix 2000-10-17) fick byggherrarna till slut bestämma om 
de ville ha gasledning eller inte. En av tjänstemännen inom energibolaget Birka Energi 
påpekar att stadens styrning av projektets teknikval upplevdes som otydlig, och 
exemplifierar detta med att det länge var oklart vad som gällde och i vilken omfattning 
olika byggherrar skulle välja biogas. Detta försvårade planeringsarbetet (intervju Birka 
Teknik & Miljö Avatare 2000-10-27).1 Antagligen var kostnadsfrågan avgörande 
eftersom genomslaget blev litet. Biogas kräver att nya rör dras in i varje lägenhet vilket 
gör att det blir dyrare för de boende (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Inghe-
Hagström 2003-03-05). Byggherrarna på Sickla Udde hade deklarerat i 
byggherrerapporten att några merkostnader inte fick belasta de boende eller dem som 
byggherrar. 

Solceller 
Solcellsanläggningar har byggts på några hus i stadsdelen. Det har skett genom 
samverkan mellan olika partners, exempelvis mellan byggherrar och energibolag. 
Johnny Kellner på JM påpekar att byggherrarna framförde till LIP-kansliet att de ville 
ha teknikupphandling på solceller (intervju JM Kellner 2000-11-25). LIP-kansliet 
försökte öka intresset för solcellsteknik hos arkitekter och byggherrar, exempelvis 
genom informationsmöten om solceller (intervju Birka Teknik & Miljö Holmström 
2000-10-27). LIP-kansliet utlyste även en tävling där olika solcellstillverkare inbjöds att 
delta, men bara två tävlingsbidrag kom in (intervju Birka Teknik & Miljö Holmström 
2000-10-27). Kostnaden och att tekniken var ny innebar stora hinder för installation av 
solceller. Stadsbyggnadsarkitekt Inghe-Hagström framhåller att solceller ger lite energi 
och är dyra (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Inghe-Hagström 2003-03-05). 
Holmström påpekar att byggherrarna inte kände till mycket om solceller och visade ett 
ljumt intresse för sådan ny teknik framförallt av kostnadsskäl (intervju Birka Teknik & 
Miljö Holmström 2000-10-27).  

Några byggherrar ville testa solceller, som ansågs vara lite mer ”hightech” än 
solfångare, (intervju Miljöförvaltningen/LIP Lundberg 2000-10-16) och Birka Energi 
var mycket intresserade av att pröva solcellsteknik för att testa och visa upp tekniken 
(intervju Birka Teknik & Miljö Avatare 2000-10-27). För dem gällde det alltså att 
försöka hitta partners bland de byggherrar som visade intresse för solceller, på samma 
sätt som de hittat partners för solfångare och biogas (intervju Birka Teknik & Miljö 
Avatare 2000-10-27).  

Av de 10 byggherrarna på Sickla Kaj och Sickla Udde kom fyra att installera solceller 
på några hus och två av dem valde byggnadsintegrerade solceller. JM och NCC 
motiverade installationen av byggnadsintegrerade solceller dels med att tekniken kunde 
ge bra PR, dels att de ville testa tekniken för att få praktisk erfarenhet (intervju JM 
Kellner 2000-11-25; intervju NCC Alvtegen 2000-11-13). Kellner förtydligar att i 
Hammarby Sjöstad användes byggnadsintegrerade solceller för första gången i 
byggandet av nya hus i Sverige (intervju JM Kellner 2000-11-25). NCC planerade 
solceller på det byggprojekt företaget lämnade in till tävlingen om bästa nybyggnad 
(intervju NCC Alvtegen 2000-11-13). NCC intygar att LIP-kansliets tävling om bästa 
hus sporrade företaget till att solceller integrerades i deras tävlingsbidrag (intervju NCC 
Alvtegen 2000-11-13).2 Enligt Kellner var det betydelsefullt för JM att solceller, som 

                                                 
1 Johnny Kellner menar också att teknikval kan göras i relativt sena skeden av processen (intervju JM 
Kellner 2000-11-25). 
2 NCC:s förslag vann tävlingen om bästa nybyggnad anordnad av LIP-kansliet och Stockholm stad. 
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exempel på en miljövänlig teknik, är synliga och går att visa upp (intervju JM Kellner 
2000-11-25).  

Birka Energi förhandlade med såväl JM som NCC om partnerskap i respektive 
solcellsprojekt (intervju Birka Energi Cederholm 2000-10-19; intervju NCC Alvtegen 
2000-11-13). Förhandlingarna gällde ansvar och fördelning av ekonomiska villkor och 
samarbetet med JM sedan kom att realiseras (intervju JM Kellner 2000-11-25; intervju 
Birka Energi Cederholm 2000-10-19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10.2. Husfasad i Hammarby Sjöstad med solceller (Foto: Anna Green). 

Sture Holmström på Birka Energi betonar att byggherrarna ville framstå som 
initiativkraftiga samtidigt som de försökte få någon annan att betala 
utvecklingskostnaderna (intervju Birka Teknik & Miljö Holmström 2000-10-27). För de 
fyra solcellsanläggningarna, två på JM:s och två på NCC:s hus, erhöll företagen LIP-
bidrag (intervju NCC Alvtegen 2000-11-13; intervju Birka Energi Cederholm 2000-10-
19). NCC har även erhållit ytterligare ekonomiska bidrag via EU-medel för satsningen. 
JM och NCC betonar att de som privata byggherrar och vinstdrivande företag måste 
ansvara för att varje enskilt byggprojekt bär sina egna kostnader (intervju NCC 
Alvtegen 2000-11-13; intervju JM Kellner 2000-11-25).  

Staden har synpunkter på den nya tekniken 
Stockholms stad använde en kriteriedriven styrningsstrategi genom att byggherrarna, på 
villkor att målen nåddes, själva fick välja vilken energiteknik de ville använda. Men 
stadens förvaltning hade ändå kommentarer på framtagna förslag och lösningar. Det var 
olika aktörer inom stadens förvaltning som reagerade på framtagna lösningar.  

Miljöförvaltning lämnade vissa kritiska synpunkter på användningen av biogas till 
spisar. Motivet till den kritiska inställningen var att det skulle kunna bli risk för NOX 
(kväveoxider) i lägenheterna (mejlkontakt Stockholm Vatten Björlenius 2006-01-04; 
intervju Projekt Hammarby Sjöstad Inghe-Hagström 2003-03-05). Olof Ohlsson minns 
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att några personer på miljöförvaltningen var mycket kritiska till denna lösning 
(telefonkontakt Fortum Ohlsson 2006-01-03). Göran Lundberg, som inledningsvis 
arbetade på miljöförvaltningen och senare på LIP-kansliet, understryker att 
miljöförvaltningen generellt sett var positiv till biogas, men att biogasen främst 
betraktades som bränsle inom transportsektorn (telefonintervju Miljöförvaltningen/LIP-
kansliet Lundberg 2005-06-28). Dessutom innebar användning av biogas, enligt 
Lundberg, ett enkelt sätt att klara miljömålen utan att tänka nytt och utvecklande. Det 
fanns alltså olika åsikter om biogas för spisar var en bra lösning eller inte, men till slut 
blev det respektive byggherre som avgjorde om det skulle bli gasspisar i de enskilda 
projekten eller ej.  

Såväl Projekt Hammarby Sjöstad som politikerna hade synpunkter på stadsbyggnaden, 
vilket påverkade solcellernas utformning och placering. En av arkitekterna på Nyréns 
Arkitektkontor, som ritade hus åt JM, framhåller att stadsbyggnadskontoret månade om 
platta tak och att det inte skulle placeras några avvikande volymer på taken (intervju 
Nyréns Arkitektkontor Hovlin 2000-11-14). Dessutom var det viktigt att installationerna 
inte blev så höga att sjöutsikten skymdes för lägenheterna i husen bakom. Efter valet 
1998 då den socialdemokratiska kommunledningen förlorade makten, lade staden större 
vikt vid gestaltningen av stadsmässighet. Stadens strategi att de enskilda aktörerna 
skulle ansvara för lösningarna, gjorde att ansvarsfördelningen med avseende på solceller 
var oklar, d v s det blev en förhandlingsfråga om vem som skulle ansvara för kostnaden 
för solcellerna, liksom i vilka geografiska lägen dessa skulle installeras. Detta innebar 
att husen med de bästa lägena för solceller inte hade pekats ut. Det blev så att solceller 
ibland placerades på hus med mindre gynnsamt läge ur instrålningsperspektiv. Flera 
personer på Birka framhåller att villkoren var oklara (intervju Birka Teknik & Miljö 
Avatare 2000-10-27; intervju Birka Teknik & Miljö Holmström 2000-10-27). NCC:s 
solcellsanläggning påverkades av den nyvalda politiska majoriteten som inte ansåg att 
husen var tillräckligt stadsmässiga. Husen fick helt enkelt ritas om med konsekvens att 
placeringen av de planerade solcellerna på NCC:s hus måste ändras (intervju NCC 
Alvtegen 2000-11-13).  

Både Avatare och Holmström från Birka Energi argumenterar för att det skulle ha varit 
bättre om staden reglerat vad som skulle göras (intervju Birka Teknik & Miljö Avatare 
2000-10-27; intervju Birka Teknik & Miljö Holmström 2000-10-27). Sture Holmström 
jämför med stadsdelen Niewland i Holland där planen innehöll krav på att solceller 
skulle installeras och dessutom ritades planen om i syfte att ge goda lägen för solceller. 
I Hammarby Sjöstad fanns inget sådant påbud. Byggherrarna fick då makt i frågan i 
kraft av sitt ägande av husen där den nya tekniken skulle installeras. Energibolaget blev 
därmed beroende av byggherrarnas val. Stockholms stads strategi vad avser styrningen 
av dessa energilösningar blev att inta en utvärderande och kontrollerande roll. Det 
innebar att man inte deltog som partner i själva beslutsfattandet utan kontrollerade 
framtagna lösningar. I tävlingen om bästa nybyggnad användes exempelvis 
miljöbelastningsprofilen för att mäta och bedöma vilka framtagna bidrag som var bra i 
förhållande till vissa miljökriterier (Stockholms stad 2000).  

När planeringen av Hammarby Sjöstads energiförsörjning inledningsvis diskuterades 
var frågan om en OS-by mycket aktuell och Stockholms stad hade utlovat extra medel 
för miljösatsningar. Flera aktörer påpekar att det i samband med OS funnits en vilja hos 
aktörerna att göra speciella lösningar eftersom området skulle bli massmedialt 
uppmärksammat och därmed skulle aktörerna kunna visa upp sin miljöprofil. 
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Cederholm på Birka Energi påpekar exempelvis att om OS hade blivit av hade nog fler 
projekt med förnybar energi blivit realiserade, exempelvis solfångare i stor skala 
(intervju Birka Energi Cederholm 2000-10-19).  

I samband med att OS-satsningen var aktuell var kreativiteten mycket hög bland vissa 
byggherrar, minns Anders Markie (telefonintervju Svenska Bostäder Markie 2000-11-
06). Ett viktigt motiv till detta, framhåller Markie, var att ett OS-arrangemang innebar 
en möjlighet att visa upp svenskt kunnande, men när det blev nej till OS gled 
byggherrarna tillbaka in i lönsamhetstänkandet igen (telefonintervju Svenska Bostäder 
Markie 2000-11-06). JM argumenterar för vikten av att OS-byn Hammarby Sjöstad 
geografiskt skulle ligga bredvid olympiastadion Viktoria, vilket skulle innebära att TV-
kamerorna skulle svepa över OS-byn när OS-stadion skulle zoomas in vilket skulle göra 
det intressant att installera exempelvis solceller på taken (intervju JM Kellner 2000-11-
25). Utan OS minskade både intresse och budget. Tidigare hade politikerna tryckt på för 
energilösningar som skulle imponera på IOK. Nya pengar kom genom LIP-bidragen, 
men vid planeringen av nya energianläggningar, exempelvis solfångare, hade man 
räknat med ekonomiska medel från både kommun och stat och när kommunens del 
uteblev var ingen villig att gå in med mera medel.  

10.4. Energilösningen i Västra Hamnen  
Sydkraft var sponsor till bomässan och skulle också stå för utformningen av hela 
energisystemet. Den föreslagna energilösningen i Västra Hamnen med 100 procent 
förnybar, lokalt producerad energi förverkligades i de flesta delarna genom ett 
samarbete mellan Malmö stad, Sydkraft och Bo01-organisationen (intervju Sydkraft 
Fredenberg 2004-06-29). Det fanns även i projekt KREPRO som drevs av VA-verket i 
Malmö där närsalter till jordbruket och energi skulle utvinnas ur avloppsslam från 
reningsverk (Malmö stad odat.:17). Projektet kom aldrig att realiseras (Malmö stad 
verksamhetsrapport 2004:12) och jag går här inte närmare in på att studera denna 
process.  

Jag ska i detta avsnitt belysa hur parterna samverkade för att utöka de ekonomiska 
medlen så att merparten av de delar i den energilösning som presenterats av Sydkraft 
skulle kunna genomföras.1 Alla parter ville kunna presentera en intresseväckande 
energilösning på Bo01 och de var beroende av varandras insatser för att lyckas. 
Processen där energilösningen skulle realiseras kan kännetecknas av konsensusstyrning 
i en strategisk allians som bestod av Sydkraft, Bo01 och Malmö stad. När någon part 
vid något tillfälle ville hoppa av var det betydelsefullt att övriga parter tryckte på för att 
övertyga denna part om behovet av att hålla ihop.  

Sydkraft hade en viktig roll på bomässan (intervju Sydkraft Wigren 2005-05-30). Deras 
koncept och starka markering av en väl fungerande helhetslösning blev avgörande för 
att energisatsningen blev av (intervju Sydkraft Fredenberg 2004-06-29). Per-Arne 
Nilsson på miljöförvaltningen framhåller att Sydkraft var beredda att satsa egna 
utvecklingspengar i projektet för att kunna bygga de olika produktionsanläggningarna 
(intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2001-09-07). Dock krävde Sydkraft extra 

                                                 
1 I planerna fanns i ett samarbetsprojekt med fastighetsägaren av gamla Saabfabriken att sätta transparenta 
solceller på en av husets fasadsidor. Projektet kom aldrig att realiseras (intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-
22). Planerad takyta täckt av solfångare i stadsdelen blev inte heller lika stor som planerat (intervju Sydkraft 
Lindroth 2005-05-31). Detta skriver jag om senare i texten.  
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ekonomiska resurser för att realisera energikonceptet som helhet, något som framförs av 
såväl miljöchefen för Bo01-organisationen och Nilsson på miljöförvaltningen (intervju 
Miljöförvaltningen Nilsson 2001-09-07; intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29). Enligt 
Nilsson på miljöförvaltningen diskuterades den ekonomiska frågan internt inom 
Sydkraft (intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2004-06-17):  

…/då var det samtidigt svajigt huruvida Sydkraft, de som hade hittat på konceptet, 
de hade en rätt så hård intern diskussion kring finansiering/… (intervju 
Miljöförvaltningen Nilsson 2004-06-17).  

Aktörer inom såväl Malmö stad som Bo01-organisationen betonar att de försökte stödja 
Sydkraft när företaget började tvivla på de ekonomiska möjligheterna att bygga alla 
delar av den föreslagna energilösningen (intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2001-09-
07; intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29). För kommunen handlade det om att få med 
Sydkraft för att söka såväl EU-medel som LIP-bidrag. Nilsson framhåller: 

…./då jobbade vi mycket med EU-ansökan som vi fick pengar för, men också att vi 
skulle få medel från det lokala investeringsprogrammet (intervju Miljö-
förvaltningen Nilsson 2004-06-17). 

Enligt Nilsson sökte Malmö stad först medel från det lokala investeringsprogrammet för 
marksanering i Västra Hamnen eftersom det var det enda konkreta som man visste 
skulle göras i det tidiga skedet av processen. Annars var läget länge mycket osäkert om 
vilka byggherrar som skulle bygga (intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2004-06-17). 
Under 1998 beviljades Malmö 49 miljoner kronor till marksanering (Malmö stad 
odat.:11; intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2004-06-17). I en andra ansökan om LIP-
bidrag till Bo01 erhölls inga medel, och eftersom Sydkraft ställde krav på ekonomiska 
resurser för såväl utvecklingskostnader som realisering av projektet försökte Malmö 
stad omfördela en del av de redan erhållna medlen. Under 1998 fick Malmö stad 
regeringens tillstånd att omfördela 10 miljoner, från ett projekt1 som Malmö beviljats 
medel för som inte kom att genomföras, till stöd för Sydkrafts genomförandet av 
projektet ”100 procent lokalt förnybar energi” till Bo01 (Malmö stad odat.:11). Nilsson 
säger i efterhand att detta skedde i en förhandling med miljödepartementet och 
uppgörelsen påverkade Sydkrafts inställning: 

Då fanns det 10 miljoner i det projektet, då hade vi förhandling med 
miljödepartementet/…/om att vi nu lyckats göra sånt här projekt där vi förser ett 
helt bostadsområde med 100 procent lokalt förnybar energi kan kommunen inte få 
använda de pengarna istället för det, vilket de gick med på så småningom genom 
ett särskilt beslut/…/så det blev räddningen för 100 procent lokalt förnybar 
projektet genom det blev det lättare för aktörerna att motivera att man skulle gå in i 
det här (intervju miljöförvaltningen Nilsson 2004-06-17). 

Initiativ togs också till att lämna in en ansökan till EU:s femte ramprogram (intervju 
miljöförvaltningen Nilsson 2001-09-07; intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29), och 
enligt Edelstam kontaktades Sydkraft för att de skulle delta i utarbetandet av ansökan. 
EU ställde flera krav, bland annat på samverkan mellan näringsliv och offentliga 
myndigheter, påpekar Nilsson (intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2001-09-07). Detta 
krav uppfylldes genom att privatägda Sydkraft var en part i ansökan och Malmö stad 

                                                 
1 Pengarna omfördelades från ett LIP-projekt för ekologisk dagvattenhantering på Stadionområdet som inte 
kunde genomföras (mejlkontakt Miljöförvaltningen Nilsson 2006-01-04).  
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som offentlig aktör en annan. Ansökan till EU innehöll även samarbetspartners från fyra 
andra europeiska städer nämligen Dublin, Tallin, Barcelona och Köpenhamn (intervju 
Bo01 Edelstam 2002-01-29).  

Miljöchefen Edelstam vittnar om att det var tungt att göra EU-ansökningen, då många 
olika moment ingick, allt från att lobba i EU och lära sig hur en ansökan skulle skrivas 
enligt EU:s regler, till att hitta partners att gå ihop med (intervju Bo01 Edelstam 2002-
01-29). Flera faktorer bidrog till att man lyckades göra en ansökan som till slut fick 
medel. Både miljöchefen i Bo01-organisationen och Sydkrafts projektledare påpekar att 
kommunens kompetens i EU-frågor, via EU-samordnaren, utgjorde en viktig 
vägledning för hur ansökan skulle utformas (intervju Sydkraft Fredenberg 2004-06-29; 
intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29).  

Edelstam påpekar att det inom Bo01-organisationen även fanns en jurist med kunskap 
om EU:s regelverk, som också hjälpte till med ansökan. Vidare var det viktigt med ett 
starkt nätverk så att inte några partners drog sig ur. Både Malmö stad och Bo01-
organisationen vittnar om att Sydkraft bara några dagar innan ansökan skulle skickas till 
EU gav besked om att de inte längre önskade medverka i ansökan (intervju 
Miljöförvaltningen Nilsson 2001-09-07; intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29). Sydkraft 
meddelade att de inte prioriterade en ansökan eftersom de inte trodde det skulle ge något 
resultat, hävdar miljöchefen Edelstam (intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29). När 
Sydkraft lämnat detta besked kontaktades både finansborgarrådet Ilmar Reepalu och 
Köpenhamns borgmästare för att de skulle försöka påverka Sydkraft att inte hoppa av 
ansökan (intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29).  

…/två dar innan vi skulle skicka in ansökan ringde Sydkrafts ansvariga och sa att, 
vi pallar nog inte, vi skiter i det här, vi tror inte att det ger någonting/…/vi andra 
blev ju lite arga då, så att vi fick, ja bland annat in Ilmar Reepalu och Köpenhamns 
borgmästare att ringa till Sydkraft (intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29). 

Edelstam berättar att en kort tid efter denna kontakt var Sydkraft med på ansökan igen 
(intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29). Ilmar Reepalu påpekar att han inte minns 
händelsen som så dramatisk och att det hela, enligt honom, löstes ”ganska snabbt och 
enkelt” (intervju kommunstyrelsen ordförande Reepalu 2004-06-24). Det största 
problemet, enligt Reepalu, var inte ansökan, även om den hängde på ett hårstrå ett tag. 
Reepalu jämför nämnda händelse med utbyggnaden av European Village på bomässan 
där Boverket var en part. Bo01-organisationen ville ta hand om projektet och de medel 
som erhållits från regeringen, men det fick man inte för Boverket (intervju 
kommunstyrelsen ordförande Reepalu 2004-06-24). Reepalu menar alltså att det var 
svårare att påverka ett statligt verk än Sydkraft. Reepalu kunde utöva inflytande på 
Sydkraft dels för satt han satt i Sydkrafts styrelse, dels för att han var kommunstyrelsens 
ordförande. Dessutom satt han i bomässans styrelse. I juni 1999 skickades EU-ansökan 
in (intervju Sydkraft Lövehed 2001-11-14) och Lövehed berättar att: ”…då fick vi 
jättehöga poäng” (intervju Sydkraft Lövehed 2001-11-14). Enligt Lövehed kom besked 
i början av hösten 1999 att projektet skulle erhålla pengar mot vissa krav: 

…/då fick man klartecken september-oktober att den här ansökan är så bra och gör 
ni uteslutningar i det här och skriver om/…/gör ni det så kommer det här att 
beviljas/…(intervju Sydkraft Lövehed 2001-11-14). 
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Resultatet av bedömningen av alla ansökningar gav, förutom EU-medel, Bo01 en första 
plats i EU:s tävling Campaign for Take-Off (First Community Awards for Renewable 
Energy IP/00/1209 2000). Projektet rankades högst av 800 ansökningar, påpekar 
Edelstam (intervju Bo01 Edelstam 2002-01-29). 

Vi fick priset för Campaign for Take-Off, som är ett energipris som EU-
kommissionen har instiftat/…/EU har en kampanj för att öka andelen förnybar 
energi i Europa, man vill fördubbla andelen förnybar energi till år 2010, idag är det 
6 procent och till år 2010 ska andelen energi som nyttjas vara 12 procent (intervju 
Sydkraft Lövehed 2001-11-14). 

Ett skäl till att projektet uppmärksammades inom EU var lösningens utformning, enligt 
Richard Bengtsson (intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22), som innebar en koppling 
mellan den lokala produktionen på Bo01 och det befintliga nätet och därigenom den 
storskaliga infrastrukturen: 

…/vi fick stort renommé i EU-sammanhang för att vi hade hittat sättet att förena 
det småskaliga med det storskaliga, vi hade hittat ett sätt att förena förnybart med 
det storskaliga och låta det dra nytta av varandra genom att det används mot 
stadens nät, och det kan man inte göra om man ska göra individuell lösning på 
varenda kåk/...(intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22).  

Efter beskedet att projektet även erhållit EU-medel kunde man börja realisera hela 
projektet, framhåller Lövehed (intervju Sydkraft Lövehed 2001-11-14):  

Det är lite av en ny innovation, att alla solfångare är direktkopplade till 
fjärrvärmesystemet, så att de producerar värme inte bara till husen utan till 
systemet. Den värmen går ju inte direkt in i huset utan kan förbrukas av hela 
området. Sen har vi även en distributionsledning/…/in i hela Malmös 
fjärrvärmenät/…/så vi behöver ingen ackumulatortank, utan hela fjärrvärmenätet är 
en ackumulatortank (intervju Sydkraft Lövehed 2001-11-14). 

Nätverkets möte med byggherrar och arkitekter när tekniken 
ska få acceptans i stadsbilden 
Samverkansformen konsensus mellan aktörer, och dess vidareutveckling inkluderande 
argumentation, karaktäriseras inte bara av mjuk infrastruktur, dvs hur samarbetet och 
beslutsprocessen organiseras och hur relationerna mellan parterna byggs upp, utan även 
av betoning på den hårda infrastrukturen som rör rättigheter och skyldigheter.  

Det finns drag av inkluderande argumentation i processen när energilösningen skulle 
realiseras i och med att nätverket, enligt EU:s regler, även innehöll krav på reglering av 
rättigheter och skyldigheter mellan partnerna. Energilösningen i Västra Hamnen, som 
Sydkraft utarbetat, innebar således att rättigheter och skyldigheter för hård infrastruktur 
måste regleras. Det rörde främst att solfångare skulle installeras på hustaken, men också 
vindkraftverket som skulle lokaliseras till området. Även det faktum att borrhållslager 
skulle anläggas ingick i skyldigheterna.  

Alliansen av aktörer i Västra Hamnen, Bo01, Malmö stad och Sydkraft, hade även ställt 
upp regler för vad som skulle gälla för byggherrarna. I exploateringsavtalet som tagits 
fram av Malmö stad fanns det inskrivet att byggherrarna var anvisade till Sydkrafts 
energilösning vilket var en viktig förutsättning för att man skulle kunna genomföra 
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lösningen med 100 procent förnybar energi. Sydkraft framhåller att: ”det hade ju Malmö 
kommun, vi och Bo01 kommit överens innan Malmö kommun sålde de här 
exploateringsavtalen” (intervju Sydkraft Fredenberg 2004-06-29). Sydkraft skulle även 
äga och förvalta solfångarna som skulle installeras på byggherrarnas tak enlig den 
framtagna lösningen.  

Byggherrarna anslöt sig till Sydkrafts lösning.1 Borrhålslagret innebar inga större 
konflikter mellan byggherrarna, Sydkraft och Bo01-organisationen. Däremot uppstod 
konflikter vid beslutet om placeringen av solfångare och vindkraftverket. Byggherrarna 
som stått utanför den strategiska alliansen, hade egna intressen vilket blev tydligt i 
diskussionerna som bidrog till att kvadratmeterytan solfångare inte blev lika stor som 
planerat. Nedan redovisar jag mötet mellan den strategiska alliansen och byggherrarna. 

Processen kring integrering av solfångare 
Enligt konceptet 100 procent lokalt förnybar energi skulle 4 000 kvm solfångare 
installeras på hustaken i stadsdelen. Malmö stad använde markanvisningsavtalen som 
styrmedel och skrev in att byggherrarna måste upplåta plats för solfångare på taken 
(Malmö stad Tekniska nämnden 1999:5). Kravet i markanvisningsavtalen mellan 
Malmö stad och respektive byggherre formulerades på följande sätt: 

I planeringen för energiförsörjning av stadsdelen ingår anläggningar för solvärme. 
Bolaget förbinder sig att utan ersättning verka för att avtal kan träffas mellan 
energileverantör och bolaget, som innebär att bolaget upplåter plats, 4 m2 per 80 
m2 BRAp, inom fastigheten för solfångare med därtill hörande anordningar och 
anpassar projektering och byggande därefter (Malmö stad Tekniska nämnden 
1999:5).  

Byggherrarna och deras arkitekter hade varierande inställning till att sätta solfångare på 
taken (intervju Sydkraft Lövehed 2001-11-14; intervju Sydkraft Fredenberg 2004-06-
29; intervju Bo01 Andersson 2001-11-15). De hade tidigare inte involverats i 
beslutsprocessen i någon större omfattning och ingick inte alliansen med Bo01, 
kommunen och Sydkraft. Enligt både Sydkraft och Bo01-organisationen hade man från 
början planerat för fler solfångare i stadsdelen än dem som till slut kom att installeras 
(intervju Bo01 Andersson 2001-11-15). Maria Lindroth på Sydkraft berättar: 

Vi hade sagt i ansökan att vi skulle ha 4 000 kvadratmeter solfångare. Det var 
väldigt svårt att få acceptans från byggherrarna, och framförallt från arkitekter att 
sätta solfångare/…/det blev 1 400 kvadratmeter istället (intervju Sydkraft Lindroth 
2005-05-31). 

Bo01:s energisamordnare poängterar: 

Vissa arkitekter har varit väldigt positiva till solfångare och försökte att på något 
sätt integrera dem medan vissa har varit lite motståndare och tyckte att det förstör 
mer än vad det tillför (intervju Bo01 Andersson 2001-11-15). 

Enligt Sydkraft tog byggherrarna själva inga initiativ till att satsa på solfångare eftersom 
det var turbulens runt projektet och byggherrarna var mycket tidspressade (intervju 
Sydkraft Lövehed 2001-11-14).  

                                                 
1 En byggherre valde dock att bygga egen värmepump och satsa på egna solceller. 
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Vakuumsolfångarna på Tegelborgen och på Seniorgården är dock två exempel som 
Lövehed och energisamordnare Andersson nämner som exempel där såväl byggherre 
som arkitekter varit engagerade för att få in tekniken i arkitekturen (intervju Sydkraft 
Lövehed 2001-11-14; intervju Bo01 Andersson 2001-11-15). En av aktörerna på 
Skanska uppfattade det som om byggherrarna var positiva till solfångare (intervju 
Skanska Kjellberg 2001-12-12). En kollega till honom poängterar följande: ”Det var 
aldrig några större bekymmer med om det skulle göras eller inte utan hur det skulle 
göras” (intervju Skanska Lindén 2002-10-24). Skanska var också en av de byggherrar 
på vars tak solfångare kom att byggas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10.3. Vakuumsolfångare på Seniorgården respektive Tegelborgen som en del av husens arkitektur. 
(Foto: Anna Green)  

I processen med byggherrarna uppstod hinder och problem som måste lösas. Ett av 
problemen var, enligt energisamordnare Andersson och Lövehed på Sydkraft, att många 
av husen ritats med platta tak, vilket försvårade placeringen av solfångarna1 (intervju 
Sydkraft Lövehed 2001-11-14; intervju Bo01 Andersson 2001-11-15). Sydkraft 
berättar: 

…/sen visade sig i princip att alla har platta tak/…./de har utnyttjat bygghöjden till 
max/…/för att kunna utnyttja så mycket boyta som möjligt, så det är väldigt 
mycket platta tak och de försvårar placeringen av solfångarna/…(intervju Sydkraft 
Lövehed 2001-11-14). 

Byggherrarna ville, enligt energisamordnare Andersson, av ekonomiska skäl utnyttja 
hela byggrätten (intervju Bo01 Andersson 2001-11-15):  

Sydkraft har då haft diskussioner med byggherrar och arkitekter för att se om man 
kan integrera solfångare i husen på bästa sätt, där kan man väl säga att planen har 

                                                 
1 Man har i vissa fall behövt bygga upp solfångarna för att få bättre utbyte, men anläggningarna har inte fått 
optimal utformning. 

199



  

 86

varit ett litet hinder, marken har varit dyr, byggherrarna har byggt till maxtakhöjd 
och det har blivit platta tak på de flesta husen/… (intervju Bo01 Andersson 2001-
11-15). 

Ett annat problem vid integreringen av solfångarna var att alla hus hade olika arkitektur. 
Detta gjorde att även solfångarna måste specialdimensioneras. Lövehed säger: 

… det här är ju ett väldigt svårt område att göra en sån här lösning i. Det är över 20 
byggherrar och vissa projekt har flera olika typer av hus. Det är både ett 
flerfamiljshus och det är ett radhus så att det är över 25 olika hus, inte ett likadant 
hus, och det är ju väldigt svårt det blir ju väldigt dyrt för då måste ju varje 
solfångarsystem specialdimensioneras (intervju Sydkraft Lövehed 2001-11-14).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10.4.  Solfångare som har ”byggts upp” på platta hustak i Västra Hamnen (Foto: Sydkraft) 

Även ersättningsfrågan mellan Sydkraft och byggherrarna vållade problem. Eftersom 
solfångaranläggningarna skulle ägas av Sydkraft skulle byggherrarna få ersättning för 
merkostnaderna i samband med byggandet. Frågan om vad som skulle ingå i denna 
ersättning ledde till diskussioner och förhandlingar med vissa byggherrar (intervju 
Sydkraft Lövehed 2001-11-14; intervju Sydkraft Fredenberg 2004-06-29). En 
tjänsteman på det kommunala bostadsbolaget MKB berättar att företaget hade 
diskussioner med Sydkraft om ekonomiska frågor men att kostnaden inte kunde läggas 
på MKB eftersom Sydkraft hade fått EU-pengar och dessutom ville ha 
vakuumsolfångare för marknadsföringssyfte (intervju MKB Ullman-Hammer 2002-09-
04).  

I Hammarby Sjöstad är flera av solcellsanläggningarna byggnadsintegrerade och 
Sydkraft hade gärna sett att några av solfångarna även i Västra Hamnen varit 
byggnadsintegrerade eftersom det blivit billigare i och med att solfångarna då kunde 
användas som ersättning för takmaterial (intervju Sydkraft Lövehed 2001-11-14). Några 
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byggnadsintegrerade solfångare installerades dock aldrig på grund av juridiska 
svårigheter (intervju Sydkraft Lövehed 2001-11-14; intervju Bo01 Andersson 2001-11-
15). Energisamordnare Andersson förtydligar: 

Det hade faktiskt kunnat bli en billigare lösning om man kunnat ersätta 
takmaterialet med solfångare men det är just med ansvarsfrågan också, vad händer 
om det är något som läcker, vem står för de kostnaderna? Är det de som äger 
solfångarna eller är det de som äger husen, då har det helt enkelt varit en 
säkerhetsåtgärd att ha dem utanför taken (intervju Bo01 Andersson 2001-11-15). 

En av byggherrarna framhåller vikten av att lösningarna inte innebar risker för de 
boende: 

Det vill ju inte Skanska, och säkert inte de andra heller, överföra några problem att 
det här står och blåser och slamrar eller står och läcker eller inte är intakt eller inte 
underhålls, eller det måste springa folk där titt som tätt och serva dem, alla sådana 
saker vill vi ju försäkra oss om att det här är ingenting som kommer att drabba de 
boende/…(intervju Skanska Lindén 2002-10-24).  

Placering av vindkraftverket 
Ett förslag var att vindkraftverket, som ingick i energilösningen, skulle stå i havet 
framför området, alltså ett offshoreverk, och utgöra symbol för områdets miljösatsning 
(intervju Sydkraft Bengtsson 2002-10-22; intervju Sydkraft Lövehed 2001-11-14). 
Detta förslag kritiserades eftersom det kunde störa siluetten av Malmös strandlinje och 
orsaka motstånd bland malmöborna, framhåller mässarkitekt Tham (intervju Bo01 
Tham 2003-10-20). Byggherrarna var inte heller intresserade av denna lösning eftersom 
verket kunde störa de boendes sjöutsikt (intervju Sydkraft Lövehed 2001-11-14; 
intervju Skanska Kjellberg 2001-12-12). En annan faktor var att det kunde bli en alltför 
kostsam lösning (intervju Sydkraft Fredenberg 2004-06-29). Till slut placerades 
vindkraftverket på en fastighet ägd av Sydkraft i Norra Hamnen, där det redan fanns ett 
biobränsleeldat värmekraftverk. En av byggherrarna säger om placeringen av 
vindkraftverket: 

…/det diskuterades att placera ett vindkraftverk symboliskt mer eller mindre 
framför området och det var/…/byggherrarna inte så glada åt, det hade ju förstört 
vyerna från de lägenheter som hade utsikt som huvudattraktion/…/så hamnade det i 
Norra Hamnen, det är ett exempel på en dialog som fördes (intervju Skanska 
Kjellberg 2001-12-12). 

Det pågick således en dialog mellan Sydkraft och byggherrarna om placeringen av 
vindkraftverket och även kommunen var intresserad av att hitta en väl fungerande 
lösning i denna fråga. Lövehed påpekar att processen att ansöka om lov för 
vindkraftverk gick smidigt: 

…/för att ansöka hos olika instanser om att bygga ett vindkraftverk tar otroligt lång 
tid och de började jobba väldigt tidigt för att få tillstånd till det, och så var det där 
att Offshore gick inte då letade man andra möjligheter, och till slut så föll man på 
valet att placera den på en fastighet i Norra Hamnen och sen gick det förvånansvärt 
snabbt med den ansökan, så snabbt brukar det knappt inte gå/…(intervju Sydkraft 
Lövehed 2001-11-14).  
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Lennart Fredenberg menar att ett skäl till att bygglovet påskyndades var att Malmö stad, 
som var en part i alliansen, var så aktiv och angelägen om att förverkliga Bo01 (intervju 
Sydkraft Fredenberg 2004-06-29). 

Slutsummering 
Detta kapitel har behandlat styrningen för att nå de mål för stadsdelarna som fastställts i 
planerna, med särskild betoning på mål och förslag till energilösningar.  

I Stockholm förändrades ramen för styrningen i och med att OS inte blev aktuellt. OS 
hade utövat stor dragningskraft på byggherrar och kommunen, som ett globalt 
utställningsfönster för svenskt stadsbyggande och energiteknik. En annan betydelsefull 
förändring var majoritetsskiftet i Stockholms stadshus som innebar att ekonomiska 
bidrag som den tidigare majoriteten utlovat inte betalades ut. De formella 
styrorganisationerna, Projekt Hammarby Sjöstad och LIP-kansliet, skulle påverka hus- 
och energisystembyggarna så att bland annat de energirelaterade målen i 
miljöprogrammet uppfylldes, eftersom målen låg fast även om vissa förutsättningar 
ändrats. Styrningen var huvudsakligen kriteriedriven. Hammarbymodellen, som i stort 
innebar att redan befintliga storskaliga miljölösningar skulle utnyttjas, utvecklades för 
att lösa energitillförseln. För att få byggherrar och energibolag att realisera 
energilösningar som gick utöver dessa storskaliga lösningar och samtidigt stimulera 
dem att bygga energisnålt, fick de i enlighet med den kriteriedrivna styrningen själva 
välja tekniklösningar – bara målen nåddes. LIP-kansliets kriteriestyrning innebar att 
man stimulerade genom att ge ekonomiska bidrag, utlysa tävlingar och göra 
informationsinsatser.  

Styrningen gick alltså ut på att fastighetsägarna själva fick välja teknik i respektive hus, 
såväl teknik för att husen skulle byggas energisnålt, som att använda förnybara 
energikällor. Byggherrarnas marknadstänkande speglades när de valde lösningar utifrån 
kundernas efterfrågan och de satte inte alltid miljöaspekterna i främsta fokus. Tävlingen 
om bästa nybyggnad stimulerade dock byggherrarna att ta fram förslag där de satsade 
extra och testade ny och för byggbranschen ovanlig teknik, exempelvis solceller, biogas 
och individuell mätning. För energibolaget innebar den kriteriedrivna styrningen en 
oklar situation. Att hitta partners bland byggherrarna blev nödvändigt för att idéer skulle 
kunna realiseras. Byggherrar och energibolag var överens om att inte installera 
solfångare i stor skala. De menade att solfångare skulle konkurrera med det befintliga, 
miljövänliga fjärrvärmenätet och därför var olämpliga. Staden reagerade på 
byggherrarnas förslag, via Projekt Hammarby Sjöstad och sin förvaltning, ifall olika 
lösningar föll utanför ramen.  Biogasspisar ifrågasattes och staden krävde att föreslagna 
solceller skulle anpassas till kravet på stadsmässighet. Staden utnyttjade inte sina 
möjligheter att införa regler för energiförsörjningen i markanvisningsavtalen. Det 
upprättades heller inte några förslag om sanktioner ifall miljöprogrammet inte följdes. 
Energibolaget ville skriva en EU-ansökan tillsammans med staden för att testa 
individuell energimätning i stor skala, men fick inte stöd för detta. Det förekom också 
andra styrformer för att nå målen i Hammarby Sjöstad. GlashusEtt är ett exempel på ett 
intressant delprojekt som förverkligades av samverkande aktörer utifrån konsensus-
styrning.  

Planeringen inför bomässan i Västra Hamnen gjordes av Bo01-organisationen och 
Malmö stad. Byggandet drevs delvis genom kriteriedriven styrning, men framförallt 
genom konsensusstyrning. Kvalitetsprogrammet utarbetades exempelvis i en allians 
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mellan Bo01, kommunen, Sydkraft och byggherrarna. Ett annat exempel på 
konsensusstyrning var när Sydkrafts energilösning realiserades, då det handlade om att 
utöka de ekonomiska resurserna för projektet. För att lyckas med det utarbetades en EU-
ansökan gemensamt av Sydkraft, Bo01 och Malmö kommun. Malmö stad styrde också 
genom markanvisningsavtal, där det framgick att solfångare måste installeras på taken 
och att byggherrarna måste ansluta sig till Sydkrafts energilösning. Genom kraven i 
markanvisningsavtalen skulle byggherrarna tvingas att följa de styrande aktörernas mål. 
Här användes således vad Healey kallar hård infrastruktur. Lösningen att Sydkraft 
skulle äga solfångarna på taken innebar att inga byggnadsintegrerade anläggningar 
installerades, eftersom det var svårt att lösa frågan vem som skulle vara juridiskt 
ansvarig för solfångarna vid eventuella läckor i taken. Tidsbrist, och i vissa fall 
motstånd hos byggherrar och arkitekter, innebar att det inte blev så många solfångare 
som planerat. Man kan också tolka det som att byggherrarna tyckte att det var för lite 
konsensusstyrning och kände sig utanför när den strategiska alliansen använde 
kriteriedriven styrning för att nå målen. 

För att åstadkomma att husen blev energisnåla fick alltså byggherrarna välja teknik och 
Bo01 arbetade med information för att påverka dem. I kvalitetsprogrammet fanns IT 
inskrivet som en vision för stadsdelen, framför allt för mätning av energianvändning, 
men det fanns inget krav på att installera IT-lösningar. I Hammarby Sjöstad försökte 
energibolaget engagera byggherrarna för IT-lösningar, men dessa var måttligt 
intresserade eftersom det innebar merkostnader och inte efterfrågades av kunderna. Det 
har dock gjorts vissa IT-satsningar i enstaka hus i båda stadsdelarna. Det finns även 
andra likheter mellan stadsdelarnas energilösningar. Det finns exempelvis vissa hus med 
lägre energianvändning i båda stadsdelarna. Några av dem har erhållit extra ekonomiska 
resurser, exempelvis ett av NCC:s hus i Hammarby Sjöstad samt LB-hus och Yxhult i 
Västra Hamnen.   

De arkitektoniska kraven på stora fönsterytor går inte enkelt att förena med 
energibesparing. Byggherrarna är mer intresserade av beprövad teknik än av dyra 
lösningar med ny teknik. De privata byggherrarnas kortsiktiga perspektiv när de bygger 
bostadsrätter innebär att det inte får bli krångel i driftsskedet, och risken för det ökar om 
tekniken är ny. De vill inte heller ta på sig utvecklingskostnader för ny teknik om det 
inte finns en tävling där ära eller pengar kan vinnas, eller annan goodwill, som 
exempelvis med solfångare. Den strategiska alliansen i Malmö försökte hantera detta 
problem i Västra Hamnen genom att göra det enkelt för byggherrarna i och med att 
Sydkraft skulle stå som förvaltare av solfångaranläggningarna.  

Nya lösningar fick genomslag inte minst genom det ekonomiska tillskott som LIP-
bidragen innebar, men när solceller och solfångare skulle integreras i stadsdelarna blev 
det omfattande diskussioner med byggherrarna som inte var så intresserade av sådana 
ännu ovanliga element på sina hus. Energibolagen i stadsdelarna hade olika inställning 
till solfångare. Stockholm Energi var inte så intresserade eftersom energin från 
solfångarna skulle konkurrera med den befintliga fjärrvärmelösningen. Stockholm 
Energi ansåg sig redan ha en miljövänlig lösning. För dem var solceller och biogas 
intressantare eftersom de kunde ersätta el, vilket kunde underlätta för dem att nå målet 
att elanvändningen inte fick överstiga 20 kWh/kvm och år. I Stockholm gjorde således 
nya energilösningar som komplement till de befintliga, medan en helt ny lösning 
utvecklades i Malmö.  
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Kapitel elva 

11. Forskning och uppföljning av 
miljö- och energimål  

11.1. Inledning 
Hittills har analyserna rört bland annat framtagandet av de båda stadsdelsprojektens 
miljömål och förslag till energiförsörjning. Uppföljningen av i vilken grad målen 
uppfylldes är viktig, inte minst för att båda projekten skulle utgöra inspirerande exempel 
för andra stadsutbyggnadsprojekt. I detta kapitel belyser jag hur frågan kring 
uppföljning och utvärdering av energimålen relaterade till hållbar energianvändning har 
hanterats. Viktiga frågar rör hur projekten har utvärderats i relation till målen, vem eller 
vilka som ansvarar för dessa utvärderingar, vilka resultat utvärderingarna uppvisar och 
vad som händer om målen inte nås?  

I detta kapitel berör jag två förhållanden kring uppföljningen. För det första hur 
uppföljning av målet att stadsdelarna ska förses med 100 procent förnybar energi har 
genomförts, och för det andra hur uppföljning gjorts av målen som rör att husen ska 
vara energisnåla. Fokus läggs på den sistnämnda.  

För Hammarby Sjöstad betonades resultatstyrning och egenkontroll och där var 
utgångspunkten att politikerna bär det yttersta ansvaret för målet och har ansvar för att 
utvärdering sker. För Västra Hamnen ställdes krav på vetenskaplig uppföljning i och 
med att projektet erhöll statliga LIP-medel. Något motsvarande krav ställdes aldrig i 
Hammarby Sjöstad som motprestation för de LIP-medel som erhölls. Båda projekten 
måste emellertid redovisa effekter för de delar i projekten som erhållit LIP-bidrag. De 
måste i efterhand redovisa vilka miljöeffekterna blivit och hur dessa har bidragit till 
ökad sysselsättning. Båda kommunerna har tagit fram uppföljningsrapporter för LIP-
satsningarna (se exempelvis Malmö stad 2004; Stockholms stad 2004). Vissa delprojekt 
i båda stadsdelarna har också fått EU-bidrag och EU kräver uppföljning.  

Sammantaget har detta gjort att utvärdering och uppföljning av projekten sker på olika 
sätt och av olika instanser och därmed blir frågan kring uppföljning mycket komplex. 
Det är inte självklart att alla frågor följs upp och inte heller att någon helhetsbild erhålls. 
Det är uppenbart att det under sådana omständigheter är svårt att göra uppföljningar och 
många intressanta frågor uppstår, t ex vem ansvarar för att utvärderingar görs, vad ska 
utvärderas (vilka kriterier gäller), vem eller vilken instans ska genomföra dem, vilka 
metoder ska användas och med vilket syfte ska utvärderingarna göras?  

11.2. Forskning i projekten enligt förarbetena 
I dokument från Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen finns formuleringar som tyder 
på att forskning och utveckling betraktats som medel för att nå de höga ambitionerna för 
projekten. Så står det t ex i miljöprogrammet i Hammarby Sjöstad att forskningen ska 
bidra till att konkretisera de operationella målen (Miljöprogram 1996:6).  
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I ett så stort och så starkt miljöprofilerat projekt som Hammarby Sjöstad genereras 
värdefull kunskap och erfarenheter. Detta gäller inte bara åtgärder och tekniska 
lösningar utan också sådant som samverkan mellan olika parter, rollfördelning, 
processkeden och forskning i anslutning till genomförandet kan spela stor roll. Det 
framgår också att det vore värdefullt om deltagande parter kopplar egna utvecklings- 
och pilotprojekt till Hammarby Sjöstad (Miljöprogram 1996:10). 

I Förstudien för Bo01 i Malmö står det att den planerade mässan skulle bygga på 
vetenskaplig grund (Förstudien 1996:15). Dessutom skulle så långt som möjligt 
personer som redan var aktiva i pågående projekt vid högskolor, institutioner eller 
företag engageras i planeringen med motiveringen "Endast genom att aktivt engagera 
forskarsverige i formandet av Bo2000 kan vi lyckas" (Förstudien 1996:15). I både 
Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen betonades således vikten av samverkan mellan 
universitet, näringsliv och olika organisationer för att nå målen. 

För att uppnå de högt uppställda målen krävs ett målinriktat arbete för att locka 
fram och utveckla nya och kreativa lösningar inom området. Detta kräver nya 
arbetssätt med integrerat samarbete mellan forskning, näringsliv, statliga och 
kommunala intressenter samt olika miljöinriktade intresseorganisationer 
(Miljöprogram 1996:3). 

Svensk Bostadsmässa ska bedriva arbete i samverkan med staten, kommuner, 
näringslivet, högskolor samt andra nationella och internationella vetenskapliga och 
industriella institutioner (Förstudien 1996:7). 

Några reflektioner kring forskarnas roll i planeringsprocessen 
Något systematiskt engagemang av forskare i planering och utformning av Hammarby 
Sjöstad och Västra Hamnen kom aldrig till stånd. I andra projekt, t ex vid planeringen 
av radhusen i Lindås var forskare från Statens Provningsanstalt samt Lunds Tekniska 
Högskola involverade i planerings- och byggprocessen (Boström m fl 2003). Storleken 
på projekten kan förklara den skillnaden. Medan Lindåsradhusen innehåller ett tjugotal 
bostäder, innehöll första etappen av Västra Hamnen ca 400 bostäder och Hammarby 
Sjöstad ca 2 300 lägenheter.  

Det finns dock exempel på enskilda delprojekt i både Hammarby Sjöstad och Västra 
Hamnen där forskare involverats eller att personer med forskarbakgrund har arbetat i 
organisationer som är verksamma i projekten.1 I Hammarby Sjöstad kan 
utvecklingsarbetet som skett i Hammarby Sjöstadsverket (intervju Stockholm Vatten 
Björlenius 2004-03-29) ses som ett exempel där utveckling och forskning bedrivs 
parallellt. I Västra Hamnen var forskare involverade vid planeringen av LB-hus och 
Yxhult (telefonsamtal Lunds Tekniska Högskola Elmroth 2004-06-04) och i Bo01-
organisationen hade en del aktörer anknytning till den akademiska världen, exempelvis 
var mässarkitekten i Bo01-organisationen professor vid Lund Tekniska Högskola 
(intervju Bo01 Tham 2003-10-20).  

I Healeys tre typer av samverkansinriktade styrstrategier intar forskarna olika roller. I 
den kriteriedrivna styrningsstrategin, där målstyrning betonas, är forskarnas roll att ta 
fram mätinstrument för att undersöka om uppställda mål nås. I den konsensusstyrda 
strategin kommer forskarna in när de formella styrorganisationerna avgjort vilken 

                                                 
1 Jag har inte gjort någon genomgripande kartläggning av dessa projekt. 
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forskning som behövs. I den tredje strategiska samverkansformen, inkluderande 
argumentation är forskarna med under hela planeringsprocessen (Healey 1997:241).  

I visionerna inför planeringen av båda stadsdelarna görs uttalanden som rimmar med 
den tredje av Healeys samverkansformer, dvs att forskarna ska finnas med i 
planeringen. I de flesta projekten har forskarna dock inte haft en sådan roll utan snarare 
har projekten som helhet hanterat forskning enligt de mer begränsade deltagarformerna 
antingen inom konsensus- eller kriteriedriven strategi. Exempelvis utvecklades 
mätmodellen i Hammarby Sjöstad, miljöbelastningsprofilen, i samverkan med KTH. I 
detta instrument skulle mätdata som lämnades in av byggherrar och andra aktörer, 
exempelvis energibolag, sättas in för att kunna mäta och beräkna om målen nåddes. 

Några forskare utvärderar processen. Ett forskningsprojekt på KTH syftar till att 
utvärdera miljöstyrningen i projektet och finansieras bland annat via Stockholms stad 
(Svane 2005).1 LIP-kansliet har tagit initiativ till en studie av genomförandeprocess och 
resultat utifrån LIP-kansliets perspektiv (Bylund 2004). Denna forskning syftar till att 
ge kunskap om miljöstyrning och genomförande för kommande miljöanpassade 
stadsbyggnadsprojekt. I en annan studie undersöks boendes och professionella aktörers 
syn på hur miljömålen för stadsdelen Hammarby Sjöstad kan uppnås med hjälp av 
effektiv kommunikation och inbyggda lösningar (Drangert m f1 2004).2 I Hammarby 
Sjöstad har forskning bedrivits på uppdrag av olika aktörer när finansiärer har ställt krav 
på forskning eller när samfinansiering skett med medel från forskningsråd. Något 
samlat grepp har inte tagits. 

I Västra Hamnen ställdes krav på att en vetenskaplig uppföljning skulle göras för att 
projektet skulle få de sökta 250 miljonerna i LIP-bidrag (Malmö stad 2001). I boken 
Västra Hamnen Bo01-Framtidsstaden – En utvärdering presenteras exempelvis sju 
forskningsprojekt som från olika aspekter gör en utvärdering av de mål som ställdes upp 
i Kvalitetsprogrammet (Larsson m fl 2003).  

11.3. Initiativ till och genomförandet av uppföljning 
Historisk bakgrund till uppföljning av målen i Hammarby 
Sjöstad 
Frågan kring uppföljning av Hammarby Sjöstad måste ses mot bakgrund av att miljö-
programmet togs fram som en del i Stockholms OS-ansökan och antogs av Stockholms 
stads kommunfullmäktige.3 Från politiskt håll framhålls att uppföljning av projektet 
diskuterades, exempelvis sades det att miljöorganisationerna skulle kunna utgöra en 
påtryckande och granskande part för att se hur mål och ambitioner efterlevdes (intervju 
centern Arthursson 2003-02-12; Kf 1996-06-17 § 29 yttranden:143 ).  

…/det var en av de saker vi diskuterade, vi ville inte bara nu fastställa ett antal 
miljömål som sen bara rivs upp och där såg vi en poäng att ha oberoende 
miljöorganisationer som någon slags externa granskare av staden och de här 

                                                 
1 Projektet samfinansieras av Stockholms stad, Centrum för miljövetenskap, KTH och Byggforskningsrådet 
(Formas). 
2 Projektet är samfinansierat mellan VA-Forsk, Mistraprogrammet Urban Water Management, Stockholm 
Vatten och Fortum. 
3 I programmet framgår att stadens politiker också har det yttersta ansvaret för att miljöprogrammet följs 
(Miljöprogram 1996:6). 
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målen/…/sen kom jag inte ihåg vad som formellt beslutades, jag är inte säker på att 
man hade riktigt klar metodik/…(intervju Centern Arthursson 2003-02-12). 

Det är inte omöjligt att idén om ”miljörörelsen som kontrollant” kom från Sydney, där 
Greenpeace hade just en sådan roll i planeringsprocessen. I debatten inför beslutet att 
söka OS i juni 1996 argumenterar Arthursson för att projektet verkligen skulle följas 
upp och lyfter fram miljöorganisationernas och politikernas roll i denna uppföljning: 
”…/Det finns beskrivet på fyra, fem ställen för säkerhets skull – att 
miljöorganisationerna skall ha en fast roll och vi skall ha kvar den politiska 
referensgruppen, så besluten kommer att följas upp” (Kf 1996-06-17 § 29 
yttranden:155). Stockholm fick inte OS 2004 och varken Mats Hulth eller Michael 
Arthursson satt kvar i stadshuset efter majoritetsskiftet 1998 och den politiska 
referensgruppen försvann. Arthursson påpekar efteråt att det är svårt när personer inom 
en organisation byts ut och ansvaret för en viss fråga förs över på någon annan: 

Det är inte tydligt att ansvaret förs vidare till någon annan som finns kvar i 
organisationen, speciellt inte om det är byte på politiskt nivå (intervju Centern 
Arthursson 2003-02-12).  

Mats Hulth framhåller dock att uppföljningsfrågan brukar ligga på tjänstemännens bord 
och inte på det politiska planet: 

…/jag tror det är så att det är experter och tjänstemän som säger att vi ska ha en 
plan för utvärdering, medan politikerna rusar vidare till nästa projekt (intervju 
finansborgarråd Hulth 2004-02-16). 

Göran Lundberg, en av dem som utarbetade miljöprogrammet, påpekar att uppföljnings-
frågan diskuterades i den tjänstemannagrupp som arbetade med miljöprogrammet, men 
man diskuterade inte hur uppföljningen praktiskt skulle genomföras (telefonintervju 
Miljöförvaltningen/LIP Lundberg 2005-06-28). Uppföljning tycks inte ha ingått i det 
uppdrag denna tjänstemannagrupp fick. Lars Erik Wretblad, som ingick i gruppen, 
framhåller i efterhand ”vår roll från stadsbyggnadskontorets sida var inte särskilt tydlig 
avseende uppföljning, vår roll var klar i och med att programmet framtagits” (intervju 
Stadsbyggnadskontoret Wretblad 2005-06-10).1 I miljöprogrammet för Hammarby 
Sjöstad betonas att "Måluppfyllelsen, där målen är mätbara, skall regelbundet 
utvärderas och mål och åtgärdsplan revideras" (Miljöprogram 1996:6).  

Eftersom det blev maktskifte och OS-planerna gick om intet så föll också idén med 
miljöorganisationens roll som påtryckande part bort. Frågan om uppföljning av 
Hammarby Sjöstad hamnade därefter på tjänstemannanivå. Enligt miljöchef Blix skulle 
den s k miljöbelastningsprofilen användas som instrument för att mäta i vilken grad de 
politiskt uppsatta målen nåddes (intervju Projekt Hammarby Sjöstad Blix 2000-10-17). 
Modellen togs fram på initiativ av gatu- och fastighetskontoret (Gatu- och 
fastighetskontoret 2002/2003:36) eftersom det inte fanns något bra program för 
uppföljning av hur målen nåddes (telefonintervju Miljöförvaltningen/LIP Lundberg 

                                                 
1 Att frågan ansågs vara betydelsefull i arbetsgruppen kan man läsa i miljöprogrammet där det står att 
behovet av mätbara mål och att måluppfyllelsen, regelbundet ska utvärderas och genomförandet 
kontinuerligt stämmas av mot miljöprogrammet och uppställda mål (Miljöprogram 1996:6, 10). 
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2005-06-28).1 I miljöbelastningsprofilen, som utvärderingsmodellen kallades, skulle 
mätvärden från byggherrarna matas in och resultatet användas för att bedöma i vilken 
grad målen nåtts. Markanvisningsavtalen innehöll skrivningar om att byggherrarna var 
skyldiga att leverera indata till denna modell. I ett aldrig påskrivet köpeavtal mellan 
Stockholms stad och HSB rörande markförvärv och exploatering på Sickla Kaj finns 
följande formulering som rör miljöfrågor ”HSB skall för mätning av måluppfyllelse 
leverera indata till stadens teoretiska beräkningsmodell för miljöbelastning” (”Avtal om 
förvärv av och exploatering inom del av detaljplaneområdet Sickla Kaj inom 
Hammarby Sjöstad” odat.:5) 

Arbetet med uppföljning av Västra Hamnen 
Enligt Förstudien till bomässan skulle forskningsläget inventeras innan man satte igång 
så att bomässan kunde visa upp de senaste resultaten av svensk byggforskning. Inför 
planeringen av bomässan anordnades ett antal utvecklingsseminarier för att sprida 
kunskap till byggherrarna. I förstudien nämns inget om hur bomässan skulle utvärderas 
(Förstudien 1996). Både Malmö stad och Bo01-organisationen hade dock intresse att 
utvärdera resultatet av Bo01, framhåller Nilsson (intervju Miljöförvaltningen Nilsson 
2005-06-01). 

Vi, i samråd med de forskare som var inkopplade från början, tyckte att det var 
viktigt att vi kunde följa den här processen/.../hela grundkonceptet för oss var att 
Bo0l skulle vara ett utvecklingsområde, en dragare för hållbar utveckling både i 
Malmö och även demonstrationsprojekt i full skala såväl nationellt som 
internationellt om hur man kunde jobba med hållbar stadsutveckling. Det var därför 
viktigt för oss och andra att projektet följdes upp/...(intervju Miljöförvaltningen 
Nilsson 2005-06-01). 

Forskare har intresse av att studera resultatet, men utvärderingsfrågan påverkades också 
av hur uppföljningen av LIP-bidragen skulle hanteras. Miljödepartementet, som 
behandlade Malmö stads LIP-ansökan, hade till sin hjälp en bedömningsgrupp med 
representanter från Boverket, Statens Energimyndighet och Byggforskningsrådet 
(numera Formas) (Malmö stad 2001:3; intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2005-06-
01). Malmö sökte medel för administration och uppföljning av projektet och 11 miljoner 
beviljades för detta, med villkoret att Malmö stad måste ta fram en plan för vetenskaplig 
uppföljning och utvärdering (intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2005-06-01). I 
regeringens beslut i februari 2000 framgår:  

Malmö kommun ska ansvara för att åtgärderna följs upp, dokumenteras och 
utvärderas i samverkan med Boverket, Byggforskningsrådet och Statens 
energimyndighet. En plan för den vetenskapliga utvärderingen skall tas fram i 
samråd med dessa myndigheter och redovisas för miljödepartementet (Malmö stad 
2001:3).  

Regeringens motiv var att Bo01 gav unika möjligheter att demonstrera idéer och 
tekniska lösningar för ekologiskt hållbar utveckling i full skala (Malmö stad 2001:3). I 
juni 2001 var rapporten Plan för vetenskaplig uppföljning och utvärdering av lokalt 
investeringsprogram för Bo01-området i Malmö stad klar (Malmö stad 2001). Där 

                                                 
1 Utvecklingsarbetet av profilen gjordes av konsultbolaget Carl Bro Stockholm Konsult AB i samarbete med 
KTH och bekostades av medel från statliga lokala investeringsprogrammet (Gatu- och fastighetskontoret 
2002/2003:36). 
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redovisades hur olika insatsområden skulle utvärderas, bland annat energitillförsel och 
energianvändning samt inneklimat i Bo01-husen (Malmö stad 2001 Bilaga 5).   

De båda projekten i Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen hade alltså olika 
utgångsläge vad avser hur de skulle följas upp och utvärderas. För Malmös del ställdes 
alltså krav på vetenskaplig uppföljning i och med att LIP-medel beviljades. För 
Hammarby Sjöstads del ställdes inte något sådant krav från regeringen trots att även 
denna stadsdel erhöll LIP-bidrag. I Hammarby Sjöstad hade istället kommunen och dess 
politiker ansvar för uppföljningen i och med att miljöprogrammet antagits av 
kommunfullmäktige.  

11.4. Uppföljning av målen 
Uppföljning av målet begränsad energianvändning i Hammarby 
Sjöstad 
I uppföljningen av målet om begränsad energianvändning är det tydligt att denna fråga 
hanterades på olika sätt i projekten.1 I Hammarby Sjöstad hade forskare deltagit i att ta 
fram ett utvärderingsinstrument, enligt modellen för kriteriedriven styrning.  

Uppföljningen i Hammarby Sjöstad 
Uppföljningen av energimålet på 60 kWh/kvm och år gjordes i samband med de 
utvärderingar som genomförts. Måluppfyllelsen bedömdes i miljöbelastningsprofilen 
och baserades på beräknade värden från byggherrarna. Man använde således inte 
uppmätta värden vid uppföljningen. En del av uppföljningen gjordes av stadens 
förvaltning med hjälp av politisk vertikal-hierarkisk styrning. I vilken grad målen för 
stadsdelen nåddes kommenteras av gatu- och fastighetskontoret i Miljöredovisningen 
för Hammarby Sjöstad och av stadens revisorer i revisionsrapporten Miljöhänsyn i 
byggandet2 (telefonintervju Projekt Hammarby Sjöstad Blix 2004-02-02; 
Miljöredovisning för Hammarby Sjöstad 2002/2003; Stockholms stads revisionskontor 
2002). Båda dessa rapporter kan ses som interna granskningar av stadens verksamhet 
och båda baseras på byggherrarnas beräknande värden.  

I Stockholms stads miljörevision framkommer att "Under förutsättning att den 
genomsnittliga miljöbelastningen är representativ för kommande byggnader förefaller 
det översiktliga målet, att halvera miljöbelastningen, inte vara omöjligt att nå för 
produktion och drift av fastigheterna" (Stockholms stads revisionskontor 2002:4f). I 
revisionsrapporten poängteras att bedömningen görs från en prognos utifrån första 
utbyggnadsetappen och att revisorerna inte gjort någon egen bedömning huruvida målet 
går att uppnå. Revisionen framhåller att detta kommer att göras av gatu- och 
fastighetsnämnden via miljöbelastningsprofilen. Även i miljöredovisningen som gjorts 
av gatu- och fastighetskontoret (2002/2003) användes beräknade värden baserade på 
byggherrarnas rapporter: "eftersom vi ännu inte har tillgång till tillförlitlig 

                                                 
1 Johnny Kellner påpekar att det är stor skillnad mellan beräknade värden och faktiskt uppmätta värden. 
Vissa beteendemässiga faktorer är svåra att beräkna och därför används BBR (Boverkets byggregler) 
rekommendationer vilka inte är alltid är helt rättvisande. Hushållen har exempelvis högre temperatur 
inomhus än vad BBR anger i deras rekommendationer. Nya rekommendationer planeras. 
2 I rapporten visas exempel miljöbelastningsprofiler i diagramform där den genomsnittliga miljöbelastningen 
per kvm för de inkomna förslagen till tävlingen om "Bästa nybyggnad i Hammarby Sjöstad" presenteras 
(Stockholms stads revisionskontor 2002:5). 
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förbrukningsdata från fastigheterna" (Miljöredovisning 2002/2003:23). I miljöred-
ovisningen framhölls att förbrukningen varierade i olika fastigheter från 35 kWh/kvm 
till 125 kWh/kvm och år och att prognosen för total energianvändning i Hammarby 
Sjöstad beräknas till ca 100 kWh/kvm och år.1 I rapporten påpekas att de första 
mätningarna av faktisk energianvändning kan "starta först nu, efter två eldningssäsonger 
i de allra första kvarteren" (Miljöredovisning 2002/2003:23).  

Beräknade värden är basen för bedömningen även i en konsultrapport (Carl Bro AB) 
från maj 2004, där uppföljning av miljöbelastning och ekonomi berörs (Levin & 
Rönnkvist Mickaelson 2004). Där framgår att ”Resultatet av MBP-beräkningarna från 
Sickla Udde baserat på indata från byggherrarna visar att den totala miljöbelastningen 
minskat med 40%” (Levin & Rönnkvist Mickaelson 2004:3). I rapporten poängteras 
dock tydligt att det endast är teoretiska värden som används. Per Levin från 
konsultbolaget Carl Bro AB förtydligar att det varit svårt att få in värden från 
driftskedet från byggherrarna och att detta inte heller ingick i konsultföretagets uppdrag 
(telefonkontakt Carl Bro AB Levin 2005-06-07).  

Projektledningen framhöll i början av år 2004 att politikerna skulle besluta om 
uppföljning av energimålet på 60 kWh/kvm och år (telefonintervju Projekt Hammarby 
Sjöstad Blix 2004-02-02). Enligt gatu- och fastighetskontoret hade i december 2004 
ännu ingen uppföljning gjorts med riktiga värden. I stadens budget för år 2004 fick 
gatu- och fastighetskontoret i uppdrag av gatu- och fastighetsnämnden att överföra 
erfarenheter och kunnande från miljöarbetet i Hammarby Sjöstad till andra stora projekt 
i staden (Stockholms stads budget 2004). Som konsekvens av detta togs rapporten 
Avstämning Hammarby Sjöstads miljöprogram och miljösatsningar fram av en 
projektgrupp med representanter från staden och kretsloppsbolagen, eftersom ”En 
förutsättning för detta uppdrag är att miljöarbetet i Hammarby Sjöstad utvärderas” 
(Avstämning Hammarby Sjöstad 2005). Där konstateras att målet på 60 kWh/kvm inte 
nås (Avstämning Hammarby Sjöstad 2005:6) och vidare att Ångpanneföreningen fått i 
uppdrag att följa energianvändningen i ett antal hus på Sickla Udde.  

Det är alltså svårt att få ett entydigt resultat i fråga om hur mycket energi som faktiskt 
används i husen i Hammarby Sjöstad i förhållandet till det uppsatta målet. En 
konsultrapport har tagits fram av Ångpanneföreningen på uppdrag av Stockholms stad 
men resultaten i denna rapport är inte officiella (telefonsamtal Projekt Hammarby 
Sjöstad Fränne 2005-06-05). Lars Fränne, projektchef för Projekt Hammarby Sjöstad, 
framhåller att byggherrarna lämnat in uppgifter om energianvändning, men att de har 
räknat sina värden på olika sätt vilket försvårar jämförelser och ger därför ingen klar 
bild (telefonsamtal Projekt Hammarby Sjöstad Fränne 2005-06-05). En av byggherrarna 
uppskattar att husen i Hammarby Sjöstad i stort inte skiljer sig från andra 
byggnadsprojekt när det gäller energianvändningen, som ligger på ca 160 kWh/kvm och 
år (intervju JM Kellner 2005-06-13). Anna-Greta Holmbom Björkman på Markkontoret 
i Stockholms stad säger också att energianvändningen i husen i Hammarby Sjöstad 
tycks ligga på samma nivå som övriga nybyggnad i Stockholm (telefonsamtal 
Markkontoret Holmbom Björkman 2006-01-17). Hon poängterar dock att det varit svårt 
att få in värden från byggherrarna. Emellertid har det kommunala bostadsbolaget 
Svenska Bostäder lämnat in värden för de hus som bolaget äger och förvaltar i 
stadsdelen. I dessa hus ligger energianvändningen på mellan ca 140 kWh/kvm och år till 
knappt 200 kWh/kvm och år (telefonsamtal Markkontoret Holmbom Björkman 2006-

                                                 
1 Vilket jämförs med normal nybyggnadsstandard om ca 150 kWh/kvm och år. 
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01-17). Detta bekräftas även av Svenska Bostäder, som påpekar att energianvändningen 
varierar mellan olika hus. Exempelvis var energianvändningen i ett hus ca 140 
kWh/kvm och år BRA under perioden oktober 2002 till september 2003. I ett annat hus, 
som kanske utgjorde en ytterlighet, låg energianvändningen på 198 kWh/kvm och år 
(Svenska Bostäder Tsakok-Möller 2006-01-23). 

Enligt gällande miljöprogram för staden, Program för Miljöanpassat byggande vid 
nybyggnad, ska byggherrarna som bygger i Stockholms stad lämna in värden för 
faktiskt utfall på energianvändningen samt resultat från en enkät utdelad till de boende 
efter andra uppvärmningssäsongen (Stockholms stad 2005). Det har även varit svårt att 
få in sådana resultat från byggherrarna. I Svenska Bostäder som har lämnat in resultat 
från enkäter bland sina boende visar dessa att mellan 30-70% (beroende på hus) är 
missnöjda med värmekomforten (telefonsamtal Markkontoret Holmbom Björkman 
2006-01-17). Även dessa uppgifter bekräftas av Svenska Bostäder som också 
förtydligar att uppfattningen skiljer stort mellan olika hus (Svenska Bostäder Tsakok-
Möller 2006-01-23).   

Uppföljning av målet begränsad energianvändning i Västra 
Hamnen 
Sydkraft hade ansvaret för uppföljningen av energitillförseln till Västra Hamnen och 
Lunds Tekniska Högskola ansvaret för uppföljningen av energikravet (Malmö stad 2001 
Bilaga 5). Frågan kring utvärdering av energikravet diskuterades inte bara i samband 
med LIP-bidragen utan även när målet togs fram i kvalitetsprogrammet. Bo01-
organisationen argumenterade då för att om byggherrarnas krav på ett mindre strängt 
energimål skulle accepteras, måste målet också följas upp. I kvalitetsprogrammet står 
följande: ”När stadsdelen är färdigställd utvärderas energiförbrukning och komfortnivå. 
Utvärderingen sker under två årscykler” (Kvalitetsprogram 1999:45). I Hammarby 
Sjöstad gjordes en miljörevision, men något motsvarande finns inte för Västra Hamnen. 
Som tidigare nämnts är Kvalitetsprogrammet inte beslutat i någon nämnd, utan ett avtal 
som utarbetats i konsensus mellan Bo0l-organisationen, byggherrarna och staden 
(intervju Stadsbyggnadskontoret/Bo01 Dalman 2004-06-17). 

Den forskare som utvärderade energianvändningen utgjorde en del i uppföljnings-
programmet av Bo01 och finansierades via LIP-medel (Nilsson 2003b; telefonintervju 
Miljöförvaltningen Nilsson 2005-06-01). Utvärderingen i Västra Hamnen baserades på 
uppmätta värden under ett år, från oktober 2002 till oktober 2003, i 10 flerbostadshus på 
Bo0l-området (Nilsson 2003b:12,20). Mätningen av energianvändningen har under-
lättats av att Sydkraft har installerat mätpunkter i området som kan följas på Internet 
(Nilsson 2003b:13). Enligt Nilsson på miljöförvaltningen var energimätpunkter i 
fastigheterna ett krav som EU ställde för att projektet skulle erhålla medel (intervju 
Miljöförvaltningen Nilsson 2005-06-01).  

I Nilssons licavhandling jämfördes uppmätta värden för fjärrvärme respektive för el 
med de beräknade värden som tagits fram av byggherrarna. Enligt Nilssons studie ligger 
fastigheternas faktiska och uppmätta energianvändning betydligt högre än de beräknade 
värdena. De flesta fastigheterna hade felmarginaler på 40-60 procent. För fastigheter 
utan värmeåtervinning låg energianvändningen på 186 kWh/kvm BRA och år, medan 
motsvarande siffra för fastigheter med värmeåtervinning var 126 (Nilsson 2003b:115). 
Detta betyder att målet på 105 kWh/kvm och år inte nås. Mer noggranna 
energiberäkningar med realistiska indata kunde enligt Nilsson givit bättre 
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uppskattningar av energibehovet (Nilsson 2003b:3). Nilssons resultat tyder på att 
klimatskalet och installationerna är de främsta orsakerna till den höga energi-
användningen. Enligt en enkätundersökning Nilsson framtagit i sitt forskningsarbete 
upplever knappt en tredjedel av de svarande att värmekomforten är dålig (Nilsson 
2003b:116). 

Enligt Nilssons studie kan den ökade energianvändningen därför inte hänföras till de 
boendes beteende (Nilsson 2003b:116). Att det beräknade energibehovet är för lågt 
beror enligt Nilsson på att det energiberäkningsprogram som använts, Enorm, 
överskattar utnyttjandet av solenergi. Även de indata som använts, t ex innetemperatur 
och hänsynstagandet till köldbryggor påverkar, enligt Nilsson, differensen mellan 
beräknade och verkliga data.  

EU kräver att Sydkraft ska fortsätta driften av de mätpunkter som finns (intervju 
Miljöförvaltningen Nilsson 2005-06-01). Per-Arne Nilsson på miljöförvaltningen 
påpekar: 

EU satte krav att Sydkraft åtog sig att fortsätta mätningen, man har rätt mycket 
mätpunkter i varje hus (intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2005-06-01). 

 Hammarby Sjöstad Västra Hamnen 
Energimål (lägsta 
krav/mål) 

60 kWh/kvm och år varav el högst  
20 kWh/kvm och år. 

105 kWh/kvm och år. 

Energimål, utfall  Mål nås inte. 
Hur hög eller låg 
energianvändningen är, är oklart, 
Stockholms stads uppföljning är 
inte officiell. Byggherrarna ska 
lämna in värden till staden. Svårt 
att få in värden från byggherrarna.  
I det kommunala bostadsbolaget 
Svenska Bostäders hus, som har 
lämnat in värden, ligger 
energianvändningen på mellan ca 
140 och 200 kWh/kvm och år. Det 
finns andra exempel på hus som 
har lägre energianvändning.  

Mål nås inte. Värdena är 
officiella. 
Forskningsarbete visar att i 
fastigheter utan 
värmeåtervinning låg 
energianvändningen på 186 
kWh/kvadratmeter BRA, medan 
motsvarande siffra för 
fastigheter med 
värmeåtervinning var 126. Det 
finns exempel på hus i 
stadsdelen som använder över 
200 kWh/kvm och år. 

Komfort i 
bostäderna 

Svårt att få in svar från 
byggherrarna. I Svenska Bostäder 
som har lämnat in enkätsvar från 
sina boende visar dessa att mellan 
30-70 % (beroende på hus) är 
missnöjda med värmekomforten.  

Enligt enkätundersökning i ett 
forskningsarbete upplever 
knappt en tredjedel av de 
svarande att värmekomforten är 
dålig.  

 

Tablå 11.1 Energimål relaterat till exempel på faktiskt utfall (Observera att värdena i Stockholms stad 
inte finns över alla fastigheter i Sickla Udde. Den rapport som finns framtagen av Stockholms stad är inte 
officiell). 

Att mätningarna fortsätter är forskningsmässigt intressant eftersom det kommer att 
finnas tillgång till mätvärden under en längre tidsperiod (intervju Miljöförvaltningen 
Nilsson 2005-06-01). Elmroth påpekar att energiforskarna borde ha deltagit inte bara 
vid utvärderingsfasen utan även vid utformningen av husen på Bo01-området 
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(telefonsamtal Lunds Tekniska Högskola Elmroth 2004-06-04). LIP-medel har erhållits 
av enskilda byggherrar för olika energibespararåtgärder i både Hammarby Sjöstad och 
Västra Hamnen (Nilsson 2003b:11). LIP-förordningen, som reglerar dessa medel, ställer 
krav på att resultatet granskas. Redovisningen sker t ex årsvis och Länsstyrelsen 
granskar ansökningar innan de skickas till Naturvårdsverket som slutgranskar. LIP-
medlen är kopplade till de åtgärder som gjorts men inte kopplade till miljöprogrammen 
(intervju Miljöförvaltningen Nilsson 2005-06-01). 

Det fanns en diskussion i början att bidraget skulle knytas till det här med 105 
kWh/kvm och år, men det fungerar inte mot LIP-förordningen, LIP-fördordningen 
beviljar medel till konkreta åtgärder som ska ge en viss effekt (intervju 
Miljöförvaltningen Nilsson 2005-06-01) 

Uppföljning av energitillförseln 
I båda stadsdelarnas program är målet att energitillförseln ska utgöras av 100 procent 
förnybar energi. I miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad gjordes förtydligandet att 
elen ska vara miljömärkt och baserad på solceller, vattenkraft eller biobränsle 
(Miljöprogram 1996:12). Västra Hamnen påpekades endast att energin ska utgöras till 
100 procent förnybar energi, vilket inkluderar elen. Flera aktörer påpekar att 
avregleringen av elmarknaden gör det svårare att styra hushållskundernas energival.  

Producerar anläggningarna förnybar energi i relation med beräkningarna? Jag kommer 
inte att gå igenom alla energianläggningarna, utan gör en övergripande analys. Hur 
energilösningarna har utvärderats är starkt kopplat till om de erhållit LIP-bidrag eller 
EU-bidrag eftersom dessa två bidragsformer kräver uppföljning. Detta innebär att 
projekt som drivits genom nätverksstyrning kan kontrolleras i uppföljningsfasen, 
eftersom mottagandet av bidrag kräver redovisning av resultaten. 

Uppföljning av energitillförseln i Hammarby Sjöstad 
I Hammarby Sjöstad berörs utvärdering av energiförsörjningslösningarna i rapporten 
Avstämning Hammarby Sjöstads miljöprogram och miljölösningar (Avstämning 
Hammarby Sjöstad 2005:7ff). Det är framförallt de många små men nya dellösningarna, 
exempelvis solceller, solfångare och bränsleceller som på olika sätt utvärderats. I de fall 
där Fortum1 har varit engagerat anges att de också varit en part i utvärderingarna. Dessa 
anläggningar har erhållit LIP-bidrag och avkrävs utvärdering (se exempelvis 
utvärdering av solceller, Martinsson & Lindén 2005).  

Fjärrvärmelösningen för området i sin helhet nämns inte alls i den utvärderingen, vilket 
dock Fortums värmepumpsanläggning gör och det framgår: ”Denna anläggning fanns 
redan innan beslutet togs om Hammarby Sjöstad och är en av hörnpelarna i 
Hammarbymodellen” (Avstämning Hammarby Sjöstad 2005:10).   

Solcellerna skulle ge ett visst bidrag till framförallt till fastighetsel, men inte försörja 
hela stadsdelen. Förutom dessa solceller har ingen ny produktionsanläggning för 
förnybar el byggts. Enligt en studie som gjorts i ett samarbete mellan Linköpings och 
Uppsala universitet konstateras att den el som produceras i stadsdelen är från 
solcellsanläggningarna som enligt beräkningar ger hushållsel till ca 38 av 2 300 hushåll 
i stadsdelen (Brogren & Green 2001).4  

                                                 
1 Tidigare Birka Energi och dessförinnan Stockholm Energi. 
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I miljöredovisningen framhålls att det faller på hushållen i stadsdelen om målet med 
förnybar el blir realitet: "alla invånare i Sjöstaden har möjlighet att bidra till målupp-
fyllelsen genom att köpa Bra Miljöval-märkt el" (Miljöredovisning för Hammarby 
Sjöstad 2002/2003:23). Målet om förnybar energi för Hammarby Sjöstad har ändrats i 
praktiken utan att några beslut om detta fattats. Det beror på att när målet i 
miljöprogrammet sattes år 1996, hade ännu inte den svenska elmarknaden avreglerats, 
betonar aktörer från såväl LIP-kansliet, Projekt Hammarby Sjöstad som Fortum 
(intervju LIP Hackman 2004-02-13; telefonintervju Projekt Hammarby Sjöstad Blix 
2004-02-02; intervju Fortum Teknik & Miljö Lindén 2004-01-16). De menar vidare att 
Stockholms stad därför inte kan påverka vilken el hushållen i Hammarby Sjöstad väljer. 
Lagstiftningen gjorde här att mål tagna i kommunfullmäktige inte längre var gällande.  

Fortum genomförde under våren 2004 en kampanj där de boende i Hammarby Sjöstad 
erbjöds att köpa grön el (intervju Fortum Teknik & Miljö Lindén 2004-01-16). 

Uppföljning av energitillförseln i Västra Hamnen 
EU-medlen till energilösningen i Västra Hamnen har inneburit krav på regelbunden 
rapportering till EU, t ex rörande avvikelser från planerna, ekonomiska spörsmål och 
kontakter med andra länder som är parter i projektet (intervju Sydkraft Lövehed 2001-
11-14). Sydkraft har stått för framtagandet av rapporterna eftersom de har gjort 
huvudinvesteringarna. Rapporterna har sedan skickats till EU från Malmö kommun. I 
maj 2004 lämnades ett slutdokument till EU Final Technical Report SURE/RESCO 
January 2000-December 2003 (Malmö stad & Sydkraft odaterat). Även en LIP-rapport 
togs fram eftersom projektet erhållit LIP-medel.  

Sydkraft betonar att det mesta av tekniken fungerar som förväntat. Värmepumpen för 
fjärrvärmeproduktionen hade dock inledningsvis problem, trots att det är en teknik som 
Sydkraft är van att hantera (intervju Sydkraft Lindroth 2005-05-31). Energibalansen 
uppnås inte eftersom energianvändningen är betydligt högre i stadsdelen än beräknat 
(intervju Sydkraft Lindroth 2005-05-31) och därmed räcker inte energin till lika många 
hushåll som planerat.  

I Västra Hamnen byggdes ett vindkraftverk för att förse såväl värmepumpen och 
hushållen i området med miljömärkt el (intervju Sydkraft Lindroth 2005-05-31). 
Sydkraft menar att även Västra Hamnen påverkas av att elmarknaden numera är 
avreglerad och att de inte kan tvinga några kunder att köpa miljömärkt el.1 Sydkraft 
påpekar dock att den el som produceras i vindkraftsanläggningen ger bidrag av förnybar 
el till svenska elnätet och att vindkraftverket i sig har ett viktigt symbolvärde:  

Egentligen kunde vindkraftverket ha stått var som helst i Sverige/…/för det är ju 
inte så att just de elektronerna som produceras i vindkraftverket går till 
Bo01/…/men det är en pedagogisk fråga, ett symbolvärde att det står så nära att det 
blir tydligt att det hör till det här området och att det byggdes av den anledningen/. 
(intervju Sydkraft Lindroth 2005-05-31). 

Vindkraftverket producerar, enligt Lindroth, så mycket el som förväntat och balansen i 
mängd mellan använd och producerad el uppnås. Sydkraft gör inte någon egen 
vetenskaplig uppföljning av elanvändningen men påpekar att både el och 

                                                 
1 I intervjuer med boende framkommer dock att i en del bostadsrättsföreningar är det inte det enskilda 
hushållet som köper el utan det är bostadsrättsförningen som köper el till hela fastigheten. 
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värmeförbrukningen ingår in den uppföljning som Lunds Tekniska Högskola gör och 
där företaget finns med i referensgruppen (mejlkontakt Sydkraft Lindroth 2006-01-03). 
Sydkraft kan dock konstatera att elanvändningen för området är betydligt högre än 
beräknat (intervju Sydkraft Lindroth 2005-05-31).  

Slutsummering 
Utvärderingsfrågan hanterades på olika sätt i Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen, 
bland annat på grund av att regeringen ställde olika krav på projekten när kommunerna 
erhöll LIP-medel. Som villkor för att tilldela Malmö kommun LIP-medel till Västra 
Hamnen ställde staten krav på att en plan för vetenskaplig uppföljning av bomässan 
skulle upprättas, men något motsvarande krav ställdes inte på Stockholms kommun för 
att få LIP-medel till Hammarby Sjöstad. Malmö presenterade också ett program för 
bomässan som innebar att energikravet skulle följas upp av forskare.  

I Hammarby Sjöstad hanterades utvärderingsfrågan av tjänstemän i kommunen. En 
miljöbelastningsprofil togs fram och forskare bidrog med vetenskaplig kompetens för 
att säkerhetsställa instrumentets kvalitet, vilket är i enlighet med Healeys kriteriedrivna 
ansats. Miljöbelastningsprofilen var utsläppsrelaterad och innebar att byggherrar och 
andra aktörer skulle lämna in mätvärden så att utvärderingar kunde göras. Det visade sig 
vara lättare att få in beräknade värden än driftsdata över det faktiska utfallet, trots att 
just det kravet skrevs in i markanvisningsavtalen. I Malmö kom aktörerna i den 
strategiska alliansen överens om att bygga energisnålt enligt vissa krav, och en 
vetenskaplig uppföljning gjordes i enlighet med statens villkor för LIP-medel. Alliansen 
hade även fått EU-bidrag till energilösningen i stadsdelen och EU ställde krav på att 
olika mätpunkter installerades för att det skulle gå att utvärdera energianvändningen. En 
skillnad mellan stadsdelarna är tillgängligheten till mätdata avseende det faktiska 
utfallet (den energianvändning som husen använder i driftsskedet). Genom den 
vetenskapliga utvärderingen har mätdata från Västra Hamnen blivit offentliga, med det 
finns inga motsvarande offentliga data för Hammarby Sjöstad. Där är fortfarande bara 
beräknade värden kända utanför företagen. 

Uppföljningen av energitillförseln är alltså i båda fallen kopplad till olika former av 
bidrag. Nya lösningar i form av ”showcases” och effekter av andra energirelaterade 
lösningar som erhållit LIP-medel ska utvärderas enligt LIP-förordningen. Det har blivit 
svårare att nå målet att det ska vara förnybar el till stadsdelarna som följd av 
avregleringen av elmarknaden. Den avreglerade marknaden, påpekar båda de 
engagerade energibolagen, gör att de inte kan garantera att all el till områdena är ”grön”. 
I Västra Hamnen byggdes ett vindkraftverk för att förse området och värmepumpen med 
el, men eftersom det fastslagna målet på maximal energianvändning inte nåtts, har 
energislösningen i Västra Hamnen ett produktionsunderskott och det är inte säkert att 
den ”importerade” elen är förnybar.  Efter avregleringen får varje hushåll välja elbolag 
och om de vill köpa förnybar el. I Hammarby Sjöstad var ett mål att stadsdelen skulle 
försörjas med ”grön el”, men man kan inte tvinga de boende att välja miljömärkt el. Inte 
heller här går det således att säga om detta mål nåtts. 
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Bild 10.5 Fasad i Västra Hamnen. Väl 
tilltagna fönsterytor ger stora värmeförluster. 
(Foto: Anna Green) 
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Kapitel tolv  

12. Hammarby Sjöstad och Västra 
Hamnen från ett boendeperspektiv 

12.1. Inledning 
I planerna för både Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen framförs att de boende är en 
viktig part som ska bidra till att stadsdelarnas miljömål nås. I intervjuer med de 
professionella aktörerna nämns att de kan skapa tekniska och strukturella förutsättningar 
för ett energisnålt boende, men till syvende och sist är det de boende som väljer hur de 
vill leva och det kan de professionella aktörerna inte påverka. Några exempel på detta: 

Skall målen nås krävs/…/förändringar av livsstil/…(Miljöprogram 1996:3). 

I slutändan är det dock människorna som skall bo i området som ger svaret på 
frågan om miljöambitionerna har uppnåtts. Hållbar utveckling kräver hållbara 
människor (Nilsson 2001:26). 

Detta finns också tydligt uttalat i miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad respektive 
kvalitetsprogrammet i Västra Hamnen vilka strategier som ska användas för detta: 

Ett miljöcentrum inrättas i stadsdelen där information, utställningar mm skall 
underlätta för invånarna att leva upp till målsättningarna om den 
kretsloppsanpassade stadsdelen (Miljöprogram 1996:9).  

För de boende i området etableras ett speciellt program för utbildning, deltagande 
och engagemang på frivillig basis (Kvalitetsprogram 1999:9). 

Det handlar i bägge stadsdelarna om att informera de boende för att de därmed ska 
kunna ändra sitt beteende. I detta kapitel ska jag lyfta fram ett boendeperspektiv på 
Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen utifrån mina intervjuer med 26 hushåll som 
flyttade in i stadsdelarna 2001-2002. När jag intervjuar dem en andra gång (22 hushåll) 
har de bott i stadsdelen i allt från ett halvår till drygt ett år och alla hade ännu inte nåtts 
av den information som skulle hjälpa dem att ändra beteende. Tekniska förutsättningar 
för elmätning hade inte kommit igång. Innan en analys av intervjusvaren redovisas ges 
kortfattad statistisk från 2004 med avseende på befolkningens ålder och nationalitet för 
att skapa en bild av vilka som flyttat in i stadsdelarna.  

Några befolkningsstatistiska uppgifter 
Statistiken visar att båda stadsdelarna har en relativt ung befolkning jämfört med 
Stockholm och Malmö som helhet. I Hammarby Sjöstad var år 2004 femtio procent av 
befolkningen mellan 25 och 44 år, medan motsvarande siffra för hela Stockholms stad 
var trettiofyra procent. Andelen invånare under 20 år låg i Hammarby Sjöstad på 
ungefär samma nivå som staden som helhet, 18 procent i Hammarby Sjöstad och 19 
procent i hela Stockholms stad (USK områdesfakta 2005a; USK områdesfakta 2005b). I 
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Västra Hamnen var 2004 genomsnittsåldern 33 år, jämfört med 40,4 år för Malmö som 
helhet (Dalman & Sandstedt 2005:75). 

I Hammarby Sjöstad är andelen invånare med utländsk bakgrund sju procent, jämfört 
med Stockholms genomsnitt på nio procent (USK områdesfakta 2005a; USK områdes-
fakta 2005b). Andelen personer med invandrarbakgrund i Västra Hamnen motsvarar 
den genomsnittliga nivån på 24 procent i Malmö som helhet (Dalman & Sandstedt 
2005:75). 

De intervjuade hushållen  
Tolv av de intervjuade hushållen finns i Hammarby Sjöstad och fjorton i Västra 
Hamnen. Jag har intervjuat hushållen vid två tillfällen. Första intervjun ägde rum mellan 
hösten 2000 och hösten 2003, och andra intervjun ägde rum under 2002 och 2003. Tio 
av de tolv intervjuade hushållen i Hammarby Sjöstad bestod vid första intervjutillfället 
av minst två vuxna hushållsmedlemmar. I fem av dessa hushåll var hushålls-
medlemmarna i 50- till 65-årsåldern och deras barn hade flyttat hemifrån.  De andra fem 
var yngre parhushåll, med vuxna medlemmar i åldern 25 till 40 år. I tre av dessa hushåll 
fanns barn. Vid den andra intervjun visade det sig att ett av dessa hushåll aldrig kom att 
flytta in. De resterande två hushållen bodde vid första intervjun ensamma och var i 25- 
till 30-årsåldern, men ett av dessa hushåll bestod vid den andra intervjun av ytterligare 
en vuxen person. Jag har intervjuat lika många hushåll i bostadsrätt som i hyresrätt i 
Hammarby Sjöstad. De intervjuade hushållen i bostadsrätt flyttade in i fyra olika hus 
och de boende i hyresrätt i två olika hus. Alla de intervjuade familjerna i Hammarby 
Sjöstad bodde sedan tidigare i Stockholm. 

I Västra Hamnen intervjuades fjorton hushåll och endast fem av dem hade tidigare bott i 
Malmö. De övriga hushållen flyttade till Malmö från större stadsregioner. Fyra av 
hushållen kom från Danmark, och deras tidigare bostad låg i Köpenhamn. Två hushåll 
flyttade till Västra Hamnen från Stockholm och ytterligare två hushåll flyttade från 
storstadsregioner i andra länder. Även i Västra Hamnen bestod majoriteten av de 
intervjuade hushållen (nio stycken) av minst två vuxna hushållsmedlemmar. I fyra av 
dessa hushåll fanns barn. Fem var ensamhushåll och fyra av dessa hade utländsk 
bakgrund. Flera av dem som bott utomlands påpekade att bostadspriserna (hyra och 
köpa) i de storstäder de flyttat från var betydligt högre än i Västra Hamnen. De som 
flyttade in i hyresrätt var alla under 40 år. I bostadsrätterna fanns fyra av de äldre 
hushållen, där hushållsmedlemmarna var mellan 45 och 70 år. De intervjuade hushållen 
i bostadsrätt (åtta) finns fördelade på tre olika hus, och de intervjuade i hyresrätt (sex) är 
också inflyttare i tre olika hus. 

För att kunna redovisa vilket hushåll som gör vilka uttalanden eller framhåller vissa 
ståndpunkter och ändå behålla anonymiteten har alla hushåll givits speciella 
beteckningar i texten. Den första bokstaven anger vilken stadsdel de flyttar in i och den 
andra om de flyttar in i bostadsrätt eller hyresrätt. H står för inflyttare i Hammarby 
Sjöstad och V för inflyttare i Västra Hamnen. Den andra bokstaven betecknar om de 
flyttar in i bostadsrätt (B) eller hyresrätt (H). Därefter följer ett löpnummer, ett för vart 
och ett av de totalt 26 hushåll som jag intervjuat. Slutligen skrivs efter kolontecknet 
siffran 1 eller 2, vilket visar om citatet avser det första eller andra intervjutillfället. 
Beteckningen ”HH7:1” betyder alltså att det är första intervjun med hushåll sju och de 
flyttar till hyresrätt i Hammarby Sjöstad. 
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12.2. Flyttmotiv och information  
Varför valde hushållen lägenhet i stadsdelarna?  
Det finns en mängd faktorer bakom valet att flytta till Hammarby Sjöstad och Västra 
Hamnen, t ex behov av större eller mindre lägenhet när hushållet växer eller krymper. 
En del hushåll vars barn flyttat hemifrån, ville flytta till ett boende som var bekvämare 
och som passade deras nya behov bättre än den tidigare bostaden, och några hushåll 
som ännu inte kommit in på bostadsmarknaden önskade slippa bo i andra hand.  

Valet att flytta till Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen var för vissa hushåll 
medvetet och väl planerat. Sjöutsikt betonades starkt av några, liksom möjligheten till 
bekvämt och attraktivt boende nära både stadsliv och natur (se exempelvis HB5:1, 
HB3:1, VB7:1, VB3:1, VB8:1): 

Fördelen är att det är nära till stan och friluftsliv, sen tycker jag väl att det är en 
spännande miljö som de bygger i just Hammarby Sjöstad, just att de utnyttjar 
vattenområdet (HH6:1). 

Vi blev förtjusta i området. Jag var här mycket under Boutställningen/…/hela 
området är ju ett snyggt område, stilfullt och smakfullt/…/och så var det 
havsutsikten som drog (VB7:1).  

I Västra Hamnen betonar några av de familjer som tidigare bott i centrala Malmö att ett 
bidragande skäl att flytta till Västra Hamnen var att de ville bo i ett område där det var 
lugnare och mindre stökigt, med exempelvis mindre störningar från biltrafik än i 
centrala Malmö (VH1:1, VB3:1, VB7:1). En boende betonade att ”området ligger inte 
vid någon genomfartsväg”, vilket denna person tyckte var en fördel med denna nya 
stadsdel i Malmö (VB3:1). Även inflyttare i Hammarby Sjöstad nämner att det var en 
fördel att bosätta sig lite i utkanten av staden och bo i en stadsdel där lägenheterna är 
moderna och ljusare än inne stan, och samtidigt ha både stadslivet liksom fina 
naturområden ”inpå knuten” (se exempelvis HB3:1).  

Möjligheten att bo i ett mer centralt läge i Stockholm var ett bidragande motiv för sex 
hushåll att flytta till Hammarby Sjöstad. Fyra hushåll som flyttade till hyresrätt bodde 
även tidigare i hyreslägenhet i förorter belägna längre bort från Stockholms centrum och 
för dem var önskan att bo mer centralt ett viktigt skäl att flytta (HH1:1, HH3:1, HH6:1, 
HH4:1). Två hushåll som tidigare bott i villaförort flyttade närmare stan för att bo både 
centralt och bekvämt i lägenhet när barnen flyttat hemifrån (HB2:1, HB4:1). Resterade 
sex familjer bodde redan i Stockholms centrala delar, men tre av dessa bodde i lägenhet 
utan eget förstahandskontrakt vilket var ett viktigt skäl för dem att leta efter ny bostad 
(HH2:1, HH5:1, HB6:1).  

Att komma närmare Malmös centrum anges inte som motiv till att flytta till Västra 
Hamnen. Åtta av de intervjuade hushållen i Västra Hamnen kom ”utifrån”. Viktiga 
motiv för fyra danska hushåll att flytta till Västra Hamnen var att boendet jämförelsevis 
är billigare i Sverige och standarden på husen i Västra Hamnen är mycket hög jämfört 
med gängse standard i Köpenhamn (VB1:1, VB5:1, VH5:1,VH4:1). Det är inte bara 
boendekostnaden som är lägre i Sverige än i Danmark utan även bilskatten (VH4:1). Så 
här motiverar två danska hushåll sin flytt till Västra Hamnen: 
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…/man får mer för pengarna här i Sverige när man kommer som dansk för att 
lägenheterna i Köpenhamn är mycket, mycket dyra (VH4:1). 

…/om vi skulle flytta till Sverige så ville vi få något jättebra som är bättre än det vi 
skulle få för samma pengar i Danmark, så Bo01 eller inget alls (VH5:1).  

Några av de intervjuade hushållen i såväl Hammarby Sjöstad som i Västra Hamnen 
hade inledningsvis inte planerat att flytta till dessa områden, utan till andra centrala 
stadsdelar i respektive stad. Men det var helt enkelt svårt att hitta bostad i andra lägen. 
Flera av hushållen som flyttade till Hammarby Sjöstad sökte först bostad i centrala 
Stockholm, men svårigheter att hitta hyreslägenhet och höga bostadsrättspriser bidrog 
till att Hammarby Sjöstad blev ett attraktivt alternativ till innerstaden (HH2:1, HH5:1, 
HB1:1, HB6:1).  

Även i Västra Hamnen hade en del av de inflyttade först haft tankar på att hitta en 
bostad i andra delar av Malmö (VB2:1, VB4:1, VH2:1, VH3:1), exempelvis nämns 
Slottsstaden som ett alternativ (VB2:1, VB4:1). Två internationella hushåll fick hjälp att 
hitta bostad av sina arbetsgivare, och de fick se på lediga lägenheter i Västra Hamnen 
(VH1:1, VH6:1):  

Det finns inga lediga lägenheter i Malmö/…/det är inte som i Stockholm men det är 
svårt även här att få tag på hyresrätter så det var de här lägenheterna som var lediga 
(VH2:1). 

Majoriteten av de intervjuade anger inte i första hand stadsdelarnas miljöprofiler som 
attraktionskraft bakom valet att flytta dit (exempelvis HH6:1, HHB3:1, VB4:1, VH2:2, 
VH4:1). Miljötankarna tilltalade dock en del boende, och det poängteras av dem som 
har intresse för miljöfrågor. 

Det kändes väldigt mänskligt och genomtänkt och jag vet inte om det spelar någon 
roll om det blir en annan typ av människor som flyttar hit, men för mig kändes det 
bra för att vi har sopsortering och här har de tänkt på material och boendemiljö och 
vatten allt möjligt, det finns en tanke bakom och det tycker jag känns jättebra 
(VB2:1) 

Andra boende, som inte har lika stort miljöintresse, tycker ändå att det är bra att 
miljöfrågor prioriteras och påpekar:  

Jag tycker om den ekologiska tankegången, jag visste om solfångarna på taket 
också men det har inte varit avgörande för mig (VH4:1). 

Det var inte direkt skäl till att jag valde lägenheten, men det är väl bra i det långa 
loppet med miljötänkande (VB4:1). 

Det är inte miljöskälen som gjort att jag flyttar dit, men jag tycker det är bra att 
man jobbar för en hållbar utveckling (HH6:1). 

Den målgrupp som flyttade in i Västra Hamnen är inga ”gröna vågen-människor”, 
de som flyttar ner då är mer kapitalister, de har rätt så mycket pengar/…/de är inte 
så extremt intresserade av det där med miljö (VH2:2). 
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Det finns också hushåll som inte alls kände till miljöprofilen när de bestämde sig för att 
hyra eller köpa bostad (VH5:1, VB1:1). Dessa hushåll har utländsk bakgrund och 
flyttade direkt ifrån sina hemländer till Västra Hamnen i Malmö. 

Information om miljöprofil och krav på engagemang 
Miljön var således inte något huvudsakligt motiv för de boende att flytta till någon av 
stadsdelarna. Hur har då informationen om miljöprofilen gått fram till dem som ska 
flytta till stadsdelen innan de flyttat dit? Innan de boende flyttade in i stadsdelarna hade 
de framförallt muntlig kontakt med försäljare från byggbolag respektive uthyrare på 
bostadsbolag. Den information de då erhållit betonade inte miljöfrågor utan det var 
framförallt mer praktisk information vid byggbolagens introduktioner: 

När vi var på första visningen så visade de oss ritningarna med moduler och hur det 
kommer att se ut och hur det kommer att ligga, sen var bara val av lägenhet och 
vad man kunde ha för tillval, annars har de väl inte pratat så mycket, att det ska 
vara miljöanpassat säger man ju i ett stort perspektiv då, men vad det innefattar har 
man väl inte gått in på (HH4:1).  

Jag vet inte vilka mål som finns med hänsyn till miljön, om det finns speciell 
energihushållning/…/de pratade om lägenheten och vad som ingår i 
månadsavgiften/…/planer för området, att det varit en mässa under 2001, jag fick 
en broschyr om vad det innebär att bo i bostadsrätt och lite information om hur 
man som dansk flyttar till Sverige, den var på svenska vilket betyder att jag inte 
läst den (VB5:1). 

Den mesta information som hushållen fått innan de flyttade in är skriftlig, i form av 
broschyrer. En del tyckte inte att den informationen var tillräcklig. Så här utrycker sig 
en boende i Hammarby Sjöstad som sökt information på Internet: 

…/vi fick i princip ingen information/…/men jag har tagit reda på mycket innan, 
dels har vi varit ute och tittat/…/jag har läst en massa artiklar på Internet och tryckt 
ut/…(HH1:1). 

Det framgår att varken i Hammarby Sjöstad eller Västra Hamnen har några krav ställts 
på dem som flyttar in vad avser att de ska/bör leva på ett miljöanpassat sätt i de nya 
stadsdelarna (HB1:1, HB2:1, HB4:1-HB6:1, HH2:1-HH5:1; VH3:1, VH5:1, VH6:1, 
VB1:2, VB2:1, VB2:1, VB8:1). Inför beslutet att flytta dit har informationen om 
miljösatsningarna varit begränsad, liksom uppgifter om hur de boendes levnadssätt ska 
kunna bidra till att miljömålen ska nås:  

”Näe, de har de inte gjort” svarar han. Hon svarar också nej. ”Näe, det har de 
verkligen inte gjort. De håller det som sitt eget ansvar. (De) talar inte om att det 
innebär som du säger att man ska ta tag i det själv också. Det handlar om att de 
framhåller sig själva som miljöföretag” (HB1:1). 

Rätt märkligt, ingen har sagt/…/tänk på det här, det här krävs, i så fall har jag 
glömt bort det, rätt märkligt men smart, man ger folk inget alternativ (HH1:1).  

Några hyresgäster i Västra Hamnen uppfattade att miljömålen främst hörde ihop med 
sopsorteringen och att de boende skulle genomföra den (VB5:1, VH5:1): 
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…/bara med matavfallet, men inte med hänsyn till energi, jag har inte fått någon 
information från kommunen om att området skulle vara miljömässigt (VB5:1).  

…/de har inte ställt krav, men jag tänker att de blir väl sura om jag inte sköter 
avfallet, men ställt några krav det har de inte (VH5:1). 

En boende börjar reflektera, i diskussionen rörande miljömålen, över att det inte är helt 
enkelt att bidra till att målen nås om man inte är speciellt insatt kring vad de innebär: 

Aktionsplanen för att nå de här målen, den känns lite luddig, och det kanske den 
inte är, men det är ju illa nog att jag känner så för jag är ju en del av aktionsplanen, 
jag ingår ju i den (HH1:2). 

En boende som flyttat in i hyresrätt i Hammarby Sjöstad menar att vad som krävs för att 
få flytta in i stadsdelen har inget att göra med krav på ett miljörelaterat beteende. 
Däremot ställs krav på att man har en inkomst som är tillräckligt hög:  

…/då kräver de att man ska ha en viss inkomst och så där, den enda information 
man fick, jag hade bra inkomst så jag fick boka, om det är en person som är 
socialbidragstagare så får den inte flytta in här (HH3:1).  

Varken i Hammarby Sjöstad eller i Västra Hamnen tycks den muntliga informationen 
om miljöprofilen ha varit särskilt omfattande till de boende innan de flyttade dit, oavsett 
om de flyttat in i hyresrätt eller bostadsrätt:  

I know these buildings are built in a certain criteria, but I do not know very much 
(VH6:1). 

Flera hushåll nämner att de har uppfattat att miljöprofilen innebär att man i högre grad 
använt mer miljövänliga material än i andra bostadsområden (HH4:2, HH6:1, HB2:1, 
VH3:1, VH4:1, VH6:1, VB2:1) och att man ska källsortera (HH3:1, VH2:1). Men alla 
känner inte till ens detta (VH5:1, VB2:1). Några hushåll i Hammarby Sjöstad nämner 
satsningen på kollektiva kommunikationer för att minska bilåkandet (HH4:1, HH2:1). 
En fråga i Hammarby Sjöstad som de flesta boende var medvetna om, och som givit 
upphov till många diskussioner innan inflyttningen, är att det finns få parkeringsplatser i 
området (intervju HB1, HB4:2, HB2:2, HB3:2, HH2:1, HH4:1, HH5:1, HH6:1). 
Hushållen insåg innan de flyttade dit att de skulle få problem med var de skulle parkera 
sina bilar. Ett hushåll berättar: 

Jag inser hur problematiskt det blir med parkeringsplatser där borta/…/det ska vara 
ett miljötänkande i stadsdelen, men om man tittar på vad människor idag, när man 
planerar stadsdelar idag så bygger normen att människor knappt har en bil, idag ser 
det inte ut så, folk är mer rörliga och i en familj har man i alla fall minst en bil, det 
är konstigt att man inte planerar annorlunda (HH6:1). 

Att de boende blir upprörda över parkeringssituationen kan hänga samman med att de 
vid första kontakten inte fick tillräckligt mycket information om miljösatsningarna och 
att inte heller några krav ställts på dem. Några köpare av bostadsrätter i Västra Hamnen 
betonar att de är ganska välinformerade om bostadsområdet och dess miljöprofil. Dessa 
hushåll har det gemensamt att de besökte bomässan sommaren 2001 och då tog de del 
av den information som bjöds ut (VB3:1, VB:6:1, VB7:1, VB8:1). Så här säger mannen 
i ett bostadsrättshushåll:  
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Skanska berättade inte om det, utan de sålde lägenheterna bara, man fick en 
broschyr från Skanska, jag kommer inte exakt ihåg vad som stod i den, vid besöket 
på Bo01-mässan så hade man en hel kasse broschyrer med härifrån, så att den 
information jag fick, den var fullödig, men jag vet inte exakt vem som var 
avsändare kanske, Sydkraft eller Gatukontoret… (VB8:1). 

Personer i två olika hushåll som varit på bomässan i Västra Hamnen blev intresserade 
vid besöket och satte sig in i områdets energilösning: 

Att det finns vindkraft, ja det såg vi när vi gick på bomässan och tittade, tog 
broschyrer, eftersom vi skulle flytta hit var vi intresserade av att veta så mycket 
som möjligt, Sydkraft hade…vi har ju till och med en egen värmekälla, vi har alltså 
jordvärme (VB6:1). 

Han: ”Det finns vindkraftverk därnere i hamnen som kan leverera energi till 
värmepumpar och så energi från solfångare också/../de är sammankopplade med en 
fjärrvärmeanläggning så de levererar ner till/../det lokala värmesystemet/…/det är 
för att kunna ta hand om överskottet/…/det har varit en utställning här” Hon säger: 
” det var Sydkraft” (VB3:1). 

Några boende tycker inte att det är konstigt att de har fått begränsad information om 
områdenas miljöprofiler. En del menar att byggherrarnas och bostadsbolagens motiv för 
att inte ställa krav eller informera om miljöprofilen är att de därigenom skulle kunna 
riskera att förlora potentiella hyresgäster eller köpare av bostadsrätter (se exempelvis 
VH3:1): 

Säljaren säger ju ingenting, de har inget ansvar, det är ju bara i deras broschyrer de 
skriver sånt här, det gäller att sälja så fort och så dyrt som möjligt (HB3:2).  

Man har inget incitament för att informera om det, när byggnaderna är färdiga så 
handlar det om att sälja dem (VB3:1). 

Ett danskt hushåll berättar om marknadsföringen: 

Skanska har tre hus de säljer här, så de gjorde reklam för det i en dansk tidning och 
så har de en dansk website/…/där informationen var på danska. Det fanns en lista 
med fördelar med att flytta hit/…/bostäderna var billiga, bilarna var billiga - både 
nya och begagnade är ca hälften så dyra här i Sverige mot vad de är i Danmark. 
Försäkring, ja allt är billigare här, så det var så: ”vill du realisera dina drömmar om 
bil, båt och ny bostad (så är det) 45 min från Köpenhamns centrum” (VB5:1). 

Sammanfattningsvis kan man säga att de boende generellt har fått begränsad muntlig 
information om miljömålen och om de tekniska infrastruktursystemen relaterade till 
energi. De boende har framförallt fått skriftlig information. Vid inflyttningstillfället har 
även miljöfrågorna berörts i skriftlig form. Boende i Hammarby Sjöstad berättar 
exempelvis att de har fått en box full med informationsfoldrar (HB2:2, HB5:2, HH1:1, 
HH2:2). Andra boende, som flyttade in i bostadsrätt i Hammarby Sjöstad och Västa 
Hamnen, betonar att informationspärmar tilldelats i lägenheten vid inflyttning (HB3:2, 
HB5:5, HB6:2). Dessa pärmar tycks ha innehållit såväl information om lägenhet och 
bostadsrättsföreningens stadgar som information om exempelvis biogas och 
avfallssortering. Några hushåll i Västra Hamnen nämner att de fått en bok av 
hyresbolaget där miljöfrågor berörs (VH4:1, VH3:2, VH4:1), medan andra betonar att 
man måste söka information själv (HH1:1, HH2:2, HH3:2). 
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Vissa boende har, som konstaterats tidigare, fått information på bomässan eller genom 
privata kontakter, exempelvis från någon som bor i området, eller från någon bekant 
som arbetat med projektet (HB4:1, HB5:1). Sammantaget kan konstateras att 
lägenheterna har hyrts ut eller sålts som vilka nya bostadsprojekt som helst, och 
informationen om miljöfrågor har framförallt varit skriftlig. Hur har då 
informationsfrågan hanterats i andra liknande projekt? Vid ombyggnation av Ekoporten 
i Norrköping, där de boende inte heller deltog i planeringsfasen, krävde inte det 
kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder att de boende skulle ha ekologisk kompetens. 
Bostadsbolaget tog dock hänsyn till hur de sökande hade motiverat sitt intresse för 
ekologiskt boende, men det var i första hand kötiden som avgjorde. Alla fick 
information vid möten innan inflyttning och utöver hyreskontrakten fick de skriva under 
ett tilläggsavtal där de förband sig att följa skötselanvisningarna för huset, som fanns 
samlade i en boendepärm (Svane & Wijkmark 2002:37). Hur man ska informera boende 
innan de flyttar in i miljöprojekt kan således göras på olika sätt och vara avgörande för 
utfallet av projekten.  

12.3. De boendes deltagande i processen  
Deltagande i processen före inflyttning 
Det har inte funnits någon boendemedverkan vid planeringen av Hammarby Sjöstad 
eller av Västra Hamnen. Planeringen var expertorienterad och under tidspress, vilket 
försvårar engagemang och eventuella initiativ från de framtida boende. Istället har det 
handlat om att dela ut broschyrer och att informera via handböcker, utställningar etc. I 
senare faser, när de boende flyttat in, finns i bägge projekten mänskliga informatörer. 
Men de har framförallt haft till uppgift att informera, inte att skapa en dialog och ta 
emot de boendes idéer och synpunkter i en tvåvägskommunikation. 

I planeringsskedet av bomässan hade Bo01-ledningen intentionen att de blivande 
boende skulle delta i planeringen av bostadsdelen, som skulle byggas till bomässan. 
Detta blev dock aldrig av. Enligt Eva Dalman var en av anledningarna till detta att 
byggherrarna i planeringsfasen inte visste vilka som skulle flytta in i lägenheterna som 
byggdes i stadsdelen (intervju Bo01/stadsbyggnadskontoret Dalman 2004-06-17). Detta 
stämmer i de flesta fall med vad mina intervjupersoner berättat. Tolv av de intervjuade 
hushållen i Västra Hamnen köpte eller hyrde lägenhet efter det att husen stod klara och 
bomässan hade ägt rum. Man prövade istället en annan metod för medborgardeltagande. 
I dagspressen annonserades efter intresserade malmöbor som kunde delta i en testpanel 
där ca 300 personer träffades återkommande för att reagera på planerarnas förslag och 
ge egna synpunkter (Dalman & Sandstedt 2005). Ingen av de intervjuade inflyttarna 
deltog i denna panel.  

I intervjuerna med boende framkommer att de gärna vill vara med och påverka 
lägenheternas utformning, men de nämner inte i någon större omfattning att de vill 
påverka bostäderna i en miljöanpassad inriktning. Om detta beror på att människor inte 
är så intresserade eller inte känner till miljöprofilerna så bra kan jag inte avgöra.  

Iakttagande planeringsdeltagande 
I Hammarby Sjöstad hade alla de intervjuade hushållen hyrt eller köpt sin lägenhet långt 
före inflyttning, men trots detta inte deltagit i planeringsprocessen. Så här säger en man 
i 35-årsåldern som ska flytta in med sin sambo i hyresrätt:  
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…/det har varit en väldigt lång process då från att man fick meddelande om att nu 
sökte de boende fram till att vi ska flytta in så har det alltså gått två år (HH1:1). 

De boende inbjöds ändå inte att delta i planeringsskedet. Det har framkommit att de 
boende varit intresserade av sitt nya boende långt innan husen är färdigbyggda och de 
har med stort intresse följt byggprocessen genom att mer eller mindre regelbundet 
besöka byggarbetsplatsen och titta på vad som hände (HB3:2, HB1:1, HH4:1, HH5:1, 
HH6:2). Det är inte alltid de boende känt sig välkomna på byggarbetsplatsen, vilket kan 
förklaras med att byggarna inte får utsätta människor för risker. Ett hushåll påpekade att 
byggentreprenören NCC inte ville att folk skulle springa och titta, men att hennes man 
trots detta ”smugit sig in” eftersom hans arbetsplats ligger nära Hammarby Sjöstad 
(HH4:2). De följde även byggprojektet i media när några av husen i Hammarby Sjöstad 
visade sig vara mögelskadade redan under byggfasen (HB3:2). Några hushåll ger 
följande bild av hur de följt byggprocessen och iakttagit byggena:  

Det växte fram hela tiden, vi sprang ju här, gud va vi var och tittade, vi har sett det 
här ända sedan de började på markplan. Vi har följt precis alltihop.” Han fyller i: 
”Från scratch precis, det var bara betong” (HB3:2). 

Jag har varit där varenda vecka (skratt), vi har faktiskt filmat och fotat. Från det att 
de började bygga så har vi filmat mellan 40 till 45 sekunder, med ja tre-fyra 
veckors intervall, så vi har en film på 15 minuter på hur grunden växer, från att det 
inte var någonting/…/vi började filma i januari då vi var där första gången/../vårt 
hus var bara en grop och sen har vi då filmat och fotat med svartvit film från olika 
vinklar hur det har vuxit, och så var vi här i somras när de kommit till vår våning, 
fast inga väggar och så, så har vi följt med hela vägen och nu var där senast för två 
veckor sen, och då hade satt in köket och börjat kakla golvet i badrummet/…/nästa 
gång blir på torsdag när alltig är klart…(HH1:2). 

Trots att de inte är delaktiga i planeringsarbetet har de boende iakttagit vad som hänt i 
byggprocessen när de besökt byggarbetsplatsen: 

…och värmen dundrade på hela tiden, så det var de väldigt noga med, så det är vi 
glada för, det finns inget mögel, det finns inget sånt (HB3:2). 

Hela bygget verkar ha varit rätt struligt, de lyckades beställa fel betongvägg så de 
fick ta hem nya. I en lägenhet vi var inne och tittade i så hade de felbeställt 
badrumsväggen/../så då kan inte badrumsskåpet sitta centrerat över handfatet/…/så 
att kommunikationen mellan NCC och Svenska Bostäder har väl inte varit klockren 
(HH1:1). 

De kan se att saker inte stämmer med hur det var tänkt (HH2:1, HH1:1). Ett hushåll 
trädde aktivt in i byggprocessen och påtalade fel: 

Han säger ”sen har vi varit väldigt aktiva och följt upp det hela tiden”. Hon fyller i: 
”ja varje vecka”, Han fortsätter: ”jag till och med stoppade leverantören eftersom 
det verkade vara ett missförstånd mellan Svenska Bostäder och leverantören som 
skulle göra den här lösningen (i deras lägenhet) men det stoppade vi i sista 
sekunden” (HH2:1).  
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De boendes tillåts att delta 
De boendes deltagande i planeringsprocessen är marknadsstyrd, och i Hammarby 
Sjöstad var det begränsat till att påverka lägenheternas ytskikt. De har fått välja tapet 
och golv i såväl hyresrätter som bostadsrätter eftersom de köpte innan husen uppfördes. 
Svenska Bostäder har exempelvis haft olika tillval, av exempelvis köksutrustning och 
övrig standard, och i vissa fall har de boende kunnat påverka lägenhetens planlösning. 
De boende har inte inbjudits till att påverka i miljöfrågor eller att delta i det översiktliga 
planeringsarbetet. Det är innanför lägenhetsväggarna de har erbjudits att delta. Många 
boende betonar att det varit mycket inspirerande och roligt att kunna påverka 
inredningen i sina nya bostäder (HB1:1, HB6:2, HH1:1, HH2:1, HH3:2).  

Ja det här att få vara med och utforma sitt eget boende det är nog det som jag 
tycker varit det mest spännande av allt, att påverka själv, man skapar intresse/…/ 
och jag tror verkligen att folk blir stimulerade och känner att de vill bo i ett område 
där man har fått vara med och påverka (HH2:1).  

Men i fall där de boendes önskemål om att delta har överstigit den påverkansgrad som 
byggherren tänkt sig, har de som flyttade in i hyresrätt i Hammarby Sjöstad mött 
svårigheter och motstånd (HH2:1, HH1:1, HH6:1). En familj ville, när de såg 
planritningen på deras då ännu inte byggda lägenhet, att en vägg inte skulle byggas 
enligt planritningen. De ville ha en mer öppen planlösning. Trots att väggen inte fanns 
annat än på planritningen fick de betala extra för detta: 

Vi har kunnat påverka vår lägenhet rätt så mycket även om man får vara lite envis 
själv för att kunna påverka en hyreslägenhet, men vi har lyckats få dem att ändra 
lite i lägenheten, till exempel att plocka bort ett planerat förråd som egentligen 
skulle förstöra hela planlösningen för lägenheten, vi fick betala en viss del av den 
kostnaden själva/… (HH2:1). 

Detta hushåll är inte ensamt om att få betala extra för förändringar i planritningarna 
(HH1:21, HH6:2). En annan boende berättar att i hans lägenhet (en etta med kök) fanns 
inte möjligheten att välja diskmaskin som tillval. Han erbjöds att få detta för 13 000 
kronor som betalning för omritning av kök (HH6:2).  

I Västra Hamnen var förhållandet annorlunda och de flesta av de intervjuade 
bostadsrättsinnehavarna köpte lägenhet när husen var färdigbyggda. Boende i tre 
hushåll berättar att de fått ändrat utförande på lägenheterna, exempelvis flyttning av 
väggar utan motkrav eller motstånd (VB2:2, VB3:2, BV4:2). Två av dessa hushåll har 
flyttat väggar, i ett fall för att öka sovrummets storlek, och i andra fall för att öka 
lägenhetsytan genom att lägenhet med delar av två plan gick upp i nock. Eftersom det 
fanns tomma och osålda lägenheter tycks de boende ha kunnat påverka och önska ändrat 
utförande i efterhand, på grund av att byggherren då skulle kunna sälja dem. Två 
personer berättar att lägenheter som varit för stora byggts om till mindre lägenheter, 
samt att lägenheter i tre plan byggts om till lägenheter i ett respektive två plan för att de 
ska bli lättare att sälja (VB2:2). I dessa fall tycks större ingrepp varit nödvändiga för att 
få de tomma lägenheterna sålda och då har inga extra kostnader tagits ut.  

Det finns hushåll såväl i Hammarby Sjöstad som Västra Hamnen som bokade lägenhet 
innan husen var klara, och som velat ändra på sin vitvarustandard, men då mött visst 
motstånd (HB5:1, HH1:1, HH6:1, VB8:1). Ett av dessa hushåll framhåller: 
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…/vi vill inte ha torktumlare för det sliter så jäkligt på kläderna/…/det gick inte, vi 
var tvungna att ha torktumlare för om de som kommer efter oss ska ha samma 
grundstandard, trots det står det i tillvalen att om man väljer en lägre standard så 
ska man kunna få en billigare hyra (HH1:1).  

Det är väl bra att man har ett visst miljötänkande då men då vi skulle välja kylskåp 
och frys/…/jag tycker att man kanske skulle pressa på lite mer där på 
leverantörerna att de skulle ta fram miljöklassade produkter då med olika utförande 
så att man inte bara har en att välja på (HB5:1) . 

Ett hushåll gjorde förändringar i vitvarustandarden för att få energisnålare maskiner, 
vilket kostade mer: 

Det var Electrolux då när vi kom hit, men vi har valt maskiner och de är väldigt 
energisnåla, och här som standard så var det en stor frys och en stor kyl och vi har 
valt ett enda stort skåp/…/det drar mindre, mycket mindre, energi (VB:8:1). 

Samma hushåll ger följande förklaring till att detta kostar extra:  

Det var dyrt att välja bort/.../det är så att byggherren har mängdrabatter på att köpa 
stora mängder med maskiner, ska man då byta ut den maskinen och skaffa något 
märke som byggaren inte har några stora mängder av då blir det dyrare. Så det blir 
en hacka dyrare då för varje sån här sak som man lägger till (VB8:1). 

Boendeinitiativ i miljöfrågor 
I avsnittet ovan visade jag att de boende på olika sätt vill vara med och påverka. 
Byggherrarna har dock inte uppmuntrat till aktivt deltagande. När det gäller miljö- och 
energifrågorna handlar det snarare om att de boende förväntas söka eller läsa färdig 
information om lägenheternas energi- och miljösatsningar.  

Efter inflyttning har olika riktade muntliga informationssatsningar gjorts i båda 
stadsdelarna. I Hammarby Sjöstad byggdes GlashusEtt, som ännu inte hade öppnats när 
mina intervjupersoner flyttade in i denna stadsdel. Syftet var att de boende skulle kunna 
gå dit och få information i miljöfrågor. Vid andra intervjutillfället tycktes de flesta dock 
känna till informationshuset (HB2:2, HB3:2, HB4:2, HB5:2, HH1:2, HH3:2, HH6:2), 
men många säger att de inte har besökt det (HB2:2, HB3:3, HB5:3, HB6:2, HH4:2, 
HH6:2). Vissa poängterar att de planerat att gå dit när de får tid. Några har besökt huset 
och verkar positiva till den verksamhet som där bedrivs (HH1:2, HH2:2, HH3:2). Att 
det handlar om att informera de boende framgår av följande:  

Det är ganska tydligt att det handlar om att spara energi och så här gör du, nu har 
de en ljuskampanj om att möblera med belysning och så här kan spara, jag tänker 
att jag ska gå in och titta där men det blir aldrig riktigt av (HH1:2).  

Det här GlashusEtt, där det finns en del information, men där har jag varit två 
gånger eller så, de finns ju ändå hela tiden så det pockar på ens uppmärksamhet lite 
grann, och sedan tycker jag väl kanske inte att man har gått ut med så mycket 
information, det tycker jag fortfarande inte (HH2:1).  

Flera boende i Västra Hamnen vittnar om att personer har kommit och knackat dörr för 
att informera om sopsortering (VB2:2, VB3:2, VH3:2). Det råder delade meningar om 
varifrån dessa personer kom. En familj säger att det var från Malmö stad (VB3:2) och 
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andra säger att det var från VA-verket. En miljöintresserad medlem i ett hushåll berättar 
att hon, när dessa två personer kom på besök, erbjöd sin hjälp i arbetet med miljöfrågor 
i stadsdelen, exempelvis att informera andra i bostadsområdet:  

Och så sa jag det jag ställer gärna upp om det skulle behövas, om det var något så 
ställer jag gärna upp/.../de har inte hört av sig (VB3:2). 

Som denna person påpekade har inte VA-verket hört av sig eller fångat upp hennes 
engagemang. En tolkning kan vara att informanterna som knackat dörr och berättat om 
sopsortering har en lärande rollfunktion och inte att ”ta emot” boendes deltagande och 
engagemang. De påpekade för henne som redan var så insatt: ”vi har inget att lära dig” 
(VB3:2). Hushållet har även varit i kontakt med de ansvariga för soprummet, 
exempelvis när påsar varit slut. Mannen i hushållet har fått intrycket att Malmö stad 
velat göra många bra satsningar, men tycker inte att staden har följt upp dessa (VB3:2). 
En person berättar att VA-verket knackade på dörren men fick inte komma med 
följande motivering:  

Ja det har de, de har kommit någon idiottid/…/ jag har inte haft tid/…/någon 
idiottid vid sex halvsextiden, de får ringa och boka tid (VH3:2). 

En annan boende berättar att när informationslappen om att VA-verket skulle göra 
besök kom mejlade hon ett svar och påpekade att hennes familj gärna ville ha den 
information som erbjöds, men att informatörerna måste boka tid innan de kom. Hon fick 
inget svar på detta mejl (VB2:2). 

Första gången vi fick den här lappen så mejlade jag till de här personerna som stod 
ansvariga och skrev att det var ett jättebra initiativ men att jag tror ni får större 
framgång om ni faktiskt försöker kontakta folk och bokar möten/…/jag fick inget 
svar, och sen kom en lapp till och då slängde jag den faktiskt, för jag tänkte att jag 
skiter i det, för jag vet ju hur jag ska sortera mina sopor, och sen har jag inte hört 
någonting, så att lite halvhjärtat, lite naivt. För de som vill få information så finns 
det ju (VB2:2). 

När de sedan kom på besök blev de inte insläppta för hushållet var upptaget med annat, 
och de ombads att återkomma, vilket de aldrig gjorde (VB2:2). Det finns även några 
hushåll i Västra Hamnen som vid andra intervjutillfället kände till en hemsida där de 
kunde läsa mer om miljöfrågor. Denna hemsida var ganska ny när jag gjorde intervju 
nummer två i Västra Hamnen.  

Det blev tydligt från intervjuerna att den information de boende fått är skriftlig och att 
de informeras för att de ska ändra sitt beteende. Vid VA-verkets besök visades 
exempelvis hur sopsortering går till och i GlashusEtt i Hammarby Sjöstad visas hur de 
ska ordna sin belysning på ett energisnålt sätt. Dessa informationsinsatser har inte 
uppfattats av de boende som tillfällen att ta tillvara deras åsikter och initiativ. Några 
hushåll i Västra Hamnen är kritiska till den omfattande bilkörningen i området som de 
tycker förstör deras boendemiljö bland annat genom ökat buller men att även den stora 
mängd människor som rör sig i området ökar trafikolycksrisken. Detta är ju också en 
miljöaspekt men när de påtalat det för Malmö stad har de inte fått den feedback som de 
förväntat sig (VB6:1, VB7:1, VB8:1):  

Det är inte roligt att vakna klockan fyra, fem på morgonen och höra taxibilar som 
åker, och folk som badar (VB6:1). 
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Vi har haft väldiga problem här och det har blivit värre och värre. Det kommer 
väldigt mycket folk hit och badar på sommaren och vissa dagar under sommaren 
har det varit över tusen badgäster här och de tar bilen med sig. Vid första kontakt 
med kommun om stänga av gatan svarade de att ”den här planen kan man inte 
ändra”. Vi bombarderade med mejl, det tog skruv i somras, då för en månad sen, då 
togs det upp frågan på hög nivå i kommunen (VB8:2). 

Vissa av gatorna har nu blivit avstängda för genomfartstrafik.  

12.4. Förutsättningar för ett energisnålt levnadssätt 
Sopsorteringen är den miljöfråga som främst har inneburit att de boende i både 
Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen förändrat sitt beteende (HB2:2, HB3:2, HH1:2, 
HH2:2). Vissa hushåll betonar dock att de sopsorterade redan tidigare (HB3:2, HB3:2). 
Hur har det då blivit med hushållens energirelaterade beteende? 

De boende i Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen är i allmänhet inte speciellt insatta 
och bekanta med de energirelaterade målen för stadsdelarna. De som fått frågan om de 
känner till att det finns mål uppställda gällande begränsad energianvändning svarar nej 
(HB5:2, HH3:2, HH6:1, VB5:1, VB2:1). Flera kan inte heller säga vad ett sådant mål 
går ut på eller hur det ska räknas ut. Så här svarar två boende i Hammarby Sjöstad på 
frågan: 

Vad de planerat från kontoret vet jag inte, jag får mycket högre elräkning nu än 
tidigare, 1 700 kronor per kvartal, deras sätt att snacka är en annan sak (VB3:2).  

Jag har ingen aning vad det motsvarar i en viss förbrukning, jag kollar inte vad jag 
har för elräkning, jag vet inte hur mycket jag gör av med heller, och jag har inte 
tänkt på att omsätta det till kvadratmeter heller (skratt).../att det fanns ett sådant 
mål visste jag inte (VB6:2). 

Endast en av de tillfrågade informanterna känner till ett sådant mål, – det är en boende i 
Västra Hamnen som tidigare arbetat med energifrågor och bott i villa där han förde egen 
energistatistik. Han har aktivt sökt information: 

../sen tog jag reda på fakta, exempelvis när det gäller det här huset eller 
målsättningen inom Bo01-området när det gäller energiförbrukningen, det är 105 
kWh/kvm, och det vet jag som har jobbat med sånt här att det är ett väldigt tufft 
mål (VB8:1). 

De boende har också i allmänhet en vag bild, eller känner inte alls till, varifrån 
energitillförseln till stadsdelarna kommer (HH6:2, HH3:2, VH6:1, VH4:1, VH3:1, 
VH5:1, VB5:1). Tre av de fyra intervjuade hushållen som flyttade till Hammarby 
Sjöstad och till bostadsrätt i hus med solceller på taket, kände vid första intervjun inte 
till den installationen (HB4:1, HB5:1, HB6:1). De hade inte fått information från 
försäljaren om detta. En boende i Hammarby Sjöstad svarar så här på frågan om han vet 
varifrån energin kommer:  

Det gör jag ju inte nej, Fortum?…skratt…(HH6:2). 

Några av dem som flyttade in i bostadsrätt i Västra Hamnen och besökte bomässan 
känner ganska väl till hur områdets energitillförsel ser ut (VB3:1, VB6:1, VB8:1). I 
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Hammarby Sjöstad är det få som har en komplett bild, vilket inte är konstigt, eftersom 
Hammarbymodellen bygger på många olika energikällor, men en del boende har en 
relativt god bild av vissa delar. I båda stadsdelarna har vissa energikällor blivit tydligare 
än andra, i Hammarby Sjöstad bland annat att avfall och fekalier används till gasspisar, 
men inte någon nämner att värme utvinns ur avloppsvatten eller de bioledade pannorna i 
Hammarbyverket. Några nämner även att sopförbränning ger bidrag till 
energiförsörjningen. I Hammarby Sjöstad tycks några av dem som har biogasspis vara 
väl insatta i detta system. I Västra Hamnen nämns särskilt solfångarna. Både biogas och 
solfångare är synliga och/eller märks i vardagen. Gasspisen står i köket och den gas som 
inte används bränns upp ur en skorstenspipa på Henriksdalsberget (HH3:2, HH4:2, 
VB4:2, VB5:2). Två hushåll i Hammarby Sjöstad kommenterar gaslösningen: 

Vi har gas från avfallet, avfallssorteringen ligger här i Henriksdalsberget, gasen 
kommer tillbaka/…/vi använder gasen igen för matlagning och det tycker jag är 
positivt, på det sättet är det miljövänligt (HH3:2) 

Gasen kommer ifrån Henriksdalsberget. Den står och brinner så fort det inte går 
åt/…/den står och brinner hela tiden, dygnet runt i luften (HH4:2).  

Några hushåll kommenterar alltså att de tycker att det är konstigt att inte all gas används 
utan att en del bränns upp (HH2:2, HB5:2). I Västra Hamnen är solfångarna i fokus. De 
syns när de boende vänder blicken, mot fasader och tak. Så här utrycker sig två hushåll i 
Västra Hamnen om solfångarna:  

../jag har sett på hemsidan att de har solenergi på vissa hus/../bland annat på mitt 
hus (VH2:1). 

Vi har solenergi, solfångare, pumpar och alla möjliga system (VB7:1). 

De boende i Västra Hamnen har ingen direkt relation till dessa system, även om de sitter 
på hustaken där de bor. En boende berättar att han, när han såg huset med solfångarna 
på ritning, först trodde att solfångarna tillhörde bostadsrättsföreningen. När han väl 
flyttat in och besökte undercentralen upptäckte han att anslutningarna från solfångarna 
var anknutna till Sydkraft via fjärrvärmenätet. Han ringde för att kolla om det stämde 
och blev informerad om att det var ”Sydkrafts grejor” (VB8:2). Ett hushåll berättar att 
de sett att det legat vatten på solfångarna och påpekat detta för Sydkraft (VB6:2). Att 
som energikonsument få någon relation till solfångarna är inte helt lätt:  

Det är inget man kan gå ned i källaren och se, så mycket solenergi, så mycket spar 
vi på solenergi (VH4:2). 

En boende i Västra Hamnen som under intervjun upplystes om energilösningen blev 
mycket positiv och sa att han nu, när han fått vet detta, ville tänka på sitt beteende 
(VB5:1).  

Energi är, till skillnad från avfallet som produceras i hemmet, osynlig, och inte alltid 
kopplat till miljöbeteendet, utan snarare till bekvämlighet. Men det är tydligt att många 
tycker att man inte ska slösa, och detta kopplas då samman med att inte ha lampor tända 
i rum som man inte vistas i. Av de boende, som tidigare bott i flerbostadshus, visste få 
hur mycket kilowatt de förbrukade i sina förra bostäder, något fler hur mycket de 
betalade för elen. Däremot kände hushåll som bott i villa bättre till detta, oftast 
hushållets manlige person och en del har till och med fört energistatistik (HB3:2, 
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VB6:1, VB8:1). Två av de utländska hushåll som flyttat till Västra Hamnen tycker att 
svenskar slösar energi och el jämfört med i deras hemländer, där energi är betydligt 
dyrare (VH6:2, VH4:2).  

De boende gör ingen tydlig koppling mellan att de ser förnybar energi produceras i 
stadsdelen och sitt eget beteende. De vet inte hur mycket som produceras. De gör dock 
egna kopplingar när de ser att gas bränns upp till ingen nytta. Några av de hushåll som 
flyttade in i bostadsrätter med solceller på taket påtalade att de sett en display där det 
går att se el som produceras. När displayen var trasig blev de osäkra på om 
anläggningen gav någon el.   

Tekniska och fysiska förutsättningar för lågt energibehov 
Vitvaror med hög standard har installerats i alla bostäder. Alla lägenheter har 
tvättmaskin och torktumlare, och i de flesta lägenheter finns även diskmaskin. En grupp 
boende får samma vitvarustandard som de hade i tidigare hem. En del boende får fler 
maskiner än tidigare, framförallt är diskmaskin en ny vitvaruprodukt för vissa hushåll. 
Inget hushåll får färre vitvaruprodukter i den nya bostaden. En del av de hushåll som 
flyttade från flerbostadshus tvättade i förra bostaden i gemensam tvättstuga och de får 
nu tvättmaskin i lägenheten. Ett av de yngre hushållen, som inte tyckte sig ha behov av 
så hög vitvarustandard, kommenterar att standarden blivit mycket hög:  

Hon säger: ”Man tänker på det här med miljöaspekten/…/vi skulle nog inte skaffa 
någon av maskinerna om de inte installerades”. Han fortsätter: ”Vi lär förbruka mer 
el än vad vi gör idag, och vatten, det lär vi göra när vi flyttar till miljöboendet, eller 
hur?”, och hon hummar instämmande (Intervju hushåll HB1:1). 

Det har tidigare i texten givits exempel på att när hushåll önskat påverka sin utrustning 
så har möjligheterna till detta varit begränsade. En del vill inte ha maskiner, men andra 
tycker att maskiner som de tidigare inte ens funderat på att skaffa, har gjort hemarbetet 
mer bekvämt.  

Fysiska förutsättningar: att kunna ”se” sin energianvändning 
I bägge stadsdelarna fanns visioner om att informationsteknik skulle installeras för de 
boende för att synliggöra den egna förbrukningen av bland annat energi. I föregående 
kapitel framkom att långt ifrån alla hus har utrustats med sådan teknik, men tekniken 
fanns förberedd. Det innebär att hushållen ännu inte kan avläsa sin förbrukning på 
någon dator.  

Ett danskt hushåll som flyttat in i hyresrätt där sådan mätteknik saknas, berättar att det i 
Danmark är lag på att mätning av värme, vatten och el ska installeras i nybyggnation: 

Jag tycker det är lite dumt, i Danmark är det lag på att i all nybyggnation måste det 
vara individuell mätning, både vatten, värme och elektricitet (VH4:2). 

En familj intygar att förutsättningarna för individuell mätning finns, men att någon 
sådan inte görs av följande anledning: 

Det finns möjlighet för individuell mätning/…/ då sägs det då, det är så dyrt att 
administrera det där (VB3:2). 
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De två vuxna medlemmarna i detta hushåll betonar att de gärna hade haft individuell 
mätning, men att elen köps centralt av bostadsrättsföreningen och slås ut per 
kvadratmeter (VB3:2). Eftersom inga krav ställs utöver vad som sägs i visionen, finns 
det exempel där en bostadsrättsförening inte debiterar de boende månadsvis, utan årsvis 
(VB3:2, VB2:2, VB6:2, VB7:2). I Västra Hamnen visar bostadsrättsinnehavare i två 
olika hus att det bredvid varje lägenhetsdörr i trapphallen, finns ytterligare en dörr, 
bakom vilken det döljer sig rör där mätvärden kan avläsas. Mätningen sker centralt i 
bostadsrättsföreningen och läses av årligen (VB7, VB8, VB3). Bostadsrättsföreningen 
har ett kontrakt med elbolaget för hela fastigheten och de boende betalar elen årligen, 
och då inte till energibolaget utan till föreningen. Här går det knappast att säga att de 
boende har goda förutsättningarna att se och följa sin användning.  

Det är dock inte säkert att de har mycket bättre förutsättningar där det finns eller 
kommer att finnas mätteknik. Tre av de intervjuade hushållen i Västra Hamnen (varav 
ett i bostadsrätt och två i hyresrätt), liksom alla de intervjuade hushållen i hyresrätt i 
Hammarby Sjöstad (men ingen i bostadsrätt), flyttade in i hus utrustade med mätteknik. 
Bostadsbolaget Svenska Bostäder, som har hyresrätter i Hammarby Sjöstad, har tagit ett 
policybeslut om att mätteknik ska byggas in i all nybyggnation. Mätsystemen i husen 
verkar dock ha haft inkörningsproblem, för systemet för mätning hade ännu inte kommit 
igång vid andra intervjutillfället. En av de boende gör följande uttalande om systemet: 

…/det har börjat hända lite på den här displayen, det kommer upp siffror, men de 
ska väl fortfarande köra lite grann/…/vi får förhoppningsvis information när det 
ska fungera (HH6:2). 

I Västra Hamnen är några av husen utrustat med informationsteknik för mätning. En 
intervjuperson i bostadsrätt berättar att systemet fungerar till viss del, men det saknar 
användarvänlighet, bland annat tar det långt tid att få upp sidan och den ger dålig 
överblick över användningen (VB8:2):  

Det är brister i det här systemet, det är så när man går in i det här systemet på 
datorn/…/jag får upp hur mycket jag har förbrukat idag hittills och jag får upp förra 
månadens förbrukning, alltså augustis förbrukning, det är det jag ser, efter nästa 
månadsskifte är det september där, plus den dagen då jag går in och föregående 
månad, men där här tidigare månaderna de försvinner hela tiden/.../det gör att jag 
att efter ett år, om jag vill ha reda på vad jag har förbrukat/…/då kan man inte gå in 
och se det (VB8:2). 

Den citerade personen är mycket intresserad av tekniken och kan göra bedömningar av 
den. En annan boende i ett av MKB:s hus där tekniken installerats, har inte varit så 
intresserad av detta med följande motivering: 

I have not the time, to be really honest, this is not anything I am very interested in. 
I know you can manage everything, but I use the computer to work every day, I 
would like to do something else during my private life, using my hands… (VH6:2).  

Samma boende som ovan ger följande förtydligande:  

Technology is nice, but is it really what I want to have? Is it really useful? I do not 
know, at least I do not miss them (VH6:2). 
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Denna intervjuperson som inte är så intresserad av att följa sin energianvändning på 
skärm, betonar även att hon inte vill ha med datorer att göra på sin fritid. Hon är inte 
ensam; det finns boende i både Västra Hamnen och Hammarby Sjöstad som i sitt arbete 
använder datorutrustning, och därför inte vill använda datorn när de är hemma och är 
lediga och inte behöver göra det (VH2:2, VH4:2, VB7:1, HB6:1).  

Fysiska förutsättningar: klimatskal  
I Hammarby Sjöstad är det flera boende som påpekat och haft problem med byggslarv 
(HB3:2, HB5:2, HB4:2, HH1:2, HH2:2). Exempelvis med felhängda fönster (HB3:2, 
HB5:2) och bågnande golv (HH2:2). En del av dessa hushåll har även haft problem med 
värmen. I både Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen har boende upplevt en del 
problem med installationer för uppvärmning i bostäderna (VB1:1, VB3:2, VB8:3, 
VH2:2, VH3:2, HB3; HH1:2, HH2:2, HH3:2, HH4:2, HH6:2). Framförallt har 
problemen gällt att det varit kallt i lägenheterna. Här är min tolkning att om man har 
problem med grundläggande funktioner, såsom inomhusklimatet, kommer troligen ett 
mer miljöanpassat energibeteende i vardagen i skymundan. Flera familjer betonar att de 
tryckt på bostadsbolaget respektive byggherre för att få inomhustemperaturen åtgärdad 
(VB1:1, VB3:2, VH2:2). En boende i hyresrättshushåll i Västra Hamnen berättar: 

I hallen då vi hade 7 grader varmt de sista dagarna innan jul/…/fick vi ta in 
kläderna innan man visste att man skulle gå ut, man fick lägga dem på 
matsalsbordet så att de blev varma därinne (VH2:2). 

Två boende i hyresrätt i Hammarby Sjöstad respektive Västra Hamnen (VH2:2, VH6:2) 
berättar att kylan i lägenheterna har lett till kompensation i form av hyresreduktion. I 
bostadsrättsföreningarna nämner ingen något om liknande kompensation för 
värmeproblemen. Däremot berättar en boende att de fick en kupévärmare i julklapp av 
byggbolaget:  

Värmeanläggningen liksom, när man/…/har alla element uppskruvade så mycket 
det går/…/17 grader hade vi här första julafton, och det Skanska gjorde då, vi fick 
en elektrisk sån här kupévärmare i julklapp, så man fick sätta stickkontakten här, 
den stod här på första julaftonen/…/blåste varmluft på fötterna här inne, i en 
lägenhet som kostade tre miljoner (VB8:2).  

En annan boende som flyttande i bostadsrätt där det varit mycket byggslarv och 
problem behövde under några månader inte betala någon avgift (HB5:2). Det faktum att 
temperaturen inte är behaglig och man inte lyckas få hjälp från bostadsbolag och 
byggherrar har lett till att de boende börjat lösa problemen på egen hand. Några hushåll 
har haft strategin att utveckla kortsiktiga metoder för att få det tillräckligt varmt i sin 
lägenhet, medan andra valt en annan strategi som gått ut på att försöka ”förstå” 
systemen för att själv hitta felen, eftersom byggherrarnas ”experter” inte själva lyckats 
identifiera dem. En familj i bostadsrätt i Hammarby Sjöstad berättar om en av deras 
metoder för att kortsiktigt öka inomhustemperaturen:  

Bakom varje radiator har man ett stort hål ut så här stort hål (visar med 
handen)…/för det första blir det kallt, för elementen blir aldrig varma och sen låter 
det också så vi satte gullfiber bakom vartenda element, men sen tänkte jag det där 
får vi nog ta bort det blev inte bra för de kom in i alla fall här (visar)/.../nu har vi 
satt en handduk och virat den så att den täcker, så har vi inget drag här, så det är 
mycket såna här problem (HB3:2). 
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En av de familjer som haft problem med värmen i Västra Hamnen berättar att en 
anledning var att det blåste rakt genom väggarna (VH2:2). De hittade en egenhändig 
lösning för att få stopp på draget:  

Intervjuaren: - ”Blåste det in genom sidorna på fönstren, på sidorna?” 

Boende: -”Ja, överallt genom väggarna, och så var det inte tätat genom 
balkongfästena så jag tejpade hela väggen med byggtejp på insidan, då blev det 
bättre men det såg inte snyggt ut, för det priset ska man inte behöva tejpa igen 
väggarna, då började man tappa lusten” (VH2:2). 

En boende i ett tvåpersonshushåll Hammarby Sjöstad som har haft problem med 
inomhustemperaturen påpekade detta för Svenska Bostäder, men fick inte någon hjälp 
och började därför tänka på hur han skulle hantera problemet:  

Jag har sagt att det är för taskig värme, ni måste komma och kolla, och så har de 
inte gjort det liksom, nej men då tar jag saken i egna händer och det kommer jag 
bara orka tills jag måste betala värmen själv, för då vill jag kunna reglera det och 
det kan man inte göra med den här (HH1:2). 

Enligt intervjupersonen finns en termostat på en central plats i lägenheten som känner 
av inomhustemperaturen och som reglerar värmen. Enligt intervjupersonen visar 
mätaren fel på en till två grader eftersom den sitter i huvudhöjd långt från de kalla 
vardagsrumsfönstren. Ur ventilationshålen under fönstren blåser kall luft vilket leder till 
att temperaturen skiljer sig med fyra, fem grader från platsen där mätaren sitter. Detta 
hushåll löste problemet med värmen genom att sätta en kylklamp vid termostaten för att 
den skulle se till att värmen från elementen höjdes:  

Intervjuare: -”Så det var kallt här i vintras?” 

Boende: -”Javisst absolut, ända tills jag kom på hur jag skulle göra/…/jag har hängt 
en frysklamp över den där termostaten/…/då har det blivit fart på elementen, så har 
jag fått det varmt/…/vi har haft en plastpåse som har hängt och så har jag bara bytt 
kylklamp, en gång på morgonen och en gång på kvällen/…” (HH1:2). 

Den andra strategin som framkommit är att försöka förstå de ”obegripliga” systemen 
som inte fungerar. Exempelvis upptäckte en familj att en förklaring till varför vissa 
element var kalla och andra varma var att ventilerna var spegelvända. De var helt enkelt 
felmonterade och fick monteras om (VB3:2). Ett annat hushåll, också boende i Västra 
Hamnen, påpekar att även om bostadsbolaget ville hjälpa till tycktes de inte ha kunskap 
om systemet (VH2:2): 

Det var ingen som visste hur det fungerade, det fick man lista ut själv (VH3:2).  

Värmeproblemen var, enligt denna familj, delvis relaterade till golvvärmen, som vid 
något tillfälle kylt lägenheten när värmen stängdes av på sommaren ”för att systemet 
trodde det var 40 grader varmt ute” (VH2:2) och även blivit heta vid andra tillfällen när 
systemet trott det var betydlig kyligare ute än det verkligen var. Detta beror enligt 
hushållets egen upptäckt på:  

För att de ska se snyggt ut så har de fasat ut ett hål i väggen och satt in termostaten 
där så att kabeln dras på baksidan av panelen/…/men där är det ännu kallare där 
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bakom väggen, när jag satte näsan där bredvid så kände att de kom en kall 
luftström utifrån förbi termostaten, då trodde termostaten att det var 10 grader i 
rummet, då gav termostaten full fart på golvvärmen. Även om det var 20-25 grader 
i rummet, så det var så varmt på golvet att man inte kunde gå med strumpor, såna 
ytterligheter (VH2:2).  

Denna familj valde att flytta från huset på grund av de omfattande problemen med 
värmeinstallationerna. En annan familj med golvvärme påpekar att värme uppträtt 
fläckvis på deras golv, men för dem har problemen inte varit lika omfattande (VH3:2). 
Om man bor i hyreslägenhet är detta givetvis lättare än om man köpt sin bostad. Ett 
hushåll i Västra Hamnen berättar att de förde en diskussion med byggbolaget om olika 
fel i husen, bland annat relaterade till värmen:  

Vi håller på att fajtas med Skanska här/../för vi har mycket högre energiförbrukning 
i husen än vad det ska vara (VB8:2).  

De boende kopplar värmeproblemen till att systemen i sig inte fungerar, och en del 
påpekar att det helt enkelt är byggslarv och tidspress när husen byggts som lett till dessa 
problem. Det hushåll som bestämde sig för att flytta från Västra Hamnen på grund av 
problemen med värme i lägenheten konstaterar i andra intervjun, då de flyttat, att man 
nu försöker åtgärda problemen genom att isolera och byta ut väggarna:  

De har bytt ut sidoväggarna på mitt hus, jag körde förbi häromdagen/…/de har tagit 
ut hela väggarna och får klä om det med isolering och sånt (VH2:2). 

12.5. Sammanfattande bild av boendeperspektivet 
De boende flyttade inte till områdena för dessas miljöprofiler. Byggherrarna har heller 
inte lyft fram dem i sin marknadsföring, och det har inte ställts några miljörelaterade 
krav på dem som ska flytta in. I intervjuerna framkommer att informationen före 
inflyttningen varit begränsad till framförallt skriftliga informationsbroschyrer. En del 
boende har sökt information via nätet. Även vid inflyttningstillfället har skriftlig 
information lämnats ut, som pärmar, broschyrer och böcker. Det innebar att de boende 
själva fick läsa och sätta sig in detta.  

De boende har inte deltagit i planeringsprocessen, men det är tydligt att de gärna vill 
påverka och är aktiva och uppmärksammar fel och brister. Det är dock svårt att ändra 
beteende när informationen varit så begränsad. Ett annat problem är att långt ifrån alla 
har flyttat in i hus med mätningssystem. För att se om man har energisnålt beteende 
eller inte måste man kunna mäta och jämföra olika perioder med varandra. För de 
hushåll som bor i hus med mätsystem hade systemen ännu inte kommit igång vid 
intervjuerna.  

Det har varit problem med värmen i såväl bostadsrätter som hyresrätter i båda 
stadsdelarna. MKB har haft bekymmer med inomhusklimatet i vissa fastigheter och det 
har uppmärksammats av Sydsvenska Dagbladet (Rehnquist 2004). I Nilssons studie 
framkommer ingen relation mellan de boendes komfort och hög energianvändning 
(Nilsson 2003b:116; Nilsson 2005:111). 
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Kapitel tretton 

13. Sammanfattande slutsatser  

13.1. Slutsatser i ett teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel ska jag relatera empirin tydligare till de teoretiska verktygen än vad som 
gjordes i analyserna i kapitel 7-12. Avhandlingens syfte är: 

att analysera och förstå hur styrning och deltagande går till i planeringsprocesser 
med målet att nå hållbart boende i stadsbebyggelse. Formuleringen av målet om 
hållbar energianvändning i husen och om detta uppnåddes genom byggprocessen 
analyseras.  

Syftet ska uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor:  

• Varför blir miljö- och energifrågorna aktuella i just dessa projekt? 

• Hur organiseras och sker styrning i planeringsprocesserna för att nå 
visionerna? 

• Hur sker uppföljningen av projekten? 

• Vilken roll får tekniken och hur involveras de boende? 

Först analyseras planeringsprocessernas styrning och organisation utifrån ett 
samverkansinriktat samhällsplaneringsperspektiv, med fokus på government och 
governance. Här är det framförallt de två första forskningsfrågorna som ska besvaras. 
Därefter analyseras valet av tekniklösningar och utformningen av husen utifrån ett 
sociotekniskt systemperspektiv. Här står de två sista forskningsfrågorna i centrum. 
Slutligen diskuteras om utfallet kan förklaras med hjälp av planeringsteori och med 
teorin om stora sociotekniska system. 

En ram för kapitlet återfinns i tablå 13.1 där stadsdelsprojekten jämförs utifrån initiativ, 
beslutsfattande, organisering, planer och måldokument samt styrning.  
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 Hammarby Sjöstad Västra Hamnen 
Varför och hur 
initieras 
projekten och 
deras styrning?  

Nätverk av utomstående aktörer 
väcker frågan att söka OS 2004. 
Kommunala politiker stödjer idén. 
OS-bolaget bildas av kommun, 
näringsliv och 
idrottsorganisationer.  

Behov av reflektion som följd av 
industrins nedgång och för att skapa 
samling kring nya satsningar i staden. 
Nätverk av aktörer från olika 
organisationer skapas i kommunen för 
att formulera mål för stadens utveckling. 
Bomässan gav en möjlighet.  

Var fattas 
beslutet? 

Kommunfullmäktige beslutade. Kommunfullmäktige beslutade. 

Planer och mål 
tas fram. 

Kriteriedriven process med inslag 
av konsensusstyrning. 
Miljöprogrammet tas fram av 
förvaltningen. När inte 
byggherrarna är nöjda med 
energimålet bildar de en hindrande 
koalition.  
 

Konsensusstyrning med inslag av 
kriteriedriven styrning. När inte 
byggherrarna är nöjda med 
parkeringslösningen som tas fram 
genom kriteriedriven styrning bildas en 
hindrande koalition. 
Kvalitetsprogrammet tas fram i 
konsensus. 

Styrning för att 
realisera mål 
och planer. 

Kommunen styr med en 
kriteriedriven ansats. Staden 
reagerar på föreslagna lösningar. 
Detta leder till lösa 
nätverksbildningar, och olika 
aktörer söker medel på egen hand 
från EU och LIP-kansliet. 
Nätverken blir inte så starka och 
långvariga. 

Kommunen styr genom konsensus 
tillsammans med Bo01 och Sydkraft. 
Nätverket kring Bo01 söker EU- och 
LIP-medel och finner långsiktiga 
fördelar i samverkan.  

Aktiv styrning 
för energisnålt 
byggande. 

Kriteriedriven styrning, tävlingar. 
Exempel på energisnåla hus 
anmäls i tävlingen. Vissa exempel 
på konsensusstyrning, t ex 
GlashusEtt. 

Kriteriedriven ansats med 
konsensusstyrning. Vissa exempel på 
projekt som syftar att bygga 
lågenergihus. 

 

Tablå 13.1. Sammanfattande bild av viktiga faktorer i planeringsprocesserna i Hammarby Sjöstad och 
Västra Hamnen. 

13.2. Styrprocessen – en planeringsteoretisk ansats  
Healey förordar en institutionell ansats för studier av det komplexa samspelet mellan 
samhällets formella institutioner och sådana aktiviteter av ekonomisk och social art som 
är länkande genom sociala nätverk och praktiker (Healey 1997:205ff). Såväl 
governmentperspektivet, som fokuserar på formella beslutsvägar och etablerade 
myndigheter, och governanceperspektivet, som betonar att betydelsefulla beslut även 
fattas i informella nätverk med aktörer från olika organisationer, är viktiga här. 
Governanceperspektivet bygger på föreställningen att enskilda aktörer tar kontakter 
utanför de formella ramarna och bildar informella nätverk. Från ett 
governanceperspektiv skulle en renodlad governmentanalys därmed missa skeenden 
som ligger bakom viktiga beslut i planeringsprocessen. Jag ska här kortfattat beskriva 
planeringsprocesserna för Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen utifrån en 
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institutionell ansats där beslut såväl genom government som genom governance visar 
sig ha betydelse. 

Initiering av besluten: både governance och 
governmentstyrning 
Olika nätverk bildades för att påverka politikerna i bägge städerna att besluta om att 
ansöka om stora evenemang, att arrangera OS respektive en bomässa. Riksidrotten och 
aktörer inom svenskt näringsliv uppvaktade Stockholms stad för att skapa intresse för 
OS-arrangemanget. Deras agerande kan ses som bildandet av ett informellt nätverk 
utifrån det gemensamma intresset att få OS till Stockholm. Nätverket enrollerade även 
inflytelserika politiker. Aktörerna från näringslivet och idrotten hade flera skäl till att 
påverka politikerna i Stockholms stad för att få staden att ansöka om att arrangera 
sommar-OS 2004. För det första kan endast städer stå bakom den formella ansökan om 
värdskap för OS till Internationella Olympiska Kommittén och för det andra hade 
staden en mängd åtråvärda resurser. Nätverkets aktörer kom från olika samhällssfärer 
och de förenades i visionen om att Stockholm och Sverige skulle stå värd för OS 2004. 
Deltagarna i nätverket hade dock olika motiv för att delta.  

Initiativet att söka arrangemanget för bomässan i Malmö kom från 
stadsbyggnadskontoret, alltså från stadens egen förvaltning. Det var enligt min tolkning 
ett resultat av den reflektionsprocess som kommunpolitikerna hade tagit initiativ till och 
drev, och som engagerade såväl näringsliv som olika politiska partier. Stadens 
förvaltning och aktörer från näringslivet involverades således i visionsarbetet där de 
samlades kring ett gemensamt mål – att skapa en ny och attraktiv stad ur det 
kristillstånd som industrins nedgång under slutet av 1980-talet inneburit. Att arrangera 
en bomässa passade väl in i detta arbete. 

Som framgått tidigare krävdes att den kommun som ville bli arrangör för bomässan 
skulle utforma mässan efter ett miljötema. Miljöfrågan uppmärksammades också i 
Hammarby Sjöstad och även där ställdes miljökrav av en utomstående organisation 
(IOK). Den breda satsningen på miljö i Hammarby Sjöstad hade bisyftet att dämpa 
kritiken från de aktörer som var emot att OS skulle arrangeras i Stockholm. Vissa 
politiska partier, miljöorganisationer och deras nätverk utövade inflytande avseende 
detta. Genom att göra en stark miljösatsning i ansökan gick man kritikerna tillmötes 
samtidigt som chanserna ökade för Stockholm att få OS eftersom IOK prioriterade 
miljöfrågorna.  

Även om initiativen till arrangemangen togs av aktörer i olika nätverk utanför den 
politiska arenan, måste de formella besluten att söka OS och arrangera en bomässa 
fattas i den formella politiska beslutsprocessen i kommunfullmäktige. Kommunerna 
ställde sig bakom såväl själva arrangemangen, som att de stadsdelar i respektive stad 
som planerades i anslutning därtill, skulle byggas med miljöprofil. Kommunerna hade 
flera viktiga drivkrafter: sysselsättning, marknadsföring av staden och möjligheter att 
locka resursstarka invånare. Samtidigt ansågs dessa projekt också bidra till att driva på 
miljöarbetet i båda kommunerna. Dessutom förde de två socialdemokratiska 
kommunstyrelseordförandena fram argumentet att miljöteknik, exempelvis inom 
marksanering, kunde leda till ny kompetens inom området och därmed stimulera till 
företagsetableringar.  Under en begränsad tid skulle respektive arrangemang stå i fokus 
och respektive stad skulle uppmärksammas; Malmö för en europeisk publik och 
Stockholm för hela världen. Publicitet var en viktig bevekelsegrund, men 
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arrangemangen handlade också om att skapa såväl sysselsättning som lärande kring 
miljöanpassat byggande. Projekten låg därmed i linje med regeringsförklaringen om 
ekologisk modernisering, som skulle bidra till att nästkommande generationer skulle ha 
tillgång till resurser och ren miljö. OS-satsningen i Stockholm förväntades stärka 
Sveriges position på världsmarknaden och näringslivet kunde få ett uppsving. I Malmö 
var satsningen på bomässan en del i strategin att ge staden en ny image av att vara en 
attraktiv del av Öresundsregionen. Attraktiva bostäder var ett viktigt medel för att locka 
resursstarka personer att bo kvar i Malmö istället för att flytta till kranskommunerna. 
Det var alltså inte miljöfrågan i sig som drev de bägge kommunerna, utan miljöfrågan 
var framförallt ett medel för att få någonting annat. Samtidigt kunde arrangemangen 
bidra till att kommunernas miljösatsningar kunde komma igång.  

För att förverkliga arrangemangen och bygga stadsdelarna lierade sig kommunerna med 
andra aktörer i planeringsprocesserna, och olika former av governancestyrning 
blandades med governmentstyrning.  

Planer och måldokument tas fram i government och 
governanceprocesser 
Planeringsarbetet, som var förutsättningar för respektive arrangemang, inför bygget av 
stadsdelarna inleddes i ena fallet (Hammarby Sjöstad) inom kommunens egen 
förvaltning, dvs på en formell arena, och i andra fallet (Västra Hamnen) i samverkan 
mellan kommunen och en utomstående part. Detta gjorde att projektens ledning och 
styrning tog sig olika ut.  

I Stockholm gav politikerna stadens egna förvaltningar och bolag, exempelvis 
stadsbyggnadskontoret och Stockholm Energi, i uppdrag att ta fram planer, 
måldokument samt förslag till en miljövänlig energilösning för stadsdelen. OS-bolaget 
som ansvarade för OS-ansökan, där den miljöanpassade olympiabyn utgjorde en del, 
hade inget formellt ansvar i planeringen även om de försökte påverka. Politikerna 
utövade makt enligt den demokratiska kommunala beslutsordningen i government-
styrning. 

I planeringen av bomässan innebar det avtal som skrevs mellan Malmö kommun och 
Svenska BoProjekt AB, och som beslutades i kommunfullmäktige i början av 1997, att 
bomässeorganisationen skulle vara en part vid utbyggnaden av stadsdelen. Kommunen 
stod alltså inte ensam som ansvarig utan bomässeorganisationen spelade en central roll. 
Kommunen skulle samverka med den organisation som skapades, Bo01-organisationen. 
Kommunfullmäktigebeslutet innebar alltså att kommunen avsade sig viss makt till 
bomässeorganisationen. I avtalet med Svenska BoProjekt AB var det tydligt att planen 
skulle tas fram genom Bo01-organisationen och dess mässarkitekt, i samarbete med 
kommunen (Kf 1997-01-30 § 7 Bihang Nr 8 Bil.1). Planarbetet och målen togs fram i 
samverkan mellan kommunen och Bo01-organisationen, men det var inte helt 
konfliktfritt. Detta sätt att styra, som innebar att en utomstående part med nya idéer fick 
möjlighet att påverka stadsbyggnaden i Malmö, har karaktär av governance.  

Planeringsarbete och nätverksmakt i government- och 
governanceperspektiv 
I planeringsprocesserna för både Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen bildades 
hindrande koalitioner. Sådana koalitioner eller nätverk skapades när byggherrarna 
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bedömde att framtagna planer och mål inte överensstämde med deras intressen. 
Byggherrarna gick då samman i respektive projekt och utnyttjade det som Björklöf 
kallar byggherrarnas ”old boy network”, dvs det kommunikationsnät som finns mellan 
byggherrarna i branschen, t ex tidigare kurs- eller arbetskamrater (Björklöf 1986:19). I 
Hammarby Sjöstad vållade kommunfullmäktiges beslut att energimålet skulle vara 60 
kWh/kvm och år stor debatt. Byggherrarna och energibolaget tyckte att målet var 
orealistiskt och byggherrarna var inte intresserade av att själva stå för de extra kostnader 
det skulle innebära. De ville inte heller belasta sina kunder med extra kostnader. I deras 
hindrande koalition skrevs en rapport som argumenterade för att 125 kWh/kvm och år 
var ett rimligt mål. I Västra Hamnen presenterade mässarkitekten en lösning för 
parkeringsplatser i stadsplanen. Den överensstämde inte med byggherrarnas bild av hur 
parkeringsfrågan skulle lösas för att tillfredsställa de tilltänkta kundernas behov. Den 
hindrande koalitionen i Västra Hamnen lyckades delvis ändra på lösningen avseende 
parkeringsfrågan. 

Om program och mål fastställdes av kommunen, genom government, eller av 
samverkanskonglomerat, genom governance, hade ingen avgörande betydelse för 
byggherrarnas respekt för framtagna mål och planer. Mer betydelsefullt var i vilken 
grad deras intressen hade tillgodosetts och hur program och planer tagits fram. I de båda 
exemplen (Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen) deltog inte byggherrarna vid 
framtagandet av beslutsunderlaget. 

En avgörande förutsättning för att byggherrarna genom sina hindrande koalitioner 
kunde utöva inflytande i processerna var den makt de hade i och med att projekten var 
beroende av att de skulle bygga husen och att dessa måste stå färdiga i tid för öppningen 
av respektive evenemang. I Hammarby Sjöstad hade de första byggherrarna redan köpt 
mark och kunde därför tydligt verka för sina intressen och ståndpunkter utan att riskera 
att bli överkörda. I Västra Hamnen stod byggherrarna inför att skriva på 
markanvisningsavtalet när de bildade sin hindrande koalition och hotade hoppa av om 
inte deras intressen skulle tillgodoses. Eftersom det inte fanns en mängd byggherrar att 
engagera i projektet utöver dem som redan var aktuella och bomässan måste stå färdig 
till ett visst datum, hade byggherrarna ett gott förhandlingsläge vilket resulterade i att 
delar av planen ritades om. Byggherrarna utnyttjade sin position som viktiga parter för 
projektens genomförande och blev genom sina hindrande koalitioner starka och 
tongivande. Deras nätverk hade makt. Detta skulle, utifrån Healeys perspektiv, tala för 
att om alla deltar på planeringsarenan kommer de bästa lösningarna till stånd.   

Politikernas roll i processen när planer tas fram och aktörer 
involveras 
Vilken roll spelade politikerna och den traditionella governmentstyrningen när planerna 
utarbetades? I Stockolm agerade politikerna utifrån de förslag tjänstemännen 
presenterade på politikernas uppdrag. Politikerna antog miljöprogrammet samtidigt som 
de fattade beslutet att söka OS 2004. Det förslag till energimål som Stockholm Energi 
lagt fram efter egna utredningar (120 kWh/kvm och år) lades åt sidan av politikerna som 
istället fastställde målet 60 kWh/kvm och år i kommunfullmäktige. Som framgått 
tidigare stod det klart att politikerna hade intresse av att lägga fram ett mer ambitiöst 
miljöprogram för att vinna IOK:s gillande. Det är svårt att fastställa exakt hur processen 
gick till när målet ändrades, eftersom detta skedde snabbt och utanför den 
protokollförda processen. Olika perspektiv på hur detta gick till har framkommit. En 
annan punkt där politiker från olika partier försökte påverka var i utarbetandet av 
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stadsplanen. Den arkitekttävling som utlystes fick kritik av de partier som var 
intresserade av miljösatsningen, men inte avseende huruvida Stockholm skulle ansöka 
om att få arrangera olympiska spel 2004 eller inte. De menade att miljökraven 
utelämnats i arkitekttävlingen och att tävlingen därför borde göras om. Så blev det inte, 
bland annat med argumentet att miljölösningarna kunde appliceras i de förslag som 
vann. Ett bakomliggande motiv var att arbetet med att ta fram handlingar till OS-
ansökan var under tidspress och inte fick förhalas.  

I Västra Hamnen drev inte partierna i kommunalpolitiken arbetet med framtagandet av 
planen och utarbetandet av miljömålen inom den vanliga förvaltningshierarkin. Däremot 
hade kommunledningen betydelse och involverade andra aktörer för att arbeta i dessa 
processer. Kommunalrådet Ilmar Reepalu satt i Sydkrafts styrelse, Bo01-styrelse och 
var kommunstyrelsens ordförande, och utövade i dessa roller inflytande över företagets 
(Sydkraft) beslut att delta i mässan. Här finns exempel på informell nätverksstyrning. 
Tydlig informell politisk styrning utövades när Malmö stads kommunala bostadsbolag 
bestämt sig för att inte delta på mässan, men i kontakter med kommunledningen 
övertalades att göra det. När det uppdagades att bomässan hade dålig ekonomi kom 
detta upp som en fråga på kommunfullmäktiges dagordning. 

Slutsatsen är att kommunerna, på grund av sin auktoritet att fatta beslut i traditionell 
governmentanda, uppvaktades av andra aktörer att engagera sig i projekt som krävde 
kommunal medverkan och stadsdelsutbyggnader. Initiativen till projekten kom från 
kommun och andra aktörer. Kommunerna hade inledningsvis makt att ange 
förutsättningar för processerna och andra aktörer involverades och deras resurser 
utnyttjades i planeringen. Därigenom blev kommunerna beroende av dessa andra 
aktörer och deras nätverk och kommunerna måste anpassa sig därefter. 

Styrning för att realisera målen 
De formella styrorganisationerna Projekt Hammarby Sjöstad och LIP-kansliet, skulle 
påverka hus- och energisystembyggarna så att bland annat de tidigare fastlagda 
energirelaterade målen i miljöprogrammet uppfylldes, även om vissa förutsättningar 
ändrats. Styrningen var huvudsakligen kriteriedriven. I Hammarby Sjöstad utvecklade 
kretsloppsbolagen den så kallade Hammarbymodellen som följd av politikernas 
uppdrag. Den modellen innebar i stort att redan befintliga storskaliga miljölösningar 
skulle utnyttjas för att lösa stadsdelens energiförsörjning. För att få byggherrar och 
energibolag att realisera energilösningar som gick utöver dessa storskaliga lösningar 
och samtidigt stimulera dem att bygga energisnålt, fick de i enlighet med den 
kriteriedrivna styrningen själva välja tekniklösningar – bara målen nåddes. LIP-
kansliets kriteriestyrning innebar att man stimulerade genom att ge ekonomiska bidrag, 
utlysa tävlingar och göra informationsinsatser.  

För energibolaget skapade den kriteriedrivna styrningen en oklar situation. Det blev 
nödvändigt att hitta partners bland byggherrarna eftersom fastighetsägarna själva fick 
välja teknik i respektive hus, exempelvis solfångare eller solceller. För att realisera nya 
lösningar skapades olika samverkansprojekt i nätverksform mellan exempelvis 
byggherre och energibolag. I dessa samarbeten fanns kommunen inte med som aktiv 
part. Som följd av kommunens kriteriedrivna styrning reagerade kommunens 
företrädare på föreslagna lösningar, och om dessa inte var till belåtenhet krävdes nya 
eller fördjupade utredningar. Det förekom också andra styrformer för att nå målen i 
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Hammarby Sjöstad. GlashusEtt är ett exempel på ett delprojekt som förverkligades av 
samverkande aktörer utifrån konensusstyrning.  

Planeringen inför bomässan i Västra Hamnen genomfördes av Bo01-organisationen och 
Malmö stad i samverkan. Byggandet drevs delvis genom kriteriedriven styrning, men 
framförallt genom konsensusstyrning. Kvalitetsprogrammet utarbetades exempelvis i en 
allians mellan Bo01, kommunen, Sydkraft och byggherrarna. Ett annat exempel på 
konsensusstyrning var när Sydkrafts energilösning realiserades, då det handlade om att 
utöka de ekonomiska resurserna för projektet. För att lyckas med det utarbetades en EU-
ansökan gemensamt av Sydkraft, Bo01 och Malmö kommun. Malmö stad styrde också 
genom markanvisningsavtal, där det framgick att solfångare måste installeras på taken 
och att byggherrarna måste ansluta sig till Sydkrafts energilösning. Genom kraven i 
markanvisningsavtalen skulle byggherrarna tvingas att följa de styrande aktörernas mål. 
Här användes således vad Healey kallar hård infrastruktur.  

Uppföljningen av projekten 
Utvärderingsfrågan hanterades på olika sätt i Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen, 
bland annat på grund av att regeringen ställde olika krav på projekten när kommunerna 
erhöll LIP-medel. Regeringen krävde inte vetenskaplig utvärdering av LIP-bidragen i 
Stockholm, där beslut och planering genomfördes med politisk hierarkisk styrning, 
medan regeringen däremot ställde krav på sådan utvärdering i Malmö, som använde 
nätverksstyrning och hade släppt den politiska vertikal-hierarkiska styrningen. 

Genom den vetenskapliga utvärderingen har mätdata från den faktiska 
energianvändningen i Västra Hamnen blivit offentliggjorda, med det finns inga 
motsvarande offentliga data för Hammarby Sjöstad. Där finns fortfarande bara 
beräknade värden som inte är tillgängliga för andra än Stockholms stad och 
byggherrarna. LIP-bidrag till exempelvis bra fönster (avseende u-värden), var inte 
kopplade till energikrav eller mål utan bara till att åtgärden utfördes. Därför behöver 
inte energianvändningen rapporteras. 

Uppföljningen av energitillförseln är alltså i båda fallen kopplad till olika former av 
ekonomiska bidrag. Nya lösningar i form av ”showcases” och effekter av andra 
energirelaterade lösningar som erhållit LIP-medel ska utvärderas enligt LIP-
förordningen.  

13.3. Energilösningar som sociotekniska system 
Hughes teori om de stora sociotekniska systemens utveckling innebär att när väl ett 
system är utbyggt är det svårt att förändra; det befinner sig i momentum. Såväl 
ekonomiska resurser och kompetens som olika institutionella regelverk har knutits till 
att systemet ser ut på ett visst sätt. Teorin säger emellertid inget om hur systemen skulle 
kunna förändras i någon annan riktning. Teorin ger heller ingen vägledning beträffade 
vad som menas med hållbar energianvändning, troligen mest på grund av att 
miljöfrågan i termer av hållbar energitillförsel och energisnålt byggande, har blivit 
aktuell efter det att Hughes presenterade sin studie i början av 1980-talet. I Hughes teori 
hanteras inte heller hus eller slutanvändare, exempelvis boende, som system-
komponenter. I Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen är målen att energin ska vara 
förnybar och att husen ska vara energieffektiva. Hur kan man med hjälp av Hughes teori 
om sociotekniska system tolka vad som hänt i Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen? 
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Jag har redogjort för att huvuddelen av energitillförseln inte är lokal i någon av 
stadsdelarna, utan att energisystemet kopplas ihop med befintliga nät, och vidare att 
husen inte blir så energisnåla som angavs i målsättningarna.  

Energitillförsel 
I Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen finns många olika exempel på vad aktörerna 
uppfattar som ett hållbart energisystem. Jag kommer att diskutera lösningen på 
energisidan i stort, hur målet förnybar energi hanterades vid val av energitillförsel. I 
både Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen kopplas husen in på det stora, redan 
befintliga energisystemet. Stadsdelens nya energisystem växte således ut från en 
befintlig gren av energisystemet i respektive kommun, där systemägaren är de stora 
energibolagen. I Hammarby Sjöstad har husen kopplats direkt in på de befintliga 
fjärrvärme- och elnäten, medan vissa mer omfattande nya energianläggningar har 
byggts i Västra Hamnen; exempelvis solfångare och anläggningar för utnyttjande av 
berg- och havsvärme genom borrhålslager. Dessa förbinds i sin tur med det befintliga 
fjärrvärmenätet. Båda projekten försörjs alltså med fjärrvärme och det sociotekniska 
systemet växer i båda fallen, men på olika sätt. En annan möjlig lösning är att nya 
fristående sociotekniska system bildas, utan koppling till det gamla. I Hammarby 
Sjöstad kan de små experimentanläggningarna, med solceller och solfångare, liknas vid 
småskaliga fristående sociotekniska system. Dessa små anläggningar kan med sin ringa 
storlek inte konkurrera med det stora energisystemet, utan är just 
experimentanläggningar. En del av dessa anläggningar ägs inte av de stora 
energibolagen, och produktionen är marginell. 

I både Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen ansvarade stora energibolag för 
infrastruktursystemen och var därmed viktiga aktörer. I Hammarby Sjöstad hade 
energibolaget först och främst en teknisk systemsyn när de valde energilösning och 
menade att det i den geografiska del av deras nät där Hammarby Sjöstad ligger redan 
produceras miljövänlig fjärrvärme. Nya energikällor, t ex solfångare, bedömdes därför 
på ett olyckligt sätt ha kunnat konkurrera med en energikälla som var bra ur 
miljösynpunkt. Nya lösningar ansågs varken systemmässigt eller ekonomiskt 
försvarbara annat än som experiment. Användning av biogas var en ny lösning som 
utgick från att utnyttja det närliggande reningsverket i Henriksdal och den satsningen 
motiverades av att biogasen skulle ersätta el och inte fjärrvärme. Därmed kunde man nå 
närmare målet med begränsad elanvändning. Denna lösning är dock ingen 
helhetslösning eftersom inte alla hushåll har biogas, ca 850 av 2 300 lägenheter. Det var 
inte bara energibolaget som hade begränsat intresse för solfångare. Även byggherrarna 
visade måttligt intresse av att investera i solfångare och deklarerade tydligt att de inte 
ville stå för de merkostnader som detta skulle innebära. Dessutom ville de inte lämna 
över eventuellt krångliga nya tekniker till sina köpare. Hindren för att skapa nya 
energilösningar var med andra ord starka i Hammarby Sjöstad. Några nya solfångare 
och solceller tycks för övrigt inte heller vara inplanerade för husen i de nya etapperna av 
Hammarby Sjöstad när LIP-medel inte längre finns att tillgå.  I de nya etapperna har 
enligt energibolaget inte heller ledningar dragits för biogas till spisar. Däremot har en 
drivmedelsstation som säljer biogas till bland annat privatbilister invigts.   

I Västra Hamnen såg de geografiska omgivningsfaktorerna annorlunda ut. Fjärrvärme 
producerad i nya anläggningar riskerade inte att konkurrera ut goda alternativ i det 
befintliga systemet. Dessutom gav naturen goda förutsättningar, exempelvis genom 
utvinning av bergvärme. Konceptet i Västra Hamnen var att energin skulle vara 100 
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procent lokalt producerad, förnybar energi.  Sydkraft hade även egenintresse av att hitta 
en ny marknadsnisch när det gällde förnybar energi. De såg en risk att på sikt tappa 
marknadsandelar om det skulle bli vanligt att exempelvis enskilda husägare installerade 
solfångare och värmepumpssystem. Detta hot ökade Sydkrafts intresse av att hitta en 
egen roll där företaget stod som ägare för systemen med förnybar energi. Sydkraft ville 
alltså behålla sin roll som en dominerande aktör i energiförsörjningen. Ett annat motiv, 
kanske det främsta för det stora företaget som helhet, var det ”goodwill-värde” 
engagemanget i bomässan kunde skapa genom att företaget inte längre huvudsakligen 
skulle förknippas med traditionell och miljöbelastande energiproduktion. För att 
underlätta för byggherrarna tog Sydkraft också på sig såväl förvaltaransvaret som 
kostnaderna för solfångarna. På så vis kom energilösningen varken att belasta 
byggherren eller de boende som skulle flytta in. Detta koncept planerar företaget att 
använda vidare, exempelvis vid utbyggnaden av det nya stadsdelsområdet Hyllie i 
Malmö.   

Ett mål i Hammarby Sjöstad var att elen skulle baseras på förnybara energikällor. Detta 
mål sattes före avregleringen av elmarknaden och har i realiteten anpassats till denna. 
De boende har möjlighet att välja miljömärkt el och kommunen får inte styra vilket 
energibolag enskilda hushåll väljer. I Västra Hamnen formulerades målet efter 
avregleringen och i kvalitetsprogrammet stipulerades att området ska försörjas med 
energi från enbart förnybara energikällor. Vindkraftverket byggdes dels för att försörja 
hushållen med el, dels för att driva värmepumpen till fjärrvärmelösningen i stadsdelen. 
Men även här gäller förstås att hushållen och bostadsrättsföreningarna får välja att köpa 
el från vilket elbolag som helst.    

De lösningar som har installerats är bekväma för hushållen och är heller inte tänkta att 
ställa några speciella krav på dem som bor där. I planeringen av båda Hammarby 
Sjöstad och Västra Hamnen fanns i de tidiga planerna en teknikorienterad syn på 
miljölösningar. Den innebar att infrastrukturen skulle vara så utformad att människor 
skulle använda mindre naturresurser bara genom att flytta dit.   

Energisnåla hus – ett systemperspektiv 
Ett viktigt energimål var att husen skulle ha lågt energibehov mätt i kilowattimmar per 
kvadratmeter. De initierande och pådrivande politikerna och de formella 
styrorganisationerna i båda projekten var givetvis intresserade av att kunna visa upp 
riktigt energisnåla stadsdelsprojekt för världen, i ena fallet i OS-byn och i det andra 
fallet på den europeiska bostadsmässan. I Stockholm hade miljöprogrammets ambitiösa 
mål ytterligare ett syfte: att öka Stockholms chanser att bli OS-arrangör. 
Miljöprogrammet, som bifogades OS-ansökan, innehöll målen för den extremt 
resurssnåla OS-by som skulle byggas. Byggherrarnas intresse, och framförallt gällde det 
de privata byggherrarna, var att som vinstdrivande företag bygga lägenheter som 
efterfrågades av köparna på bostadsmarknaden. Enligt deras syn var det viktigt att 
bostaden hade god komfort och sådana merkostnader som t ex olika 
energibesparingsåtgärder skulle kunna innebära, var de inte intresserade av att bekosta. 
Bolagen som skulle bygga energisystemet hade också intressen av att stadsdelen inte 
skulle bli för energisnål. De ville sänka energianvändningen, men hade också intressen 
av att deras investeringar i energisystem skulle betala sig och att de skulle kunna tjäna 
ekonomiskt på tilläggstjänster.  
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Både starka förespråkare för och betydligt mindre entusiastiska aktörer i frågan om 
energisnåla hus fanns företrädda såväl i Hammarby Sjöstad som i Västra Hamnen. De 
framhöll argument för sina ståndpunkter och pekade på projekt som kunde visa på 
rimligheten i just deras resonemang. I Hammarby Sjöstad utnyttjades experter på Nutek 
för argumentationen. Även energibolaget hade kontakt med Nutek men fick ett annat 
svar. De initierande och drivande aktörerna och de styrande politikerna jämförde 
stadsdelens hus med hus och referensobjekt där riktigt låg energianvändning uppnåtts. 
Exempelvis gjordes jämförelser med bostadshus där energianvändningen låg under 100 
kWh/kvm, t ex refererades till passivhusprojekt i Tyskland. Min tolkning är att de 
exempel som de drivande aktörerna refererade till var projekt som genomförts av 
aktörer inom alternativa hus- och energisystembyggarkulturer, dvs i projekt där de 
deltagande hade intresse, kompetens och ekonomiska resurser för att realisera sådana 
projekt. De hade ett eget  intresse av att testa hur energisnålt det gick att bygga.  

Byggherrarna i Hammarby Sjöstad tog i sin tur fram material som stödde deras 
argumentation och intresse för utveckling av energianvändningen i det generella 
bostadsbeståndet. Byggherrarna hävdade att målen var omöjliga att nå utifrån 
utgångspunkten att de som vinstdrivande företag måste ta hänsyn till att lägenheterna 
skulle kunna säljas. För dem var det viktigt att bygga för en kundgrupp som var 
resursstark och som efterfrågade bekvämlighet. För byggherrarna handlade det, enligt 
min tolkning av argumentationen, om vad som var ekonomiskt genomförbart, inte om 
det var praktiskt och tekniskt möjligt i enskilda projekt. I Hammarby Sjöstad fanns det 
inga hus- eller energisystembyggare med förankring i alternativa systemkulturer. I 
Västra Hamnen var det också tydligt att kommunen eftersträvade en resursstark 
inflyttargrupp. När målen togs fram blev det alltså tydligt att hus- och 
energisystembyggarna hade andra intressen än de som initierat miljösatsningen, och att 
även kommunen hade dubbla intressen. 

En annan aspekt är att det finns konkurrens- som beroendeförhållanden mellan 
energitillförseln till nybyggnation och energianvändning när husen kopplas ihop med de 
befintliga systemen. Min fallstudie visar att energibolag kan ha ett begränsat intresse av 
att delta som ansvariga energisystembyggare om husen byggs med mycket lågt 
energibehov. Det gäller inte minst när ett helt nytt energisystem ska byggas som i 
Västra Hamnen. Exempelvis visade Sydkraft ganska svalt intresse när Malmö stad och 
Bo01 diskuterade möjligheterna att åstadkomma mycket energieffektiva hus 
(lågenergihus) på bomässan. Ett skäl var att om energianvändningen i de nya husen 
skulle bli låg var det inte säkert att de framtida intäkterna skulle täcka energisystem-
byggarnas investeringskostnader för utbyggnaden. Antalet kunder skulle bli detsamma, 
men var och en skulle köpa betydligt mindre energi. I Hammarby Sjöstad hade 
energibolaget intresse av att husen skulle använda förhållandevis lite energi, och 
framförallt då el, eftersom stadsdelen skulle kopplas ihop med befintligt fjärrvärmenät 
och de inte avsåg att bygga några större nya system. De blev exempelvis intresserade av 
biogas till spisar eftersom det minskade elbehovet.   

Det var inte bara energibolagen som hade begränsat intresse av att bygga lågenergihus. 
Byggherrarna var inte heller speciellt intresserade av detta eftersom de bedömde att 
kunderna i dessa moderna stadsdelsprojekt inte framförallt efterfrågade lågenergihus. 
De tilltänkta köparna var hushåll som ville bo attraktivt och bekvämt i stads- och 
sjönära lägen och byggherrarna, både i Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen, 
framhöll att de boendes komfort inte fick bli lidande som följd av de uppställda 
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energimålen. Alltså fick husen inte bli så energieffektiva att det skulle innebära 
uppoffringar för de boende. Ett annat skäl till att byggherrarna hade begränsat intresse 
avseende extra investeringar för att göra husen energieffektiva, var att de flesta 
byggherrar sålde husen som bostadsrätter. Varje bostadsprojekt måste därför bära sina 
egna kostnader och då blev energifrågan inte så högt prioriterad, eller kanske rent av 
nedprioriterad, när olika ekonomiska beslut skulle tas, eftersom byggherrarna räknade 
med att kunderna inte var villiga att betala extra för detta. 

Under byggnadsfasen gjordes flera val som till och med skulle kunna motverka 
energieffektivitet. Kundgruppen förväntades efterfråga stora fönster och många vitvaror 
i lägenheterna, och för att tillgodose dessa förmodade krav och samtidigt nå energi-
effektivitet valdes därför i många fall lågenergivitvaror och fönster med goda u-värden, 
som inte skulle minska komforten.  

Byggherrar som byggde hyresrätter var i minoritet i båda fallen. Dessa bolag hade ett 
större egenintresse av att bygga hus med låg energianvändning eftersom de skulle stå 
som förvaltare av husen under många år samt att fördyrande investeringskostnader 
kunde skrivas av under husens förvaltningsskede. 

Slutsatsen är att redan befintliga institutioner gynnar användning av redan existerande 
system och att redan befintliga infrastrukturella system och tekniker därmed har ett 
försprång framför nya, vilket stämmer med Hughes teori om stora tekniska system. Om 
nya lösningar ska vinna insteg är det således en fördel om de inledningsvis kan kopplas 
ihop med redan befintliga system. Energieffektivitet och byggande för energisnålt 
boende gynnas sannolikt av om samma företag som står för bygget också ska förvalta 
husen på längre sikt. 

Planeringsteori och systemteori för förklaring till lösningen av 
energitillförseln 
Såväl planeringsteori som systemteori kan bidra till förståelsen av vilka lösningar av 
energitillförseln som togs fram vid utbyggnaden av stadsdelarna. I båda fallet är 
lösningarna kopplade till befintliga tekniska system. I Västra Hamnen baseras 
lösningarna på att befintlig teknik kopplas på nya sätt till befintliga system och i 
Hammarby Sjöstad bygger energilösningen på en redan befintlig energisystemlösning i 
kombination med en mångfald av mindre experimentanläggningar. 

Den geografiska platsen och lokala förutsättningar påverkar möjligheten att störa 
momentum. Den geografiska platsen i Västra Hamnen erbjöd möjligheter att placera 
vindkraftverk eftersom där fanns goda vindhastigheter och lokaliseringen inte störde de 
boende. Även berggrunden gav goda förutsättningar för att utvinna bergvärme och för 
att lagra värme. Dessutom skulle nya anläggningar komplettera det redan befintliga 
systemet. I Hammarby Sjöstad var det största hindret att det i denna del av Stockholms 
energisystem inte ansågs särskilt lämpligt att testa nya lösningar eftersom den energimix 
som redan erbjöds ansågs vara god ur miljösynpunkt. Det ledde till att andra 
anläggningar, till exempel för förnybar energi, snarare fick en provocerande effekt 
istället för att bli något eftersträvansvärt. Kretsloppsbolagen menade att 
Hammarbymodellen var bra och väl värd att visa upp. 

En annan viktig förutsättning var hur intresset såg ut hos energibolaget. Detta kan delvis 
kopplas samman med stadsutbyggnadsområdets läge i energisystemet samt de 
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geografiska förutsättningarna. I Hammarby Sjöstad saknade energibolaget intresse av att 
hitta nya systemlösningar när man ansåg sig ha ett fullgott alternativ i fjärrvärmen. Man 
engagerade sig istället i en mängd olika delfrågor för att hitta partners för installation av 
bland annat individuell mätning och biogas. Sydkraft hade intresse av att hitta en 
lösning som gjorde det möjligt för företaget att visa upp en ny och miljöriktig profil, 
som det samtidigt var möjligt att tjäna pengar på. Dessutom skulle anläggningarna för 
förnybar energi byggas i en del av energisystemet där de inte på samma sätt som i 
Hammarby Sjöstad konkurrerade med det befintliga.  

En annan viktig förutsättning i dessa fall var de båda stora publika arrangemangen, 
Bomässan och OS. De innebar att satsningar utöver det vanliga gjordes eftersom 
områdena skulle innebära en marknadsföring av städerna. De publika arrangemangen 
var en viktig drivkraft som inledningsvis lockade företagen att kunna visa ”synlig och 
ny teknik”, i liten eller stor skala, såsom solceller, solfångare och vindkraftverk. Detta 
skulle också ge möjlighet att visa att man hade kompetens inom dessa områden. I 
Hammarby Sjöstad upphörde denna drivkraft i och med att OS-kopplingen - och 
därigenom det internationella marknadsföringsfönstret - försvann. Lockelsen för 
Sydkraft att visa upp sig på bomässan i Malmö var stor genom att företaget såg 
möjligheter att i framtiden kunna sälja en systemlösning kopplad till befintligt nät. 
Sydkrafts lösning kan innebära en försiktig ändring av energisystemets rörelseriktning, 
där beprövad teknik kombineras på ett nytt sätt. Malmö kommun kan visa hur man 
försöker ändra riktning på ett stort sociotekniskt system som befinner sig i momentum. 
energibolaget i Stockholm började engagera sig i andra frågor, som femledarsystem, 
biogasbilar, GlashusEtt och intelligenta hem.  

Även en annan förklaringsfaktor som rör styrningen av genomförandeprocessen är 
viktig. Den kriteriedrivna styrningen innebar att energibolaget i fallet Hammarby 
Sjöstad måste liera sig med byggherrar för att kunna engagera sig i projekt att bygga 
solceller, solfångare och biogas eller införa individuell mätning. I Malmö var staden och 
Bo01 med och hjälpte Sydkraft att genomföra sina lösningar, genom att söka mer 
pengar i form av EU-partnerskap. Där drev Sydkraft, Malmö kommun och Bo01 
gemensamt idén att en ny, intressant energilösning skulle visas upp på bomässan. Denna 
process karaktäriserades av konsensusstyrning som var avgörande för att 
energilösningen i stor skala skulle bli en realitet. Malmö stad ägde aktier i Sydkraft, och 
hade därmed inflytande både i förtaget och i den politiska processen. Samtidigt var 
Sydkraft inne i en egen reflektionsprocess som handlade om företagets nya roll på en 
avreglerad energimarknad och företaget identifierade bomässan som ett ”Window of 
opportunity”. Processen som helhet resulterade i djupare insikt om aktörernas beroende 
av varandra, och kommunen lärde sig söka medel för samverkansprojekt där också 
andra aktörer spelade viktiga roller. I och med att Malmö stad under denna process hade 
ägarintressen i Sydkraft underlättades samverkansplaneringen.  

Hammarby Sjöstad påverkades av att den politiska majoriteten i Stockholms stadshus 
växlade under processen. Staden verkade enligt en kriteriedriven styrningsansats, och 
reagerade på de lösningar som togs fram av aktörer i de nätverk som uppstod mellan 
olika parter som deltog i processen. Energibolaget satsade på flera experimentprojekt 
för uppvisning, såsom solceller, solfångare och en bränslecell, samt på individuell 
mätning tillsammans med Svenska Bostäder. Energibolaget hade inte nått lika långt i sin 
reflektionsprocess som Sydkraft hade gjort i Malmö. I Malmö fanns dessutom en 
personunion i kommunstyrelsens ordförande som satt såväl i styrelsen för bomässan, 
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Sydkraft som i kommunen. Stockholms stad deltog inte i formuleringen av lösningarna. 
Stadens kriteriedrivna ansats satte fokus på resultatet, snarare än på medlen att nå 
resultatet. När LIP-pengarna var slut hade Stockholms kommun således inte skaffat sig 
lika tydliga nya kompetenser som kan utnyttjas i framtida processer. Malmö kommun 
däremot lärde sig, genom sitt engagemang att skaffa medel till Västra Hamnen-
projektet, hur man går tillväga för att skaffa medel i allmänhet och för nya 
samverkansprojekt i synnerhet. Man lärde sig bli ”fund raiser”. Sydkraft och Malmö 
kommun hittade nya sätt att samverka som långsiktiga partners och fortsätter att 
samverka i projekt som de inte tror skulle ha genomförts utan bomässan. Hur processen 
genomfördes och styrdes hade alltså betydelse för energilösningarna i båda fallen, men 
på olika sätt.  

Varför nåddes inte energimålen?  
Vilka faktorer kan förklara att man inte lyckades nå målet att bygga så energisnåla hus 
som föreskrevs, trots höga ambitioner, dokumenterade och politiskt fastställda mål och 
statliga bidrag från Lokala investeringsprogrammet? Genomförandeprocessens 
gestaltning hade inte någon avgörande betydelse för i vilken grad målen om begränsad 
energianvändning nåddes. Exempelvis har det framgått att energimålen för Hammarby 
Sjöstad beslutades av politikerna utan byggherrarnas medverkan, medan konsensus 
mellan aktörerna eftersträvades i Västra Hamnen då målet fastställdes. Dock uppnåddes 
inte energimålen i något av fallen.  

Privata byggherrar bygger bostadsrätter för att det kortsiktigt är mest lönsamt. I detta 
tidsperspektiv finns inte tillräckliga incitament att planera och bygga hus utifrån ett 
livscykelperspektiv. Ett livscykelperspektiv innebär att man vid byggandet kan motivera 
investeringskostnader som innebär att driftskostnaderna över lång tid blir låga. 
Byggande av energisnåla bostäder innebär till exempel investeringar för extra isolering, 
som måste skrivas av under lång tid. Kommunala bostadsbolag med hyresrätter har ett 
längre tidsperspektiv eftersom de själva ska förvalta husen, men de bygger inte själva 
och blir därigenom beroende av byggherrarnas kortsiktigare tänkande och deras 
kvalitetsarbete.  

Min slutsats är att i och med avregleringen sker bostadsbyggandet på marknadens 
villkor och tillsammans med kommunernas ökade marknadstänkande bidrog detta till 
viss försumlighet i fråga om strävan mot att bygga energisnåla hus.  

Trögheten i byggbranschen har inte blivit mindre i och med avregleringen. Bygg-
företagen föredrar fortfarande att använda beprövad teknik och göra investeringar som 
kunderna är beredda att betala för. Individuell mätning har därför inte installerats i 
nämnvärd omfattning. Gestaltningsmoden får genomslag, som exempelvis stora fönster, 
vilket innebär att mer energi används trots att fönstren har goda u-värden. Stora fönster 
som vetter mot söder är bättre ur energisynvinkel än fönster i andra vädersträck, men 
sådan lokalisering kan också leda till för hög värme på sommaren. Även kommunerna 
har utvecklat ett marknadstänkande och vill få bra betalt för marken de säljer till 
byggherrarna. Kommunerna är intresserade av att resursstarka invånare flyttar in som 
kan ge goda skatteintäkter.  

Tidspressen är ytterligare en faktor som försvårar energisnålt byggande. Tidspressen var 
tydlig för bomässans öppningsdatum och Stockholm fick kritik för att bygga för få 
lägenheter, vilket innebar att politikerna var måna om hög produktionstakt av nya 
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bostäder. Tidspress präglar även byggbranschen, där varje extra timme kostar pengar. 
Kommun och byggherrar har här ett gemensamt intresse. Nya bostäder byggdes således 
i högt tempo och flera boende vittnar om att de har upptäckt fel i sina lägenheter.  

13.4. Slutsatser och framåtblickar 
Uppförandet av de två stadsdelarna Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen 
i Malmö visar exempel på hur nationell politik på 1990-talet slår igenom, vad gäller 
förändrade ramar såväl för bostadsbyggare som för aktörerna på energimarknaden. 
Statliga bidrag och avregleringar hade stor betydelse i planeringsprocessen av dessa två 
stadsdelar. Även internationella företeelser, som FN:s miljöarbete, OS och en europeisk 
bomässa var betydelsefulla för utvecklingen. På europeisk nivå gavs EU-stöd till projekt 
med innovativa energilösningar.  

I denna avhandling studeras de första etapperna i utbyggnaden av de båda stadsdelarna. 
Båda byggs på före detta hamn- och industriområden och katalysatorn för processen att 
börja bygga stadsdelarna är stora, publika arrangemang. Man kan tolka bygget av både 
Västra Hamnen och Hammarby Sjöstad som uttryck för en ny stadspolitik, som 
samtidigt ger uttryck åt höga miljöambitioner. Målen för dessa två projekt sattes mycket 
högt när det gäller miljölösningar i allmänhet och energilösningar i synnerhet. Privata 
aktörer, exempelvis energibolag och stora byggbolag, engagerades i projekten och de 
förde med sig sina marknadsintressen. Även kommunernas nya ekonomiska situation 
blir tydlig i och med att marken säljs dyrt och de visar stort intresse av att attrahera 
resursstarka nya invånare som kan ge städerna nya skatteintäkter.  

Aktörernas intresse 
Båda stadsdelsprojekten hade högt ställda mål för energianvändningen, men ändå fanns 
inga aktörer från alternativa hus- och systembyggarkulturer i projekten. I Stockholm 
funderade kommunen på att ge uppdraget att ta fram nya energilösningar till något annat 
energibolag än Stockholm Energi/Birka för att få mer innovativa lösningar till stånd. En 
iakttagelse är att energibolagen verkar ha varit mindre intresserade av att hitta nya 
energiförsörjningssystem än av att satsningarna skulle ge marknadsföringsmöjligheter. 
När OS inte kom till Stockholm minskade också intresset för nya energilösningar och 
det blir sannolikt inte fler miljösatsningar i kommande etapper av Hammarby Sjöstad. I 
Malmö lärde sig energibolaget att arbeta med utbyggnad av förnybar energi som 
komplement till fortsatta satsningar på befintliga infrastruktursystem. Malmö kommun, 
som samverkade i en strategisk allians med Bo01-organisationen och energibolaget, har 
lärt sig hur man i sådana konstellationer kan söka medel från bland annat EU.  

Tekniklösningar - nya eller gamla? 
Tekniken förutsattes spela en viktig roll för att nå energimålen. Det är framförallt 
storskaliga energilösningar som byggts och redan befintliga tekniska system har 
utnyttjats. Den teknik som valts ligger på så sätt nära konventionell teknik, både inom 
energibolag och inom byggbolag. Byggbranschen använder företrädesvis beprövad 
teknik, särskilt om lägenheterna ska säljas som bostadsrätter, och ny teknik används för 
uppvisningsändamål. När oprövad teknik används har byggherrarna ofta fått tillgång till 
extra medel, och de två stadsdelar jag studerat har fått både statliga LIP-medel och EU-
medel för sådana satsningar. De kommunala bolagen som själva ska förvalta husen som 
byggs kan göra andra prioriteringar och anlägga ett livscykelperspektiv.  
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De privata byggherrarna vill inte av eget intresse driva lokala energilösningar, som till 
exempel solfångare och solceller i något av fallen. Men i Västra Hamnen, där 
energibolaget åtagit sig att äga installationerna och tekniken skrivits in i mark-
anvisningsavtalen, har installationer av solfångare gjorts på flera hus. Tekniken i sig – 
solfångare, värmepumpar och vindkraft – är inte ny, men kombinationen av tekniker är 
ny, som exempelvis energilösningen för Bo01, där lösningarna på ett innovativt sätt 
införlivats i det befintliga systemet. Detta gäller framförallt fjärrvärmelösningen som 
bygger på att nätet används som ackumulatortank. Vid överproduktion lämnar området 
energi till fjärrvärmenätet och när det inte produceras tillräckligt mycket värme sker 
omvänt import från nätet. Biogasspisarna i Hammarby Sjöstad, innebar ett nytt 
användningsområde för biogas, även om gasspisar i sig inte är något nytt.  

De boende som strategi för att nå målen 
De som flyttar till de första etapperna av Hammarby Sjöstad respektive Västra Hamnen 
har inte deltagit i planeringsprocessen. I planeringen av Västra Hamnen var en av 
idéerna att de boende skulle involveras, men när projekteringen pågick hade ännu få 
hushåll köpt lägenhet eller hyrt bostad. I Hammarby Sjöstad hade alla de intervjuade 
bokat eller köpt lägenhet långt före husens färdigställande, men de har ändå inte deltagit 
i annat än att bestämma ytskiktens utseende i lägenheterna. En viktig slutsats är att de 
boende har hanterats på marknadens premisser: de som har ekonomisk möjlighet att 
betala förhållandevis höga hyror eller betala höga insatser har möjlighet att flytta dit, 
och inga krav har ställts på dem om miljömedvetna handlingar i vardagen. Sådana krav 
kan uppfattas som negativa av köparen, menar byggherrarna. Informationen om 
miljöfrågor till de boende har varit relativt begränsad trots att det i de tidiga 
plandokumenten för stadsdelarna framgick att de boende skulle behöva ändra beteende 
för att energimålen, om en viss högsta energianvändning per kvadratmeter och år, skulle 
kunna nås.  

En slutsats är att de boendes beteendeförändringar i dessa stadsdelar framförallt kan 
hänföras till att fler nu sopsorterar än tidigare, vilket beror på att den fysiska strukturen 
för att göra sig av med sopor har utformats så att den både är synlig och underlättande. 
Få kan aktivt följa sin energianvändning, eftersom många byggherrar valde att inte 
installera teknik för individuell mätning, eller att det där sådan teknik installerats ännu 
inte börjat fungera. Byggherrarna poängterar att de boendes komfort inte får bli lidande 
av nya lösningar och att de därför är återhållsamma med oprövade energilösningar. De 
menar vidare att de boendes komfort kan stå i motsatsförhållande till att bygga 
energisnålt. Trots detta, och trots den huvudsakligen konventionella energitekniken, 
hade några boende kommentarer vid mina intervjuer om problem med värmekomforten. 
De boende relaterar inte detta till att husen är energisnålt byggda, utan uppfattar snarare 
att de råkat ut för byggslarv på grund av den knappa byggtiden och bristande kontroll 
över de styr- och reglersystem som installerats, vilket lett till inkörningsproblem. 
Hushåll har därför börjat handla aktivt och energirelaterat för att få det tillräckligt varmt 
i sin lägenhet. Om man inte fick hjälp av bostadsbolag eller byggföretag, tog man saken 
i egna händer och hittade på egna lösningar. Detta problem som artikulerades av några 
av de boende jag intervjuade något år efter inflyttning, är möjligen undanröjt vid det här 
laget i och med att värmen nu fungerar bättre. Men när värmekomforten inledningsvis 
var dålig gav det inte någon bra grund för människor att börja agera energibesparande.  

I avhandlingen konstateras också att många av dem som bokade eller köpte lägenhet i 
Hammarby Sjöstad varit mycket engagerade inför sin flytt. De ville påverka och iakttog 
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sådant som kunde misstänkas bli problem i deras lägenheter längre fram. De boendes 
intresse och engagemang skulle i högre grad kunna användas som en viktig resurs i 
framtida planering vid byggandet av nya bostäder.  

Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen, exempel på den nya 
stadspolitiken 
Den kommunala planeringspraktiken genomgår en förvandling, från att främst utgöra en 
demokratisk process till att istället framförallt utgöra en del av den nya stadspolitiken 
som drivits fram bland annat av globaliseringen (Granberg 2004). Den nya 
stadspolitiken handlar om att främja förutsättningar för tillväxt, vilket bland annat 
innebär att skapa en attraktiv stad. Attraktiva bostäder anses utgöra en viktig 
förutsättning för stadens framtida utveckling och för att locka resursstarka hushåll med 
god utbildning att bosätta sig i staden. Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra 
Hamnen i Malmö, liksom många andra nybyggnadsprojekt, såsom Norra Älvstranden i 
Göteborg och Östra Hamnen i Västerås, är exempel på den nya stadspolitik som växer 
fram i samhällsplaneringen enligt Granberg (2004).  

Den nya stadspolitiken innebär tillsammans med kommunernas begränsade ekonomiska 
resurser att kommunerna har tillägnat sig ökat strategiskt marknadstänkande. Den nya 
stadspolitiken har främjats av att bostadsmarknaden avreglerats. Tidigare tog 
kommunerna risker vid nybyggnation av bostäder, men borttagna bostadssubventioner 
och kommunernas knappa resurser har marginaliserat dem som bostadsbyggare. 
Bostadsbyggande sker numera huvudsakligen under förutsättning att privata byggherrar 
står för investeringarna. För att minska riskerna och få bättre ekonomi i projekten 
bygger de privata byggherrarna företrädesvis bostadsrätter, och utformar dem så att de 
passar människor som har god privatekonomi.  I Hammarby Sjöstad och Västra 
Hamnen utgörs merparten av de nya bostäderna bostadsrätter medan hyresrätter är i 
minoritet. Även energibolagen i dessa båda projekt är numera privatägda. I Stockholm 
var bolaget inledningsvis kommunalägt men såldes ut under processens gång. I Malmö 
var energibolaget utsålt redan när processen inleddes. Att kommun och stat inte 
dominerar bostadsbyggandet ställer krav på att aktörer från olika sfärer måste samverka 
i stadsbyggnadsprocessen, vilket innebär att governancestyrningen ökar i betydelse. 
Stadsbyggnadsprojekt som rört olika större anläggningar har baserats på att privata och 
kommunala aktörer samarbetat för att få till stånd lösningar ökat (se Sahlin-Andersson 
1989). Även om stadsbyggnadsprocessen också tidigare innebar att olika aktörer måste 
samverka, har detta nu fått större tyngd. Dessutom verkar det ha skett en 
maktförskjutning till marknadsaktörernas förmån i processen samt att nya aktörer har 
kommit in på arenan.  

Flera studier visar att olika privata aktörer, t ex byggherrar, fått ökad makt att styra även 
inom den formella planeringsprocessen i den nya stadspolitiken (Granberg 2004; von 
Sydow 2004). Andra grupper, t ex hyresgästföreningen och handikappförbund, kan ges 
möjlighet att påverka planeringsdokument eller komma till tals i planeringsprocessen, 
men de har ingen reell makt att påverka slutresultatet (Se H Gustafsson 2004). Dessa 
grupper kan inte påverka resultatet eftersom deras intressen strider mot de intressen som 
drivs av aktörerna med reell makt. Själva har de inte resurser att tillgå för att pressa in 
sina aspekter i planeringen. Ett exempel på detta visar von Sydow i sin avhandling om 
planeringsprocessen i Lindholmen. Hon pekar på att de som får makt i processen är de 
aktörer med resurser som verkar efter gemensamma intressen. Stadsmuseets vilja att 
bevara en av de gamla historiska byggnaderna på Lindholmen realiseras inte eftersom 

254



  

 141

museet inte hade några resurser att bidra med (von Sydow, 2004). von Sydow kallar de 
styrande aktörerna för ”governing coaliation” och enligt henne står tillväxt överst på 
denna koalitions agenda. I Västerås kommun kom hyresgästföreningen till tals i 
processen, men eftersom den saknade resurser hade den ingen reell möjlighet att 
påverka utfallet (Granberg, 2004).  

Kommunerna och byggherrarna i Hammarby Sjöstad respektive Västra Hamnen hade 
till stor del en gemensam agenda. Båda har intresse av att det byggs bostäder i dessa två 
storstäder. Men de har också skilda intressen. I både Hammarby Sjöstad och Västra 
Hamnen har kommunen genom planerna velat främja att affärer och service byggs i 
stadsdelarna som ett viktigt inslag i stadsmiljön. Dessa intentioner har inte realiserats 
eftersom byggherrarna inte intresserat sig för sådant som inte varit ekonomiskt 
gynnsamt för dem. Det kan därför finnas motstridiga parallella agendor inom den 
övergripande gemensamma agendan. Allt från tillväxtagendor, miljöagendor och 
tillgänglighetsagendor ska samsas i samma planeringsprocess. De som får makt i 
planeringsprocessen, alltså inte bara komma till tals, är aktörer med resurser av olika 
slag. Det är ekonomiska resurser som har störst betydelse. Vad händer när miljöfrågan 
ska ta plats i planeringsprocessen? Det har visat sig att miljöfrågan tillskrivs värde om 
den kan ge mervärde för en aktör, t ex i marknadsföring, bidrag till byggandet eller 
bättre ekonomi på sikt. Detta kan delvis förklara varför de kommunala bostadsbolagen 
som förvaltar bostäder planerar för investeringar som gagnar miljön. Värdet av 
marknadsföring avslöjas av att man satsat på en del synliga tekniker, t ex solfångare och 
solceller som kan fotograferas och visas upp för en större allmänhet, något som inte kan 
göras med osynlig teknik, t ex fjärrvärme.  

Miljö- och energifrågan passar in i den nya stadspolitiken 
I olika dokument framgår vikten av att nå hållbar utveckling; teknik och 
beteendeförändringar ses som strategier för att uppnå detta mål. Mycket pekar på att 
politiken måste realiseras lokalt. I Sverige har kommunerna det lokala ansvaret för 
genomförandet av miljöåtgärder inom Agenda 21. Emellertid var det inte kommunerna 
som initierade miljö- och energifrågan i de två studerade projekten. De respektive 
arrangemang som kommunerna sökte, OS respektive bomässa, skulle skapa publicitet 
och marknadsvärde åt städerna. Miljöfrågan passade även in ur den synvinkeln att en 
satsning på miljövänlig teknik kunde skapa nya tillväxtbranscher. Detta var ett tydligt 
argument för politikerna i båda kommunerna. I Malmö kommun arbetade man med ett 
visionsarbete vid tidpunkten då kommunen ansökte om arrangörskap för bomässan. 
Visionsarbetet handlade dels om att identifiera Malmös attraktiva värden, dels om 
arbete för att staden, som befann sig i kris efter industrinedläggningar, skulle bli en 
bärkraftig och viktig del i Öresundsregionen. Kommunens strategi var att bygga upp ett 
attraktivt Malmö. En bomässa kunde bidra med att skapa attraktiva bostäder och 
samtidigt visa upp det ”nya Malmö”. För båda städerna var miljöfrågan således viktig. 
Detta innebär att en satsning på dessa stadsdelsprojekt som förenades med 
miljöambitioner passade väl in i den nya stadspolitiken i Malmö och Stockholm.  

I inledningen av planeringsprocesserna fanns inga tydliga motstridiga intressen kring 
miljöfrågan. Motsättningarna blev mer synliga ju längre planeringsprocessen 
framskridit, särskilt i samband med att miljömålen skulle konkretiseras, bland annat 
energimålen. Det kan bero på att de som tog initiativ till miljösatsningarna inte var de 
som skulle stå för själva genomförandet. När aktörerna som ska genomföra målen, 
oavsett om det är energibolag eller byggbolag, har kommit in i processerna har de haft 
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sina intressen och sin syn på vad som är ett hållbart energisystem och vad som är rimligt 
att göra i praktiken. Det har visat sig att det inte alltid överensstämmer med de 
stadspolitiska intentionerna. I andra, och ofta mindre, miljöprojekt, där samma grupp 
som tagit initiativet till byggandet också planerar att själva bo där kan utfallet bli ett 
annat. I vissa projekt har de boende varit drivande eldsjälar i miljöfrågan och tagit 
initiativ till miljösatsningar, t ex i Understenshöjden och i olika ekobyprojekt. I andra 
projekt har kommunala bolag varit drivande, t ex i Navestad i Norrköping. Det finns 
också arkitektdrivna miljöprojekt där en arkitekt varit eldsjälen som arbetat tillsammans 
med kommunala bolag, t ex i Gårdsten och i lågenergiradhusen i Lindås. I Hammarby 
Sjöstad och Västra Hamnen var miljöfrågan ”ovanifrånstyrd” och politiska beslut låg 
bakom satsningen. Detta innebär att de som skulle stå för genomförandet var andra än 
initiativtagarna själva, vilket ledde till att andra aktörer, t ex byggbolag, kom in på 
arenan med andra motiv än att sätta miljöfrågan i fokus.  

Ledningen av de två projekten har organiserats och genomförts på olika sätt. Hammarby 
Sjöstad leddes av en projektorganisation under kommunens gatu- och fastighetskontor, 
och flera av deltagarna hade inte varit med vid framtagandet av miljömålen. Hammarby 
Sjöstad är ett mycket stort projekt, vilket gör det mer komplicerat än de flesta tidigare 
nämnda projekt. Flera komplicerade planeringsförutsättningar påverkade stadsdelen, t 
ex områdets geografiska läge och trafiklösningar, såsom dragningen av Södra Länken. 
Området hade dessutom tidigare planlagts utan någon speciell miljösatsning, och 
därmed kom olika mål in under planeringen vilket ledde till olika tolkningar. För Västra 
Hamnen skapades en projektorganisation utanför kommunen. Denna organisation skulle 
driva bomässan och miljöprogrammet togs fram tillsammans med andra aktörer i 
processen. I Västra Hamnen anställdes aktörer med kompetens just inom miljöfrågan. 
Dessutom låg inte stadsdelen geografiskt nära andra verksamheter och planerade 
infrastruktursatsningar, så som var fallet med Hammarby Sjöstad, utan längs en 
kuststräcka. Miljöfrågan har således drivits på olika sätt. För Hammarby Sjöstad var 
huvudstrategin att byggherrarna själva ska välja teknik, bara miljömålen nås. 
Miljöfrågan har hanterats genom kontroller, till exempel har de haft ronder för att 
kontrollera byggandet. För Västra Hamnen var strategin att byggherrarna skulle delta 
när målen ställdes upp för att öka möjligheten att få dem att arbeta aktivt med frågan. 
Där användes mer samverkansinriktade former för att på så sätt få in miljö- och 
energifrågan. I senare projekt har Malmö kommun hittat nya partners att samarbeta 
med, t ex kommer de att arbeta med energifrågan tillsammans med Sydkraft redan i ett 
tidigt skede i planeringsprocessen, vid utbyggnaden av Hyllie.   

Inget av de båda studerade projekten har erhållit kommunala medel för miljösatsningar, 
även om det var tänkt så i Hammarby Sjöstad. I Malmö gick kommunen in med 
investeringar i bomässan, men dessa var inte direktkopplade till miljösatsningarna. De 
statliga lokala investeringsmedel (LIP) har varit avgörande för att miljösatsningar har 
gjorts i projekten. I Hammarby Sjöstad innebar t ex tävlingen om bästa nybyggnad att 
byggherrarna satsade extra i vissa hus.  

Man kan knappast säga att miljömålen uppnås i de båda projekten även om projekten 
har haft goda förutsättningar att nå hållbar utveckling. De har på vissa sätt utgjort 
reservat för hållbar utveckling, där kompetens och ekonomiska medel funnits med som 
resurser. Trots detta har det kortsiktiga ekonomiska tänkandet fått starkt genomslag i 
processerna. Det som uppnåtts är på ett plan retoriska exempel på uthålligt boende, men 
dessa exempel utgör snarast en hybrid mellan miljölösningar och lyx i planeringen av 
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bostäder. Energifrågor konkurrerar med frågor om bekvämlighet, vilket skapar 
förutsättningar för dessa hybrider. När det gäller energitillförseln så lyckades man i 
Malmö med ett nytt energikoncept som kommunen och Sydkraft försöker utnyttja också 
i nya projekt. I Stockholm etablerades ingen relation mellan energibolag och 
kommunens planerare. Satsningarna i Hammarby Sjöstad var mer splittrade och 
genomfördes i olika koalitioner, där kommunen inte alltid deltog.  

Idéer för framtiden 
Avreglerade marknader påverkar kommuners möjlighet att bidra till att nå hållbarhet i 
såväl bostadsbyggande som vid införandet av hållbar energiförsörjning. De idag mer 
marknadsstyrda energi- och byggbranscherna värderar kortsiktigt ekonomiskt tänkande. 
Att bygga det gröna folkhemmet blir svårt, när det till och med är svårt att få marknaden 
att bygga väl fungerande bostäder utan att särskild miljöhänsyn ska tas. Om energibolag 
inte har intresse för att göra investeringar i nya anläggningar krävs kompetens inom 
kommunen för att få in energiplaneringen i fortsatt stadsdelsutveckling. Detta blir 
speciellt viktigt i kommuner där energibolagen sålts ut. Det är därför av stor vikt att det 
finns kontakt och dialog mellan energibolag och kommun. I Västra Hamnen är det 
tydligare att det finns en etablerad kontakt mellan kommun och energibolag och dessa 
parter planerar att göra nya projekt tillsammans i den fortsatta samhällsplaneringen. I 
Stockholms stad finns ännu inte lika tydliga relationer sedan energibolaget såldes. Det 
är viktigt att fundera över hur kompetensen gällande energifrågor kan ökas bland 
kommunala planerare. Allt från hur nya anläggningar för energitillförsel kan planeras 
in, till vilka möjligheter det finns att bygga, t ex solceller. I Malmö gav bomässan vissa 
aktörer inom kommunen, så kallade processbärare, erfarenheter att ta med till andra 
projekt. Stockholm utnyttjande inte processen på samma sätt.   

Kommunen har alltså möjlighet att träda in och samverka med energibolag, dvs styrning 
genom governance. Hur gör man då för att bygga mer energieffektivt? I både 
Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen var det svårt att få byggherrarna att bygga så 
energieffektivt som målen angav, oavsett vilken typ av samverkansstrategi kommunerna 
valde och trots att projekten erhöll lokala investeringsbidrag. Här verkar varken 
lagstiftning eller branschens engagemang räcka till. Retoriskt sätts höga 
energieffektiviseringsmål upp, oavsett om det görs av staten eller branschen själv – och 
sådana mål kostar inget. Drivkrafter måste skapas såväl hos kommunen som i 
byggbranschen för att bygga mer energieffektiva hus.  

Hur skapar man incitament för att bygga energieffektivt för att målen ska bli mer än 
retoriska utsagor i måldokument och lagstiftning? Hos de kommunala byggherrarna 
finns ett sådant intresse. Men det räcker inte alltid eftersom det inte är de som bygger, 
utan de tar hjälp av de stora byggbolagen. Dessutom finns brister i 
beställarkompetensen hos kommunerna. I grund och botten har den som förvaltar hus 
dock ett intresse av att fastigheterna förbrukar lite energi. Kanske kan plan- och 
bygglagen ytterligare skärpas och de som bygger tvingas att ta ansvar för att 
energieffektiviteten uppnås under en längre period efter färdigställandet. I 
stadsdelsprojektet Vauban i södra Tyskland, som också har energimål rörande 
begränsad energianvändning, har de boende drivit frågan kring att nå energieffektivitet i 
de hus de planerar att flytta in i. Här byggdes de första passivhusen i flerbostadshus. Det 
var inte byggherrarna som drev frågan utan de boende som ställde krav på arkitekter och 
byggherrar.  De boende deltog inte bara i processen att bygga, utan ställde även krav på 
kommunen att delvis ändra stadsplanen för att bättre kunna utnyttja solenergi. I 
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kommunens plan låg de flesta husen orienterade i förhållande till solen på ett sätt som 
inte var det bästa då passivhus ska byggas. Därför har vissa delar av denna stadsdel 
reserverats för passivhusbebyggelse. Jag menar att de boende, liksom lagstiftaren, i 
framtiden har en viktig roll att fylla för att miljömässigt goda och energisnåla hus ska 
kunna byggas.  
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Summary 
 
 
 
 

Background and aim 
Since the oil crisis in the 1970s the use of energy in housing has been an important issue 
in Sweden but the consumption per capita is still high. During the last decade energy 
awareness has gradually increased both nationally and internationally when developing 
new housing estates. On the one hand there is an emphasis on lowering energy usage; 
on the other hand there is an emphasis on providing energy from renewable sources. In 
Sweden several small-scale housing estates have been produced according to these 
guidelines. Despite these developments environmental and energy goals in the 
development of whole city districts have been actualised primarily in two projects: 
Hammarby Sjöstad in Stockholm and Västra Hamnen in Malmö. These projects have 
received government subsidies, and consequently energy considerations in housing 
development must be seen in relation to the national policy, where, during the 1990s, 
environmental issues were a priority. The Social Democratic Party launched the vision 
of the “Green Swedish Welfare State”, and the government wanted to steer construction 
towards sustainable housing accommodations. Economic incitements, like the Local 
Investment Program (LIP), were used as means of control. 
 
Housing development from the 1990s and onwards must also be seen in relation to the 
contemporary dominance of a politics of deregulation. From the 1930s and to the end of 
the 1980s the Swedish State had an ambitious housing policy, in line with the political 
vision of the Swedish Welfare State, using both subsidies and regulations as means of 
control, resulting in a high housing standard in Sweden. But failing State finances and 
political currents of market liberalism during the 1990s contributed to decreased 
governmental control, giving more space to the market and its actors. Deregulations 
took place in many areas (the Railways, the Post Office Administration, the market for 
electricity, and in housing development). Both regulations and subsidies for housing 
development decreased and in this deregulated market for electricity the household 
could freely choose their energy provider. Many energy companies owned by the local 
authorities were sold, and today the market holds few, and large, companies. When the 
foundations of the Swedish Welfare State were laid in the 1930s the Government used 
subsidies and regulations as a means of control, and far-reaching cooperation with 
commercial building proprietors seldom took place. After the deregulations, the 
underpinnings for the construction of the Green Swedish Welfare State were changed, 
and different forms of cooperation between privately owned companies and the public 
sector (on national or local level) started to appear as a strategy to realise this goal. 
 
In this thesis I examine how issues regarding energy are handled in the development of 
two city districts in two of Sweden’s largest cities: Hammarby Sjöstad in Stockholm 
and Västra Hamnen in Malmö, both built on old docklands – the so called Waterfront. 
In Sweden, as in the rest of the world, large cities are growing, and it is not unusual that 
former industrial- and harbour areas are developed when industries close down or move 
away. Plans for developing Hammarby Sjöstad and Västra Hamnen began in the middle 
of the 1990s, and both areas were meant to be outstanding examples of ecological 
housing development in large cities. Several environmental issues were to be taken into 
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consideration, and issues of sustainable energy-use, i.e. that the energy should be 
renewable and that the houses were to be energy-efficient were essential.  
 
The aim of the thesis is, firstly, to analyse and understand how governing and 
participation takes place in the planning processes aimed at sustainable housing 
environments in urban areas. Secondly, the aim is to analyse whether this objective of 
sustainability was reached in the building processes. 
 
Analysis of the cases 
My analysis starts with questions relating to the process. One such question is why 
environmental and energy issues were introduced in the two projects and how the 
objectives were formulated. Another question deals with how the management of the 
planning process was organised in order to reach the visions and how the objectives 
were then followed up. The documentation pertaining to the objectives states that in 
both projects it is realised that, firstly, new technology will contribute to realisation of 
the goals, and, secondly, that the residents’ way of living will be decisive for whether 
the energy objectives are reached or not. Consequently, a third question concerns what 
role new technology played in the projects, and a fourth deals with how the future 
residents were involved in the processes. 
  
Theoretical perspectives 
Two theoretical perspectives were chosen. The theory of large sociotechnical systems is 
relevant since changes that lead to sustainable energy use entails changes in the 
technical systems. One important contribution from this theory is that it shows why it is 
hard to change technical systems that have gained momentum once they are developed. 
In order for large technical systems to change course it is necessary for them to be 
threatened, for example by a new law. In earlier instances of Swedish energy-saving 
building projects, actors from alternative cultures for system building together with 
local government actors played an important role. These projects were smaller in scale 
than those studied in this thesis, but there exists instances of somewhat larger projects 
where energy solutions with visions of sustainability became a threat to the established 
energy systems. 
 
This leads to the next theory, concerning governing and the theory of planning. This 
perspective is important when environmental issues are to be governed in large projects 
and based on national and international political visions. In the field of political science 
a change has been noticed following the deregulations. Areas formerly strongly 
governed by the government (a mode of government which is referred to as government 
in theory), are now in large part handled by the market and are governed through 
collaborations between the political sphere and the market actors (a mode of 
government which is referred to as governance in theory). The governance perspective 
recognises both formal political government and governing through informal networks, 
where political actors can have a role among other actors. Swedish policy, in many 
areas, has historically been characterised by governance through cooperation. For 
example Saltsjöbadsavtalet defined the collaboration of the actors on the labour-market. 
The development of the electric system in Sweden was also characterized by a 
governance approach. This suggests that governance not is a new phenomenon in 
Sweden. Scientists of planning have distinguished between three cooperatively aimed 
ways to govern processes through informal networks: criteria-driven governing, 
governing through consensus, and governing through including argumentation. Patsy 
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Healey is of the opinion that in the future social planning ought to be achieved through 
including argumentation, where both hard infrastructure, i.e. rules and institutions, and 
soft infrastructure, i.e. how the process is shaped, are important.  
 
The two processes 
The possibility to host large public events was the starting point for the planning of both 
city districts. In Stockholm there existed old plans to build on the area where 
Hammarby Sjöstad now lies, but the interest on behalf of the politicians was low until 
the idea of applying to host the Olympic Games in 2004 was put forth. The trade and 
industry, as well as the sports movement, put pressure on the city to apply for the 
Olympics and to build the Olympic village in Hammarby Sjöstad. To strengthen 
Stockholm’s chances of getting the Olympics, and in order to mollify critique against 
the event, an effort was made to give the Olympics, and especially the Olympic village, 
an environmental profile. Malmö on the other hand applied for participating in a 
contest, which was announced in the year 2000, to arrange a European housing 
exhibition, with ecology as one theme. At the time Malmö was working hard to 
transform itself from an industrial city to a modern knowledge city. A housing 
exhibition fitted well into this process. A condition for the city winning the right to host 
the exhibition was that the organizers of the housing exhibition should partake in the 
planning process. Malmö had to fulfil both this condition and the condition that the 
exhibition should have an ecological theme. In both the Stockholm and Malmö cases, 
the decisions to apply for events where environmental issues were essential were made 
in the political arena. The two cities were of the opinion that several aims could be 
reached through these events. On the one hand they would get new, modern residence 
areas, and on the other it would initiate active environmental efforts in the cities. It 
would also further the development of environmental technology as a branch of 
business.  
  
The planning processes, when plans, objectives and proposals for energy solutions were 
developed, were organised in different ways. The planning of Hammarby Sjöstad as an 
Olympic village was executed by the public administration of Stockholm City, and the 
planning of Västra Hamnen was carried out in cooperation with the Bo01 organisation. 
Malmö also had to attract sponsors for the exhibition. But regardless whether the plans 
were produced by the city alone or by the city in cooperation with free-standing parties, 
the building proprietors influenced the processes. They formed opposing coalitions in 
cases where they themselves had not taken part in the development of the solutions and 
weren’t satisfied with these.  
  
In Stockholm circumstances changed when the Olympics were awarded to Athens, 
since the Olympics had been a great attraction to the building proprietors and the 
municipality as a global display window promoting Swedish urban housing 
development and energy technology. The change of the political majority in the City 
Hall of Stockholm resulted in that economic subsidies for environmental investments, 
promised by the old majority, never were disbursed by the new majority. The formal 
governing organisations, Project Hammarby Sjöstad and the LIP secretariat, were to 
influence the builders of houses and energy systems so that, among other things, energy 
related objectives in the environmental program were achieved, since the objectives 
remained even when various circumstances had changed. The governing was primarily 
criteria driven. The Hammarby Model, which by and large meant that already existing 
large scale environmental solutions were to be used, was developed to solve problems 
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of energy supply. In order to influence building proprietors and energy companies in 
realising alternatives to the already existing large scale solutions and at the same time 
stimulate them to construct energy-efficient buildings, they were, in accordance with the 
criteria driven governance, free to choose technical solutions – as long as the goals were 
achieved. The criteria driven governance of the LIP secretariat meant stimulation 
through economic subsidies, the proclamation of contests and informational efforts. 
 
Thus the governing meant that the owners of the buildings were free to choose 
technology for each house, both concerning what technology to use in order to build 
energy-efficiently and concerning which renewable energy sources to use. The building 
proprietors’ market-driven thinking was evident when they chose solutions in 
accordance with customer demand, and when they did not put emphasis on 
environmental aspects. The institution of a contest for the best building did, however, 
stimulate the building proprietors to develop proposals where they made an extra effort, 
testing new, and for the construction industry, unusual technology, such as solar cells, 
biogas and individual electricity metering. For the energy company, criteria driven 
governing meant an unclear situation where it had to find partners among the building 
proprietors in order to realise its ideas. Building proprietors and energy companies 
agreed not to install sun panels on a large scale. They were of the opinion that sun 
panels would compete with the existing, environmentally friendly, network for district 
heating. The city reacted to proposals from the building proprietors through Project 
Hammarby Sjöstad and their administration if different solutions were questionable: 
biogas-driven stoves were questioned, and the city demanded that proposed solar cells 
were in keeping with the demand for suitable urban appearance. The city did not use the 
possibility of imposing rules on energy supply in the settlements for assignment of 
building grounds, and it didn’t impose sanctions if the environmental program wasn’t 
followed. The energy company wanted to apply for a grant from the EU together with 
the city in order to test individual metering on a larger scale, but the city did not support 
this. There existed yet other forms of government in order to achieve the goals in 
Hammarby Sjöstad. An information centre, GlashusEtt, is an example of a sub project 
that was realised through cooperation between the actors that was based on governing 
through consensus. 
 
The planning of the housing exhibition in Västra Hamnen was governed by the Bo01 
organisation and the City of Malmö. The building process was partly criteria driven, but 
mainly governed through consensus; see for example the development of the Quality 
Program, which was produced in an alliance between Bo01, the City, Sydkraft and 
where the building proprietors also took part. Another example of governing through 
consensus can be seen when Sydkraft had to expand the economic resources available to 
the project in order to realise their energy solutions. To succeed, an application to the 
EU was developed jointly by Sydkraft, Bo01 and the City of Malmö. The City also 
governed through the settlements for assignment of building grounds, where it were 
made clear that solar panels had to be installed on the roofs, and that the building 
proprietors had to connect into Sydkraft’s energy solutions. Through the demands in 
these settlements the building proprietors would be forced to adhere to the goals of the 
governing actors, i.e. using what Healey calls hard infrastructure. The solution that 
Sydkraft owned the solar panels on the roofs had the effect that no such installations 
were integrated into the buildings, since otherwise it would have been hard to decide on 
the liability for these panels in the case of leakage in the roofing. Lack of time, and in 
certain cases the opposition from building proprietors and architects, led to fewer solar 
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panels than planned. This can be interpreted as an opinion on behalf of the building 
proprietors that the process lacked in governing through consensus, and that they felt 
left out when the strategic alliance used criteria driven governing to achieve the goals. 
 
To achieve energy-efficient housing the building proprietors were free to choose 
technology, and Bo01 tried to influence through information. In the Quality Program IT 
there was a stated vision from the district, especially in measuring the use of energy, but 
no demands to install IT-solutions were made. In Hammarby Sjöstad the energy 
company tried to get the building proprietors involved in IT-solutions, but they were 
moderately interested since it would entail additional costs and wasn’t demanded by 
customers. However, some efforts in IT have been made in both districts. There exists 
some other similarities between the energy solutions in the two districts. For example, 
there are a few energy-efficient hoses in both areas, having been given additional 
economic resources in order to be built, e.g. one house built by NCC in Hammarby 
Sjöstad and LB-hus and Yxhult in Västra Hamnen. Architectural demands on large 
window areas are not easily reconciled with the demand on energy efficiency. The 
building proprietors are more interested in established technology than in expensive 
solutions involving new technology. When building tenant-owned apartments, it is, in 
the eyes of commercial building proprietors, of importance that there will be no 
disturbances in the operative phase, and using new technology increases the risk for 
this. No more were they willing to finance the cost of developing new technology unless 
there was a competition where glory, money, or other forms of goodwill as, for 
example, in the case of solar panels, could be won. The strategic alliance in Malmö tried 
to handle this problem in Västra Hamnen by making it easy for the building proprietors, 
since Sydkraft were to manage the solar panel installations.  
 
New solutions had an impact through subsidies from LIP, but when solar cells and solar 
panels were to be integrated into the tenement areas, it led to extensive discussions with 
the building proprietors who were moderately interested in such unusual elements in 
their houses. The energy companies in the districts took different stands on solar panels. 
Stockholm Energi wasn’t very interested, since energy from solar panels would 
compete with the existing network for district heating. Stockholm Energi was of the 
opinion that they already had an environmentally friendly solution. Solar cells and 
biogas were held to be of greater interest since they could replace electricity, making it 
easier to achieve the goal to use no more then 20 kWh/square meter and year. So, in 
Stockholm new solutions were developed as a complement to already existing solutions, 
but in Malmö an all new solution was developed. 
 
The future residents were, during the planning phase, held to play an important role in 
order to reach the stated energy goals. But no residents took part in the planning of 
either district. Instead the cities and the companies have made an effort to inform new 
residents on how to conduct a more environmental way of living. The governing of the 
residents has primarily been criteria driven, and did not entail their participation. Prior 
to moving into the areas the future residents mostly received written material, and they 
have been actively sought out and informed on environmental issues only to a limited 
extent. In my interviews with the residents it became clear that the main change in 
behaviour concerned the sorting of garbage, since there exists visible sorting 
installations, but regarding energy-use they live as before. Some of them moved into 
apartments with more electrical apparatuses than before, and some have had heating 
problems in their apartments, forcing them to actively seek solutions on their own to 
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obtain heat. These cases have led to increased energy use rather than the intended 
opposite. However, there is much to learn from these kind of projects. It is crucial that 
these projects are analysed and evaluated in order to influence future projects for 
sustainable housing. This PhD thesis is a contribution to a deeper understanding of how 
governing and participation takes place in the planning processes aimed at sustainable 
housing environments in urban areas.  
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Referensförteckning 
 
 
Denna referensförteckning är uppdelad i tre avdelningar, under rubrikerna ”Kommunala 
protokoll och handlingar”, ”Intervjuer med professionella aktörer” och ”Skriftliga källor 
och litteratur”. Den senare rymmer ett relativt heterogent material, där vissa av 
handlingarna inte publicerats, utan utgjort arbetsmaterial, informationsbroschyrer, 
planeringsdokument och andra skrifter som spelat stor roll i processen, men som 
knappast finns tillgängliga idag eller är systematiskt arkiverade. Vid flera tillfällen har 
jag erhållit dessa viktiga dokument av centrala aktörer i samband med intervjuer och de 
finns således i min ägo. Då dokumenten oftast saknar känd författare och fått särskilda 
informella beteckningar, exempelvis ”Förstudien” eller ”Byggherrerapporten”, bland de 
berörda parterna har jag av utrymmesskäl valt att i texten referera till dem i enlighet 
med detta språkbruk, och komplettera med den fullständiga titeln i 
referensförteckningen. Hemsidor som även de saknar redovisad författare har jag 
förtecknat enligt vilken organisation som publicerat dem, exempelvis Greenpeace, 
Naturvårdsverket eller Regeringskansliet. Skälet till detta är att ett redovisande av dessa 
dokuments fullständiga titlar i avhandlingstexten skulle ha blivit alltför 
utrymmeskrävande. De fullständiga titlarna och de bibliografiska uppgifterna återfinns 
dock i denna referensförteckning.  
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Kommunala protokoll och handlingar 
 

Stockholm 
Kf 1995-09-18 § 40, Förslag till nytt miljöprogram för Stockholm – Miljö 2000.  
Kf 1995-10-30 § 35, Principbeslut om Stockholms ansökan om värdskapet för Olympiska 

spelen 2004. 
Kf 1995-10-30 § 35, Utlåtande 1995:208 RI, Principbeslut om Stockholms ansökan om 

värdskapet för Olympiska spelen 2004.  
Ks 1996-03-27 § 25, Hammarby Sjöstad, en ekologisk spjutspets. 
Ks 1996-03-27 § 25, Bil. 6:16. Skrivelse till kommunstyrelsen angående Hammarby Sjöstad, 

en ekologisk spjutspets. 
Kf 1996-06-17 § 29, Stockholms stads ansökan om värdskapet för Olympiska spelen 2004 

mm. 
Kf 1996-06-17 § 29, Yttranden. 
Ks 1996-10-09 § 19, Arkitekttävling för Hammarby Sjöstad. 
Ks 1996-10-09 § 19, Bilaga 18:7, Arkitekttävling för Hammarby Sjöstad. 
Ks 1998-02-04 § 13 Ansökan till regeringen om bidrag till stadens lokala 

investeringsprogram. 
Ks 1998-02-04 § 13 Bil 2:13. 
Kf 1999-10-18 § 3, Interpellation om miljösatsningen i Hammarby Sjöstad. 
Kf 1999-10-18 § 3, Yttranden. 
 
Malmö 
Ks 1996-02-28 § 60, Kandidatur till BO2000. 
Kf 1997-01-30 § 7, Planering och genomförande av BO2000. 
Kf 1997-01-30 § 7, Bihang 8 Bilaga.1, Planering och genomförande av BO2000. 
Kf 2000-06-28/29 § 128 Bihang. Särskilt yttrande. 
MKB protokoll styrelsemöte 1999-03-15 § 17, bilaga. §17b. Sammanträdesprotokoll från 

styrelsesammanträde MKB Fastighets AB nr 3 1999. 
MKB protokoll styrelsemöte 1999-03-15 § 17, bilaga §17a. Sammanträdesprotokoll från 

styrelsesammanträde MKB Fastighets AB nr 3 1999. 
MKB protokoll styrelsemöte 1999-03-23 § 22. 
 
Intervjuer med professionella aktörer  

 
Hammarby sjöstad 
Alvtegen, Mats, NCC, intervju 2000-11-13.  
Arthursson, Michael (centerpartiet), intervju 2003-02-12, telefon- och mejlkontakt 2006-01-

03. 
Avatare, Linda, Birka Teknik & Miljö, intervju 2000-10-27. 
Berglund, Börje, Stockholms stad, Stadsledningsdirektör, intervju 2005-06-13. 
Björlenius, Berndt, Stockholm Vatten, intervju 2004-03-29, mejlkontakt 2006-01-04. 
Blix, Kerstin, Stockholms stad, Projekt Hammarby Sjöstad, miljöchef, intervju 2000-10-17, 

intervju 2003-01-21, telefonintervju 2004-02-02. 
Cederholm, Carl-Johan, Birka Energi, intervju 2000-10-19 och 2002-03-04. 
Edelstam, Mikael, OS-bolaget, miljöansvarig (initialt konsult), intervju 2002-01-29, 

telefonintervju 2005-05-24. 
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Eriksson, Lars G, Fortum, telefonkontakt 2005-12-27. 
Fränne, Lars, Stockholms stad, Projektchef Projekt Hammarby Sjöstad, telefonkontakt 2005-

06-05. 
Hackman, Gregor, LIP-kansliet, intervju 2001-10-22 och 2004-02-13. 
Holmbom Björkman, Anna-Greta, Stockholms stad Markkontoret, telefonsamtal 2006-01-17. 
Holmström, Sture, Birka Teknik & Miljö, intervju 2000-10-27. 
Hovlin, Erik, Nyréns Arkitektkontor, intervju 2000-11-14. 
Hulth, Mats (socialdemokraterna), fd finansborgarråd, intervju 2004-02-16. 
Inghe-Hagström, Jan, Stockholms stad, Projekt Hammarby Sjöstad, telefonintervju 2000-11-

10 och 2000-11-14, intervju 2003-03-05. 
Johnson, Göran, RTK (Region- och trafikplanekontoret), intervju 2003-03-04. 
Kellner, Johnny, JM, intervju 2000-11-25, intervju 2005-06-13, telefonkontakt 2006-01-05.  
Levin, Per, Carl Bro AB, telefonkontakt 2005-06-07. 
Lindén, Anders, Fortum Teknik & Miljö, intervju 2004-01-16, mejlkontakt 2006-01-11. 
Lundberg, Göran, Miljöförvaltningen/LIP-kansliet, intervju 2000-10-16, telefonkontakt 2001-

08-30, telefonintervju 2005-06-28. 
Lundqvist, Johan, Svenska Bostäder, intervju 2002-01-09. 
Långsved, Börje, OS-bolaget, ordförande, telefonintervju 2005-06-08. 
Markie, Anders, Svenska Bostäder, telefonintervju 2000-11-06. 
Ohlsson, Olof, Birka Energi/Fortum, intervju 2002-02-22 och 2004-02-12, telefonkontakt 

2006-01-03.  
Träff, Göran, Stockholms stad, projektchef Projekt Hammarby Sjöstad, intervju 2001-12-03, 

mejlkontakt 2006-01-04. 
Tsakok-Möller, Christine, Svenska Bostäder, telefonsamtal 2001-01-23 
Wastesson, Gunilla, fd exploateringsansvarig Projekt Hammarby Sjöstad, telefonintervju 

2001-08-31, intervju 2004-03-26. 
Wretblad, Lars-Erik, Stockholms stad, miljösamordnaransvarig på Stockholms 

stadsbyggnadskontor, intervju 2005-06-10. 
 
Västra Hamnen 
Andersson, Jon, Bo01-organisationen, intervju 2001-11-15. 
Bengtsson, Richard, Sydkraft, intervju 2002-10-22. 
Dalman, Eva, Bo01-organisationen/Stadsbyggnadskontoret Malmö stad, intervju 2001-11-13 

och 2004-06-17, telefonintervju 2004-06-23. 
Edelstam, Mikael, miljöchef Bo01-organisationen, intervju 2002-01-29, telefonintervju 2005-

05-24.  
Elmroth, Arne, Lunds Tekniska Högskola, telefonsamtal 2004-06-04. 
Fredenberg, Lennart, Sydkraft, projektchef Bo01 AB, Sydkraft AB Miljö och utveckling, 

telefonintervju 2001-10-29, intervju 2004-06-29.  
Hansson, Carl-Johan, JM, intervju 2001-12-11. 
Kjellberg, Alf, Skanska, intervju 2001-12-12. 
Liedholm, Percy (moderaterna), fd vice ordförande i kommunstyrelsen i Malmö stad, 

telefonintervju 2005-07-14. 
Lindén, Henrik, Skanska, intervju 2002-10-24. 
Lindroth, Maria, Sydkraft, intervju 2005-05-31, mejlkontakt 2006-01-03. 
Lövehed, Li, Sydkraft, telefonkontakt 2001-10-30, intervju 2001-11-14.  
Nilsson, Per-Arne, Malmö stad, projektchef Miljöförvaltningen/LIP-samordnare, intervju 

2001-09-07, telefonintervju 2001-11-07, intervju 2004-06-17 och 2005-06-01, 
mejlkontakt 2006-01-04. 
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Reepalu, Ilmar (socialdemokraterna), Malmö stad, kommunstyrelsens ordförande, intervju 
2004-06-24. 

Roberts, Hanna, Bo01-organisationen, miljösamordnare/miljöchef, intervju 2001-12-11. 
Tham, Klas, Bo01-organisationen, intervju 2003-10-20, mejlkontakt 2006-01-10. 
Ullman-Hammer, Caroline, MKB, intervju 2002-09-04. 
Wigren, Per, Sydkraft, intervju 2005-05-30. 
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Bilagor 
 
Intervjuguide boende (första intervjutillfället) 
 
Intervjuer med hushåll som ska flytta till Hammarby sjöstad och Västra hamnen. 
Det är inte säkert frågorna under intervjun har ställts i den ordning som ges nedan och inte 
heller ställs exakt på samma sätt under varje intervju. Intervjuerna hade mera formen av ett 
samtal där frågor ställs under samtalets gång. Det gäller att få en förståelse varför hushållen 
agerar, tänker och tycker som de faktiskt gör. 
 
 
Intervjufrågorna är indelade i sex temaområden.  
1. Information och fakta om hushållet och deras gamla och nuvarande boende. 
2. Hur ser deras bostadsval ut? Varför flyttar de och varför de väljer Hammarby 

sjöstad/Västra hamnen? 
3. Vilken uppfattning har de av bostadsområdet. Områdets kvalitéer respektive nackdelar. 
4. Hur har de tänkt att leva i Hammarby sjöstad/Västra hamnen. Hushållens vision av hur de 

ska bli när de flyttar in i stadsdelen. 
5. Vad tycker de om olika miljöfrågor. Vad känner till kring miljöanpassningen? 
6. Frågor om energi och deras egen energianvändning och attityd till ny teknik. 
 
1. Information om hushållet. 
1.1 Hur många medlemmar finns i hushållet 
1.2 Ålder. 
1.3 Arbete och utbildning 
1.4 Hushållets totala årsinkomst (om man kan ställa den fråga får man avgöra från 

intervjuperson). 
1.5 Var bor man? 
1.6 Hur bor man idag, villa/lägenhet/radhus och upplåtelseform ägande/hyresrätt. 
1.7 Antal rum och kvm. 
1.8 Nuvarande boendeskostnad. 
1.9 Boendekostnad i nya bostaden. 
 
2. Varför flyttar ni? Varför valde ni Hammarby sjöstad/Västra hamnen? 
2.1 Varför flyttar ni? 
2.2 Varför flyttar ni till denna stadsdel? 
2.3 Hur gick bostadsvalet inom stadsdelen till? 
2.4 Är det något som skiljer Hammarby sjöstad/Västra hamnen från andra bostadsområden? 
 
3. Deras uppfattning av området? 
3.1 Uppfattning om områdets kvalitéer respektive nackdelar. 
3.2 Uppfattning om valda lägenhets kvalitéer respektive nackdelar. 
3.3 Vad har de för vitvaror och hushållsmaskiner i nuvarande bostad. 
3.4 Vilka vitvaror kommer de att få i nya bostaden? 
3.5 Vad är bättre dit ni flyttar? Är det något ni tycker ni flyttar ifrån, något som ni tycker är 

bättre där ni bor idag? 
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4.1 Hur har ni tänkt att leva i Hammarby sjöstad? 
4.2 Hur reser ni till arbetet? 
4.3 Vilka fritidsintressen har ni? 
5. Miljöfrågor 
5. 1 Hammarby sjöstad/Västra hamnen är ett miljöanpassat bostadsområde. Vad känner du 
till?  
5. 2 Vad känner du till ska finnas i ditt hus du flyttar in i? Hur har du fått reda på det? 
5. 3Vilken betydelse hade miljöfrågan för bostadsvalet? 
5.4 Betalningsvilja för miljöanpassat boende. 
5.5 Är det någon som sagt till er att ni måste leva på ett mer miljöanpassat sätt? 
5.6 Har ni funderat på att börja leva mer miljöanpassat? 
5. 7När uppfattar du att du handlar med hänsyn till miljön? 
-När jag handlar mat 
-I hemmet 
-Vid elanvändning 
-På jobbet 
-Vid transporter 
5. 8 Känner du till att ett miljöinformationscentrum ska etableras (gäller Stockholm). 
 
6. Energi 
6.1 Vet ni hur mycket el ni förbrukar och vad elen kostar? 
6.2 Mätmöjlighet, dvs att kunna se och delvis styra sin förbrukning, vad tycker ni om det? 
Frågor till hushålls som flyttar in i solfångarhus. 
6.3 Känner ni till att huset ni flyttar in ska ha solfångare inom bostadsrättsföreningen? 
6. 4 Hade solcellerna någon betydelse för ert bostadsval? 
6.5 Intresse av att ta över solfångaranläggningen inom föreningen? (Stockholm). 
 
 
Har ni något att tillägga? 
 
 
Tack så mycket! 
 
Jo, en sista fråga kan jag få återkomma för intervju när ni har flyttat in i Hammarby 
sjöstad/Västra hamnen? 
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Intervjuade hushåll i Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen 
Intervjuade hushåll i Hammarby Sjöstad 
Bostadsrätt Beteckn. intervju 1.  

(datum i parentes) 
Beteckn. intervju 2.  
(datum i parentes) 

Byggherre Solceller/sol-
fångare 

1.Barnfamilj HB1:1   (2000-12-11)  - JM ingetdera. 
2.Två vuxna  HB2:1   (2000-12-12) HB2:2   (2003-02-15) JM ingetdera. 
3.Två vuxna HB3:1   (2000-12-08) HB3:2   (2003-03-03) JM  solceller 
4. Två vuxna HB4:1   (2000-12-13) HB4:2   (2003-02-11) JM solceller 
5. Två vuxna HB5:1   (2000-12-18) HB5:2   (2003-03-05) JM solceller 
6. 
Ensamstående. 

HB6:1   (2001-01----) HB6:2   (2003-04-08) JM solceller 

 
Hyresrätt Beteckn.intervju 1. 

(datum i parentes) 
Beteckn. intervju 2.  
(datum i parentes) 

Byggherre Solceller/sol-
fångare 

1. Två vuxna HH1:1   (2002-01-28) HH1:2   (2003-04-07) SB ingetdera. 
2. Barnfamilj HH2:1   (2002-01-25) HH2:2   (2003-04-28) SB ingetdera. 
3. Barnfamilj HH3:1   (2002-01-24) HH3:2   (2003-09-11) SB ingetdera. 
4. Två vuxna. HH4:1   (2002-02-19) HH4:2   (2003-04-28) SB solfångare 
5. Två vuxna HH5:1   (2002-02-12) - SB solfångare 
6. Ensamstående HH6:1   (2002-02-22) HH6:2   (2003-09-09) SB solfångare. 
 
Intervjuade hushåll i Västra hamnen 

Bostadsrätt Beteckn. intervju 1. 
(datum i parentes) 

Beteckn. intervju 2.  
(datum i parentes) 

Hus Solceller/sol-
fångare 

1. Ensamstående VB1:1 (2002-10-21) VB1:2 (2003-09-02) Skanska 
trähus. 

- 

2. Två vuxna VB2:1 (2002-06-07) VB2:2 (2003-05-08) Skanska 
trähus. 

 

3. Två vuxna, 
tonårsbarn 

VB3:1(2002-06-06)) VB3:2 (2003-09-01) Skanska 
trähus. 

- 

4. Ensamstående VB5:1 (2002-09-03) VB5:2 (2003-04-29) Skanska 
trähus. 

- 

5. Ensamstående VB4:1 (2002-09-04) - Skanska 
trähus. 

- 

6. Två vuxna VB6:1 (2002-06-12) VB6:2 (2003-09-19) Entréhuset Solfångare 
7. Två vuxna VB7:1 (2002-06-12) VB7:2 (2003-09-01) Entréhuset Solfångare 
8. Två vuxna, 
tonårsbarn 

VB8:1 (2002-06-07) VB8:2 (2003-09-18) Havshuset Solfångare 

 
Hyresrätt Beteckn. intervju 1. Beteckn. intervju 2.  Hus Solceller/sol-

fångare 
1. Barnfamilj VH1:1 (2002-05-03) - Wingårdh - 
2. Barnfamilj VH2:1 (2002-05-03) VH2:2 (2003-03-25) Tegel-

borgen  
Solfångare 

3. Två vuxna VH3:1 (2002-05-03) VH3:2 (2003-03-26) Tango, 
Wingårdh 

Solfångare 

4. Ensamstående VH4:1 (2002-09-03) VH4:2 (2003-04-30) Tango Solfångare 
5. Två vuxna VH5:1 (2002-08-29) - Wingårdh, 

Tango 
- 

6. Ensamstående VH6:1 (2002-06-11) VH6:2 (2003-05-08) Wingårdh Solfångare 
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