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Sammanfattning  

Fastighetsägare, företag och andra kommersiella aktör i en stadsdel samverkar ofta för att 

tillsammans skapa en attraktivera och därmed också högre värderat varumärke för stadsdelen. 

Energieffektivitet kan i detta sammanhang både vara ett mål för samarbetet samtidigt som det är en 

bra egenskap för att stärka varumärket. Energieffektivitet upplevs på marknaden inte bara som något 

kostnadseffektiv utan också som ett tecken på modernitet och på miljöengagemang hos aktörerna i 

stadsdelen. Energieffektivisering i etablerade områden är därmed en process för samverkan och 

identitetsskapande men med expertstöd kan detta också medföra energieffektivisering i stadsdelen.  

Syftet med studien är att beskriva hur dessa samverkansformer kan fungera för att få ett långsiktigt 

resultat. Genom att delta i processerna i två olika stadsdelar, en i stadsdelen Hammarby-Sjöstad i 

Stockholm och en i stadsdelen Innerstaden i Göteborg, har vi kunnat genomföra intervjuer med 

aktörerna.  

Hammarby-Sjöstad är ett bostadsområde grundades år 2000 som den nya moderna och gröna 

stadsdelen i Stockholm. Deras största farhåga är att hålla detta varumärkets värde att också hänga på 

byggnader och lägenheter. Implementera mer förnybar energi och energieffektivitet i byggnader är 

viktiga aktiviteter. 

Innerstaden Göteborg är en branschorganisation med mer än 700 medlemmar som finns i en central 

stadsdel i Göteborg. Tillsammans med det lokala energibolaget och med finansiering från 

Energimyndigheten har man gjort en energiplan med energieffektivisering mål både för el, värme och 

kyla. I ett projekt under 2012-2013 visualiseras energianvändningen på en utomhusskärm centralt i 

stadsdelen.  

Resultatet visar att stadsdelarnas samverkansprojekt bygger på två nyckelaktiviteter, dels utbildning 

och dels processdriven samverkan i projektform med experter. Det behöver inte vara innovativt utan 

det är viktigare att det är välordnat och välkoordinerat. Processledare i bägge stadsdelar lyfter fram 

visualisering av energianvändning och energieffektivisering som ett viktigt verktyg. Visualiseringen är 

också ett viktigt stöd för kommunikationen utåt med syfta att skapa värde kring stadsdelens 

varumärke. Visualisering ger här trovärdighet genom att man vågar visa upp hur det går. 
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Abstract 

Local energy planning has become a key strategy creating value in urban districts, both domestic and 

industrial. Domestic areas use local energy planning both for reducing energy costs as well as 

establish a district brand value. Industrial areas are mainly interested of cost reduction from 

accessing waste energy in the district with local district heating systems, which from a district 

perspective reduce the total energy consumption.  

The research on value creation from energy efficiency in urban districts is conducted with trans 

disciplinary methods by researcher associated with the Swedish research platform under the Mistra 

Urban Futures Centre. Urban Futures is a center for sustainable urban development with the 

ambition to become a world-leader in the field in the near future. Innovative, excellent, effective and 

relevant knowledge is developed in close cooperation between practitioners and researchers. 

Through developing such collaboration, the center aims to make a real difference to the environment 

and the lives of people in the world´s cities.  

The knowledge and experience that are essential to understanding, improving and communicating 

urban development processes are brought together at Mistra Urban Futures. The unique feature of 

the center is its capacity to deal with different disciplines and areas of knowledge by combining 

research and practice. 

Professor Lars Reuterswärd is director of Mistra Urban Futures and vice president at Chalmers 

University of Technology, with a deep interest in the design and development of the cities of the 

future. - New knowledge must be produced in collaboration between all actors. Sustainable cities can 

only be created through cooperation and new ideas.  

Starting after summer 2012 interviews have been completed with urban district coordinators in 

Sweden, in Stockholm, in Malmö and in Goteborg. The common nominator is that they all represent-

established areas that would like to continue develop to keep up a strategic business values.  

Hammarby-Sjöstad is a residential area established in year 2000 as the new modern and green urban 

district of Stockholm. Their main concern is keeping this brand value to also keep up values of 

buildings and apartments. Implementing more renewable energy and energy efficiency in buildings 

are key activities. 

Innerstaden Gothenburg is a trade association with more than 700 members located in a central 

urban district in Gothenburg. Together with the local energy utility and with funding from The 

Swedish Energy Agency the have establiseh an local energy plan with energy efficiency targets both 

for electricity, heating and cooling. 

The result from the research which we would like to present at the conference is about how to foster 

a process with many different actors, including activities as training, energy visulisation and 

demonstration projects.  
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Introduktion – gemensamt värdeskapande 

Att stadsdelen man verkar i har ett gott rykte är intressant för många kommersiella aktörer. Genom 

att samarbeta och synliggöra olika värden kan man förbättra ryktet. Energieffektivisering är ett 

exempel på mål för samarbete vilket också är bra att kommunicera. Med energieffektivisering kan 

stadsdelen förknippas med modernisering och miljöengagemang. Genom samarbete kan man också 

nå längre i sin ambition än var och en för sig genom att det blir intressantare för Energibolagen att 

diskutera utveckling med en stor kundgrupp. 

Denna studie presenterar två stadsdelssamarbeten där vi ett deltagit i ett forskningsprojekt och i det 

andra medverkat i ett forskningsförberedande arbete. Var och ett visar på betydelse av samverkan 

och hur enskilda mervärden som energieffektiva byggnader kan ge gemenensamma värden för 

stadsdelen om aktörerna engagerar sig och kommunicerar arbetet. Den ena stadsdelen ligger i 

Göteborg och den andra i Stockholm.  

 

 

Figur 1: Karta från Google maps med stadsdelen Hammarby Sjöstad inringad. 
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HS2020 är ett samarbete i stadsdelsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm, se figur 1 för stadsdelens 

placering i Stockholm Stad. HS2020 beskriver sig som en medborgardriven innovationsplattform. 

HS2020 har tillkommit för att kanalisera medborgarkrav på förbättringar och förnyelse i Hammarby 

Sjöstad och har nu en mycket bred och aktiv bas. HS2020 är ett projekt inom Sjöstadsföreningen som 

har 36 bostadsrättsföreningar som medlemmar med sammanlagt cirka 300 styrelseledamöter. 

Antalet medlemsföreningar har fördubblats sedan 2011 som en direkt följd av den verksamhet som 

HS2020 bedriver vilket tyder på ett engagemang i värdeskapandet. Sjöstadens folketshusförening 

som är en av de organisationer som etablerats inom ramen för HS2020 har drygt 200 medlemmar. 

ElBil2020 AB och ElecTriCity AB har vardera ett tiotal delägare och Stockholms Testpanel för Elbilar 

har nu 230 medlemmar.  

HS2020 betraktar det internationella erkännandet av Hammarby Sjöstad som en utmaning att 

vidareutveckla staden till en ny nivå av innovationer för hållbar utveckling och att komplettera det 

som blev eftersatt, när staden byggdes, framför allt arenor för föreningsliv, kultur, sport och fritid 

och ungdomsverksamhet. Utmaningen ligger även i att nya klimatanpassnings- och 

energieffektiviseringsmål ställs för ny och befintlig byggnation. 

 

 

Figur 2: Karta från Google maps med stadsdelen innerstaden inringad. 

Det andra samarbetet gäller stadsdelen innerstaden i Göteborg, se figur 2 för stadsdelens placering i 

Göteborgs Stad. Detta samarbete drivs av Göteborgs Köpmannaförbund, Fastighetsägarna Göteborg 

och Göteborgs stad med Trafikkontoret, Park och Naturförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret 

sedan år 2005. Innerstaden Göteborg AB hälftenägs av Göteborgs Köpmannaförbund och 

Fastighetsägarna Göteborg. Innerstaden Göteborg har höga ambitioner att, i nära samverkan med 

våra 600 medlemmar och övriga samarbetspartner, ytterligare öka tillväxten och trivseln, där hänsyn 
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tas till den klimat- och miljömedvetenhet som alltmer präglar samhället. Den gemensamma visionen 

är att genom nära samverkan med övriga aktörer tillsammans stärka och utveckla Göteborgs City 

som en attraktiv mötes- och handelsplats i regionen - vilket också bidrar till staden Göteborgs och 

regionens positiva utveckling. Några långsiktiga mål är att: Bevara och utveckla stadskärnans funktion 

och attraktion; Öka antalet besökare i innerstaden; Ökad omsättning för företagen; Ökade 

fastighetsvärden genom ökad attraktivitet. 

Målet för studien är framgångsfaktorer för gemensamt 

värdeskapande 

Syftet med denna studie är att visa på likheter och framgångsfaktorer hos de två 

stadsdelssamarbetena kring hur de arbetar med att stärka stadsdelens varumärke och hur de 

använder energieffektivisering som ett delmål i detta arbete.  

Aktiviteterna i de två stadsdelarna har analyserat utifrån konceptet Creating Shared Values (CSV) 

vilket handlar om att skapa gemensamma värden utanför det egna företagen, i detta fall ett positivt 

laddat stadsdelsvarumärke. Det här konceptet användes inte under genomförandet av projekten 

vilket gjort att projektledarna inte uttryckligen presenterat konceptet för representanterna för 

stadsdelarna. Analysen i denna text inriktas i stället på att jämföra projektens aktiviteter med de 

aktiviteter som beskrivs i modellen för CSV. 

Konceptet Shared Values kan definieras som riktlinjer och genomförandemetoder hos en 

kommersiell aktör vilka ökar konkurrenskraften samtidigt som det stärker ekonomiska och sociala 

värden i den omgivande stadsdelen. Exempelvis totalt ökat stadsdelsbesök vilket gynnar alla 

handlare eller samarbetet i energieffektivisering vilket möjliggör storskaliga systemförändringar som 

fjärrvärme. 

I de två fallen som presenteras nedan så är det ett gemensamt varumärke för stadelen vilket är det 

viktigaste ekonomiska värdet. Varje enskild deltagande aktör kan använda det för att stärka sin egen 

konkurrensförmåga, från bostadsrättsförening till butiksägare. Energieffektivisering blir både ett mål 

i sig för enskilda aktörer och ett sätt att tillsammans stärka stadelens varumärke. 

Information från intervjuer, workshops och dokument 

Vi har fått information till den här studien på två sätt. Från Hammarby-Sjöstad har vi fått information 

genom intervjuer och genom att ta del av dokumentation i det forskningsprojektsförberedande 

arbetet. Eftersom projektet strävar efter att öka kunskapen kring aktiviteter i Hammarby-Sjöstad har 

du funnits gott om dokumentation. 

Tillsammans med Innerstaden Göteborg har vi medverkar vi ett forskningsprojekt kring visualisering 

av energianvändning i stadsdelen. I projektet har IMCG och The Interactive Institute utvecklat en 

visualiseringslösning för pågående energieffektiviseringsarbete i stadsmiljö. Information om stadens 

energianvändning, pågående energiprojekt och utförda effektiviseringsåtgärder presenteras i ett 

antal informationslager på en interaktiv flygkarta som visas på en utomhusskärm, se bilder från 

skärmen i Figur 4. Informationen för visualiseringen hämtas från Göteborgs kommunala energibolag 

Göteborg Energi som tillsammans med handlarföreningen Innerstaden Göteborg utför 

energiinventeringar i kontor, caféer och butiker. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen 
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och Energimyndigheten och pågår fram till sommaren 2013. Som projektdeltagare har god insyn i 

stadsdelsamarbetet och drivkrafter hos de olika aktörerna. 

Resultat från Hammarby-Sjöstad 

Satsningen HS2020 i Hammarby sjöstad är en motreaktion på Stockholms stads avveckling av 

engagemang i stadsdelen till förmån för Norra Djurgårdstaden. Detta har resulterat i att Stockholm 

stad nu laddar varumärket Norra Djurgårdstaden med värden som modern, hållbar och 

världsledande medan Hammarby - Sjöstad som tidigare haft dessa omdömen nu skulle mer 

behandlas som vilken annan stadsdel som helst i Stockholm. 

Sjöstadsföreningen är en paraplyorganisation för de 85 bostadsrättsföreningar som finns i området. 

Ambitionen är att tillsammans med partners fortsätta utveckla stadsdelen för att behålla det 

upparbetade värdet som hållbar och modern stadsdel. Det fortsatt arbetet i Hammarby-Sjöstad 

kommer att bygga på projektfinansiering vilket innebär att man har en lång lista med projekt vilka var 

och en för sig kan vara intressant för representanter från kunskapsarenan att delta i. Ett av dem är 

energieffektivisering.  

Hammarby-Sjöstad var ett ambitiöst miljöprojekt när det skapades men det har varit mycket 

diskussion under åren kring hur energieffektiva byggnaderna blev. Mätningar idag visar på att 

genomsnittsförbrukningen är 115kWh/m2 i området. Det ska jämföras med det projekterade värdet 

som 2003 var 100 kWh/m2. I samarbetsprojektet har man som mål att nå det urspungliga målet men 

man har inte satt något måldatum än. Utmaningen är stor eftersom det till stor del är 

bostadsrättsföreningarna som ska engageras och deras medlemmar som är privatpersoner som ska 

finansiera utvecklingen.  

Processledarna har föreslagit två aktiviteter. Det första är att få på plats en mätning och en 

visualisering av energiförbrukning i Hammarby-Sjöstads olika kvarter (läs bostadsföreningar) för att 

hålla målbilden vid liv och att skapa en engagerande tävlingsstämning. Det andra är att säkerställa 

kompetens hos bostadsrättsföreningarnas styrelseledamöter. 

Processledarna för HS2020 har insett att om man ska få med sig alla bostadsrättsföreningar i ett 

långsiktigt energieffektiviseringsarbete så krävs det utbildningsmöjligheter för 

styrelsemedlemmarna. Dels för att utbilda dem i vad man kan och bör gör men också för att erbjuda 

utbildning till nya styrelsemedlemmar då stora delar av styrelserna kan bytas ut årligen. Utan 

utbildning är det lätt att satsningar på energieffektivisering prioriteras ned till förmån för andra 

investeringar. I samband med utbildningar bildas också informella nätverk mellan personer som 

förhoppningsvis leder till samarbete i olika frågor, t.exs upphandling av entreprenörer, samt 

erfarenhetsutbyte mellan föreningar.  

HS2020 betraktar det internationella erkännandet av Hammarby Sjöstad som en utmaning att 

vidareutveckla staden till en ny nivå av innovationer för hållbar utveckling och att komplettera det 

som blev eftersatt, när staden byggdes, framför allt arenor för föreningsliv, kultur, sport och fritid 

och ungdomsverksamhet. Utmaningen ligger även i att nya klimatanpassnings- och 

energieffektiviseringsmål ställs för ny och befintlig byggnation. 
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Processledarna för HS2020 inser vikten av att skapa visuella intryck i stadsbilden av att man har ett 

miljöengagerat gemensamt utvecklingsprojekt i stadsdelen. Här har man valt att symbolisera detta  

med ”elbilstriangeln”, dvs samspelet mellan användare, fordon och teknik. Syftet är att skaffa sådana 

erfarenheter att en väl underbyggd plan för omställning kan tas fram med sikte på att Stockholm år 

2020 ska vara en globalt ledande stad i övergången till elfordon, innefattande både bilar, bussar, 

båtar/färjor, lastfordon och cyklar och att Hammarby-Sjöstad ska platsen där man kan se detta. 

Resultat från stadsdelen Innerstaden Göteborg 

Enligt Innerstaden Göteborg (ISG) är stadskärnans attraktivitet och tillgänglighet av grundläggande 

betydelse för en regions utveckling. I de tillväxtplaner som finns för Göteborgsregionen, med en 

målsättning att nå ett befolkningsunderlag på 1 500 000 till år 2020, är en levande och spännande 

stadskärna en förutsättning för framgång. Innerstaden Göteborg medverkar aktivt att utveckla 

stadskärnan genom att ha visioner, sätta mål och genomföra uppsatta handlingsplaner. Innerstaden 

Göteborg har höga ambitioner att, i nära samverkan med våra 600 medlemmar och övriga 

samarbetspartner, ytterligare öka tillväxten och trivseln, där hänsyn tas till den klimat- och 

miljömedvetenhet som alltmer präglar samhället.  

Innerstaden Göteborg AB är en samverkansplattform mellan fastighetsägare, köpmannaförbundet 

och Göteborgs Stad. Syftet är att utveckla och skapa en attraktiv och framgångsrik stadskärna i 

området innanför vallgraven i Göteborg. Ett av deras mål är att skapa en ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt hållbar innerstad och ett av deras prioriterade områden är att försöka få sina medlemmar, 

både fastighetsägarna och hyresgästerna att energieffektivisera sin verksamhet.  

Det finns dock många barriärer som måste brytas för att skapa en långsiktig och effektiv 

energieffektivisering hos fastighetsägare och deras hyresgäster. Det saknas bl a övertygande 

incitament, kunskap om hur det ska gå till, fungerande affärsmodeller som gynnar båda parter samt 

bra uppföljningssystem för detta. Förutom att tillgodose detta genom t ex utbildning och etablering 

av nätverksforum behövs också spetsprojekt som kan användas för att kommunicera teknik och 

återkoppling på resultaten för att engagera medlemmarna att verkligen vilja bidra till att minska 

miljöpåverkan i staden. För att dessa behov ska kunna tillgodoses behövs ny teknik i kombination 

med bra designade gränssnitt med anpassade funktioner och innehåll som ger fastighetsägarna och 

köpmännen rätt vägledning för att förstå hur de kan anpassa sitt energirelaterade beteende för att 

både passa plånboken och bidra till ett hållbart samhälle.  

I projektet genomfördes en studie i syfte att kartlägga behov, intresse och möjligheter bland 

fastighetsägarna och deras kommersiella hyresgäster att minska energiförbrukningen samt kartlägga 

intresset att tillsammans medverka till att göra innerstaden grönare. En stor majoritet av de 

tillfrågade uttrycker ett starkt intresse att delta, däremot finns det hinder i kunskap, tid och ekonomi 

då många upplever att effektiviseringsarbetet har höga initiala kostnader. Tydligen tänker de på 

ombyggnation före beteendeförändring. 

Studien visar också på en incitamentskonflikt mellan fastighetsägare och hyresgäst beroende på 

hyresavtal. Det gäller incitamentet att genomföra åtgärder (ibland även beteendeförändring), då 

vinsten av en energieffektiviserande åtgärd i en fastighet eller hos en hyresgäst ofta inte hamnar fullt 

ut hos den som genomför åtgärden. En energieffektiviserande åtgärd kan därför inte bli genomförd 

trots att den totalt sett är lönsam. Det är också viktigt att presentera att intäkterna inte bara kommer 

från energieffektivisering utan att ny forskning visar på även positiva effekter vad det gäller 
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uthyrningsgrad och försäljningsvärde hos energieffektiva byggnader. Vill en hyresgäst på vilken 

hyresvärden överlåtit alla energikostnader ta en investeringskostnad som höjer fastighetens värde 

för att samtidigt sänka sin kostnad – bör inte fastighetsägaren ta sin del? Det bestående värdet kan 

hamna ”fel”. Frågan är klassisk och behöver få extra fokus i det här projektet.  Det är uppenbart att 

man måste se till hela fastigheten såväl hyresgäst som hyresvärd för att få ut mest av investerade 

pengar. 

Ett annat problem är att fastighetsägarna inte alltid bjuder på all erfarenhet då de betraktar varandra 

som konkurrenter. Det kan också vara svårt att få någon att visa upp det dåliga exemplet då ingen vill 

stoltsera med detta. Det finns ett behov av ett forum där företagen kan mötas utan att 

konkurrenskraften påverkas. Detta forum kan bestå av en eller flera nätverksgrupper bland 

fastighetsägarna. Men det krävs att någon driver och det är ISGs roll att vara pådrivande. Några 

fastighetsägare uttrycker också sitt intresse att titta på nya lösningar och gröna lösningar. Att skapa 

lokala nät för energidistribution, att titta på att klä stadens tak med solpaneler, att visualisera 

energianvändningen och dess miljöpåverkan för både fastighetsägare och hyresgäster är några 

sådana uppslag.  

För att kunna inspirera till medvetenhet och öka förståelsen för miljöinformation bör utformning av 

det man vill kommunicera vara det centrala. Att visualisera komplex miljödata kan bidra till förståelse 

och insikt för vardagsanvändare som saknar vana eller intresse av att tolka komplex information. Ett 

bra exempel är användningen av el, som många upplever abstrakt och svårt att relatera till.  

 

  

Figur 3: Bilder på Smart City Screen (Korsgatan, Göteborg) och mjukvara för visualisering av 

energianvändning per kvarter. 

Projektet har lett att det idag finns en visualiseringen gör det möjligt att sprida kunskap om stadens 

”energipuls” (figur 3) och om pågående energiprojekt i stadsdelen. Visualiseringslösningen (Emanuel, 

J. & Norrman, J., 2012) gör det också möjligt att presentera exempelvis sammansättningen av 

energibolagets fjärrvärmesammansättning, energipotentialen för montering av solpaneler på hustak i 
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området eller information om och mätvärden från demonstrations-projekt tillsammans med allmän 

information om energiföretagets och handlarföreningens energiarbete.  

Visualiseringskonceptet är utformat så att det efter anpassning av de data som skall presenteras kan 

användas i andra städer och av andra aktörer. Inom konceptet finns färdiga hårdvarulösningar för 

inomhus- och utomhusplacerade interaktiva skärmar och det finns kompetens för anpassning av 

visualiseringslösningen för olika behov, önskemål och inriktningar men också för olika typer av 

dataunderlag och informationsströmmar. Utvärdering av nyttan med visualisering för Innerstaden 

kommer att ske under hösten 2013.  

Sammanfattning och diskussion 

Samarbete i stadsdel som syftar till ett gemensamt värdeskapande kan ha många olika delmål varav 

energieffektivitet är ett i mängden kan vara ett. Det är viktigt att vi accepterar en prioritering av 

delmålen där inte alltid energieffektivisering står högst upp utan konkurrerar med andra 

kommersiellt värdeskapande åtgärder. Om vi som experter accepterar att energieffektivisering är ett 

av flera mål och på bästa sätt stödjer aktörerna med utbildning, utvecklingsprojekt, kommunikation 

av stadsdelsnamn och visualisering för målstyrning kan man etablera långsiktiga och framgångsrika 

insatser. Genom medverkan finns det också möjlighet att förklara hur energieffektivisering över tid 

kan frigöra resurser för de andra delmålen. 

Genom att arbeta på detta sätt kan vi experter bidra till Creating Shared Values enligt porters modell 

vilket skulle medföra inte bara kostnadsminskningar för energieffektivisering utan också 

intäktsökningar för kommersiella aktörer i stadsdelen. Här ser man skillnader mellan de olika 

aktörerna. Bostadsrättsföreningarna i Hammarby-Sjöstad ser fördelar med både kostnadsminskning 

och värdeökning genom energieffektivisering. De kommersiella aktörerna i Innerstaden 

(fastighetsägarna och hyresgästerna/affärsidkarna) ser fördelarna men måste hitta former för att 

gemensamt genomföra energieffektiviserande. 

HS2020 ingår som ett projekt på en av kunskapsarenorna inom det Mistrafinansierade 

forskningsprogrammet Urban Future. Arenan arbetar med de utmaningar för en affärsorienterad 

stadsutvecklingsprocess vilka identifierades i ett pilotprojekt kallat ”Affärsdriven hållbar 

stadsutveckling” (Eriksson et al, 2012). En av utmaningarna är att etablera kunskap om hur privata 

och offentliga aktörer kan samverka för att utveckla hållbara städer. Utgångspunkten är att 

stadsutveckling stärks av samarbete mellan privata aktörer och med offentliga aktörer. Det finns idag 

en rad samverkansorienterade stadsutvecklingsprocesser i Sverige. Olika samverkansformer prövas 

och ställer de medverkande parterna inför stora och små utmaningar. Det är helt enkelt svårt när 

näringslivets logik, det offentligas ansvar för stadens långsiktiga utveckling och de demokratiska 

processerna.  

Ett flertal stadutvecklingsprojekt har intervjuats med avseende på: A) Samverkansmodeller i 

stadsutveckling: Innebär utmaningar som föreligger då offentliga företrädare driver 

stadsutvecklingsprojekt i samverkan med privata aktörer, till exempel bygg-, fastighets- och 

bostadsbolag. Viktiga frågor är att förstå hur olika ramverk och regler som lagen om offentlig 

upphandling och byggnormer påverkar samverkansarbetet och dess slutresultat så att 

ändamålsenliga strukturer kan utformas.  B) Affärsmodeller för samverkan: En stor del av de 

utmaningar som en hållbar stadsutveckling innebär kan sägas vara ett resultat av att inblandade 

företag tillämpar en allt för smal syn på sitt värdeskapande. Inom detta kunskapsområde undersöks 
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sätt för företag att utveckla sina affärsmodeller så att de är bättre rustade att bidra till ett bredare 

värdeskapande och till samverkan som metod. C) Att sälja stadsutveckling: En utmaning är den 

samverkan som rör möjligheten att utnyttja stadsutveckling till att även omfatta 

näringslivsutveckling. Det handlar till exempel om att förstå hur staden kan bli en arena företag att 

utveckla och marknadsföra ny teknik, men också om hur staden skall vara utformad för att attrahera 

framtidens näringsliv. 

           

Figur 4: Solnedgång i Hammarby – Sjöstad (t.v.) och flygvy över saluhallen i innerstaden (t.h.).  

Under de kommande åren kommer kunskapsarenan att utvecklas och fördjupa kunskaperna kring 

hur energieffektivisering kan bidra till gemensamt värdeskapande i stadsdelar. Som expertresurs 

kommer man förhoppnings kunna till genomförandet i de två olika stadsdelarna (Figur 4) med 

samma mål att åstadkomma energieffektivisering. Dels som en miljöåtgärd och dels som en del i det 

kommersiella värdeskapandet i stadsdelen.  
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