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Sammanfattning  
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Lärande 
   

Kunskapsöverföring mellan stadsbyggnadsprojekt är något som det forskas mycket om. Att 

sprida kunskap är i allmänhet en komplicerad process då det både måste göras såväl teoretiskt 

som praktiskt och kan vara både tyst och explicit. Den teoretiska och explicita kunskapen 

anses vara lätt att överföra. Den kan förmedlas i ord och bild och är något som man kan läsa 

sig till via en rapport eller dylikt. Den praktiska eller den tysta kunskapen är däremot svårare 

att överföra, dels mellan individer i sig, men även mellan grupper och projekt. Rapporten har 

även behandlat hur man lär sig, bland annat genom erfarenhet och observation. Dock finns 

vissa lösningar som kan underlätta för att sprida kunskapen vidare. Hammarby Sjöstad är ett 

miljöanpassat stadsbyggnadsprojekt som är så gott som i slutskedet av projektet. Detta projekt 

har det gjorts en utvärdering och rapport på för att kunna dra lärdomar av och ta med sig till 

nya stadsbyggnadsprojekt. Norra Djurgårdsstaden är ett nytt miljöanpassat projekt i 

Stockholm som är i ett tidigt planeringsskede. Denna stadsdel bör ta med sig erfarenheter från 

bland annat Hammarby Sjöstad vid planeringen, men även senare under processens gång. 

Fokus ligger dock på planeringskedet i denna rapport. Med denna rapport är därför att 

undersöka undersöka hur kunskapsöverföring sker mellan miljöanpassade 

stadsbyggnadsprojekt utifrån ett planeringsperspektiv och eventuella hinder som kan uppstå.  

 

Vid fallstudien av dessa två projekt samt undersökning hur kunskapsöverföring i byggprojekt 

enklast överförs, kunde konstateras att arbeta i projekt är en viktig del vid 

erfarenhetsåterföring, bland annat på grund av ett sammanlänkat kommunikationsflöde och 

samarbete över gränserna, mellan olika aktörer osv. Utvärdering och uppföljning vara andra 

centrala delar att lära av Hammarby Sjöstad-projektet och använda i nya. En 

uppföljningsmodell har gjorts i Norra Djurgårdsstaden, men denna var inget som kunde 

bedömas om den var betydelsefull eller ej då arbetet med stadsdelen ej kommit så långt i 

processen. 
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Knowledge transfer in urban development projects is widely researched. Spreading 

knowledge is generally a complicated process since it has to be done both theoretically and 

practically and can be either tacit or explicit. The theoretical and explicit knowledge is 

considered to be easily transferred. It can be conveyed in words and pictures and make it 

understandable by reading an report for example. The practical or tacit knowledge is more 

difficult to transfer, between individuals, groups as well as projects. This report also discussed 

how to learn, such as through experience and observation. However, there are some solutions 

that can help transfer the knowledge. Hammarby Sjöstad is an environmental and urban area 

and development project in the final stage of the project. A report and assessment has been 

made on this project  in order to transfer the knowledge obtained into new urban development 

projects. Stockholm Royal Seaport is a new eco-friendly project in Stockholm, in an early 

planning stage. When developing this area experiences knowledgeable from development 

projects such as Hammarby Sjöstad, should be considered when planning but also later in the 

process. The focus is however on the planning phase in this report. This report is therefore 

meant to investigate closer on how knowledge transfer takes place between environmental 

urban development projects from a planning perspective, and analyzing obstacles that may 

arise. 

 

In the case study of these two projects an evaluation on how knowledge of the development 

project is most easily transferred, proved to be working on projects as a key part of the 

experience transfer, partly because of an interconnected flow of communication and 

cooperation across borders, between actors and so on. An assessment and follow-up model 

were other key elements when transferring knowledge from Hammarby Sjöstad to another 

similar project. A follow-up model has been made regarding Stockholm Royal Seaport, but 



 

the significance of this could not be made since the project has not yet reached that stage in 

the process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
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Inledning 1 
 
Klimatförändringarna runtom i världen har under en längre tid satt sina spår. Den höga 

energiförbrukningen, utsläpp från industrier, avgaser från bilar med mera har bidragit till 

sinande naturresurser, ett förtunnat ozonlager och ökade naturkatastrofer. Denna negativa 

inverkan på miljön har gjort människor, företag och politiker uppmärksamma på att något 

måste göras. Allt fler städer har därför börjat miljöanpassas i allt fler länder i världen, inte 

minst i Sverige. Stockholm – the capital of Scandinavia blev av Europakommissionen år 2010 

utsedd till Europas miljöhuvudstad och var då den första i sitt slag. Denna utmärkelse hade 

som målsättning att göra staden till en förebild och leda arbetet med att sprida goda exempel 

och dela erfarenheter, tankar och idéer med andra städer gällande just miljöanpassning 

(www.stockholm.se) 

 

Hammarby Sjöstad är ett exempel på ett omfattande arbete som gjorts i Stockholm för att 

utveckla en långsiktigt hållbar stadsdel och som ska vara ett föredöme vid utvecklingen av 

nya. Denna stadsdel börjar sakta men säkert att färdigställas och har väckt såväl nationell som 

internationell ryktbarhet (http://insyn .stockholm.se). 

 

 Det nyligen påbörjade stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden ska även denna bli en 

miljöanpassad stadsdel och är mer aktuell än någonsin. För att kunna uppnå önskat resultat 

och bli ett framgångsrikt hållbart distrikt krävs det dels noggrann planering, men också 

tillvaratagande av kunskaper från liknande projekt. 

 

Syfte och problemformulering 1.1 

 

I denna rapport vill författarna:  

”undersöka hur kunskapsöverföring sker mellan miljöanpassade stadsbyggnadsprojekt 

utifrån ett planeringsperspektiv.” 

För att uppfylla syftet med denna rapport har en fallstudie gjorts där en redovisning av vilka 

erfarenheter från projekt Hammarby Sjöstad som bör överföras vid planering och uppbyggnad 

av Norra Djurgårdsstaden, samt studerat huruvida detta har gjorts eller ej och vilka hinder 

som i allmänhet kan tänkas stå i vägen vid denna kunskapsöverföring. 
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Avgränsning 1.2 

 

Denna rapport är begränsad så till vida att undersökning av kunskapsöverföring gjorts mellan 

stadsbyggnadsprojekt i sig och Stockholm Stad som aktör och går inte djupare in på 

överföring av kunskap mellan aktörer, grupper eller individer. Rapporten är dessutom 

utformad utifrån ett planeringsperspektiv där analys av Stockholm Stad och 

Exploateringskontoret varit den aktör som stått i huvudfokus.  

Disposition 1.3 

 

För att läsaren på ett obehindrat sätt ska kunna orientera sig igenom uppsatsen har författarna 

gjort sitt bästa för att tillämpa den så kallade kiss-principen – med det menas ”keep it simple 

stupid”. Avsikten är inte att imponera med krångliga meningar utan istället att hålla kapitlen 

enkla och metodiska. Inför varje inledande kapitel finns en kort beskrivning av vad kapitlet 

handlar om, just för att läsaren i förhand ska veta vad som komma skall.  
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Metod 2 
 

I nedanstående del redogörs för vilka metoder som använts vid utformandet av denna 

uppsats. Dispositionen som har valts för detta kapitel har inspirerats av rklund & 

Paulssons rapport (2003), samt Din handledare på nätet skriven av Thunman & 

Wiedersheim (2007). En beskrivning kommer att göras gällande forskningsstrategi, val av 

litteratur och fallstudieobjekt samt intervjurespondent och motiv till varför just denna metodik 

valdes, samt hur genomförandet av studien gått till väga.  

 

 

Val av studieobjekt 2.1 

 

De främsta stadsbyggnadsprojekten bör miljöprofileras och uppsatta miljömål ska eftersträvas 

för att staden ska kunna fortsätta framstå som förebild, men för att kunna bygga hållbart och 

klimatsmart är det som nyss nämnt, angeläget att dra lärdomar och använda sig av 

erfarenheter från tidigare miljöanpassade stadsbyggnadsprojekt. Ofta är många aktörer 

inblandade i sådana projekt vilket också bidrar till ett diversifierat utbud av kunskap. Dock är 

problemet ej avsaknad eller brist på kunskap utan snarare svårigheten med att sprida denna 

vidare. Hinder vid kunskapsöverföring är exempelvis nyckelaktörer inom ett visst projekt som 

försvinner under processens gång och därav kunskapen med dem, tidspress som bidrar till att 

man hellre gör som man alltid gjort än att ta tillvara nya erfarenheter, eller att lägga fokus vid 

problemlösning istället för proaktivt arbete. Det finns alltså många hinder att överbrygga 

innan kunskapen når sin slutdestination, mellan alltifrån projekten, aktörerna och grupperna 

till individerna i sig (Karlsson, Ottosson & Nordberg, 2011). 

 

Studiens arbetsgång 2.11 
 

Författarnas utbildning har krävt liknande fördjupningar i fastighetsbranschen i form av 

promemoria och praktiska fältstudier samt intervjuer, därför kändes ämnet högaktuellt och 

intressant att fördjupa sig i. Efter många val och funderingar kom uppsatsarbetet att handla 

om kunskapsöverföring mellan stadsbyggnadsprojekt. Alltså, hur kunskap och erfarenheter 

från ett projekt sparas och minskar möjliga upprepningar av misstagen i nästa projekt. 

Stockholm stad har hand om de flesta större ärenden som påträffas i huvudstaden och därför 

sattes extra fokus på deras arbete, mer specificerat exploateringskontoret. En intervju 

genomfördes på ett av kontoren med informatören för Norra Djurgårdsstaden Daniel 

Carlsson-Mård för att ta del av deras arbetsprocess och uppföljningsarbeten. Planeringen av 
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denna intervju kom efter att rapporten ”Utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering - 

vilka erfarenheter ska tas med till nya stadsutvecklingsprojekt i Stockholm?” hade granskats. 

Eftersom Hammarby sjöstad var ”först av sitt slag” gällande miljöprofilering fann författarna 

att ämnet om kunskapsöverföring mellan hållbara stadsbyggnadsprojekt inte hade utforskats 

tidigare. Till följd av detta fick författarna börja leta efter passande litteratur som inriktade sig 

på projekt, byggprojekt, kunskap och kunskapsöverföring.  

Datainsamling 2.2 

 

Data kan delas in i två huvudgrupper; primärdata och sekundärdata. Den första relaterar till 

data som är ”ny” och den andra till data som redan existerar, exempelvis böcker samlade på 

bibliotek, publicerade artiklar och så vidare. Primärdatan i denna uppsats baseras på två 

intervjuer medan sekundärdatan baseras på böcker, rapporter och hemsidor.  

Val av primärdata 2.21 
 

Författarna valde att basera sin empiri i arbetet på två intervjuer, en personlig och en via mail, 

en utvärderingsrapport gjord av Avdelningen för Industriell Ekologi på KTH samt ett 

miljöprogram framtaget av Stockholms Stad. Intervjuer har effekten att det oftast skapas en 

diskussion kring ämnet istället för det enformiga ”fråga-svar fråga-svar”. Det gör att det faller 

sig naturligt att ställa följdfrågor på de svar som genereras.  

 

Intervju 
 

Sammanställning av intervjufrågor har gjorts efter det att studien av rapporten om lärdomar 

att ta med sig till nya stadsbyggnadsprojekt, avslutats. Respondenten fick tillgång till 

intervjufrågorna innan intervjun så att han kunde förbereda sig, se bilaga A. Intervjun ägde 

rum på exploateringskontoret i maj, 2012. Längden på intervjun uppgick till cirka en timme. 

Både anteckningar och ljudinspelning (med respondentens godkännande) gjordes vid 

intervjun för att på enklare sätt återge svaren korrekt i empiri-delen. Det ska tilläggas att 

författarna förberedde sig för åtminstone en till intervju (Ing-Marie Ahlberg) men till deras 

besvikelse blev de aldrig av, se bilaga B för dessa intervjufrågor. 
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Respondenturval 
 

En intervju gjordes med informatören för Norra Djurgårdsstaden, Daniel Carlsson Mård, som 

har sitt säte på Exploateringskontoret i Stockholm. Författarna anser att informatören är en 

pålitlig källa som har en bred kunskap i Norra Djurgårdsstaden och dess arbetsprocess. Även 

en intervju med Miljöchef Ingmarie Ahlberg på Exploateringskontoret genomfördes via mail 

och anses vara en säker källa med god kompetens beträffande området. 

Sekundärdata: Litteratursökning 2.22 
 

Böcker och skrifter har varit till hjälp för att reda ut ordet kunskap, vad det finns för olika 

typer av kunskap samt hur man tar till sig denna. Även litteratur gällande projektledning och 

hur man sprider kunskap har studerats. Utöver detta har studier av rapporter gjorts gällande 

stadsbyggnadsprojekt och kunskapsöverföring mellan dessa samt hinder som är vanligt 

förekommande. Även Stockholms Stads hemsida har varit användbar. 

Källkritik 2.3 

 

Primärdatan (respondenterna) bygger på två intervjuer. Att utgå ifrån enbart två personers 

uttalande har hafts i åtanke med ett källkritiskt förhållningssätt. Författarna tror dock att 

respondenternas svar är tillräckliga för att uppnå målet med uppsatsen. Även studerande av 

visionen utformad av Stockholms Stad har behandlats källkritiskt då det är en riktad vision 

gentemot allmänheten, samt som ännu ej haft konstaterade resultat.  

 

Gällande utvärderingsrapporten framställd av Avdelningen för Industriell Ekologi får denna 

anses vara pålitlig då det är en framträdande institution inom samhällsbyggnadsbranschen 

samt framställdes på begäran av kommunfullmäktige i Stockholms Stad. 

 

Litteraturen som har använts i teorin är till mestadels rekommenderad av uppsatsförfattarnas 

handledare och lektorn samt författaren Tina Karrbom Gustavsson som nyligen publicerat en 

bok om projektledning.  
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Teori 3 
 

I denna del av rapporten kommer en beskrivning att göras beträffande vad kunskap innebär i 

allmänhet, hur man tar till sig och förmedlar den, samt vilka hinder man kan komma att stöta 

på vid kunskapsöverföringen. 

Vad är kunskap? 3.1 

 

Att inneha en stor mängd information behöver inte nödvändigtvis betyda att man innehar 

kunskap. Dessa begrepp hänger ihop, men är likväl två helt skilda saker. Det finns exempelvis 

människor som kan räkna upp alla huvudstäder i Afrika, namnge alla Hollywood-kändisar 

eller lärt sig numren till samtliga sparade kontakter i mobilen utantill. Sådan typ av 

information är begriplig för vem som helst. Det är fakta, enskilda data som beskriver sig självt 

och inte behöver sättas in i ett sammanhang för att man ska förstå vad det handlar om. Vidare, 

för att besitta kunskap behöver man lägga ihop dessa enskilda pusselbitar. När man har lagt 

ihop och slutfört pusslet har man en annan förståelse för hur bitarna hänger ihop och vad 

pusslet föreställer - man ser helheten. Människan behöver alltså, för att vinna kunskap, kunna 

ta till sig information och förstå det i ett sammanhang. Kopplingen kan vara till något 

personligt som du redan har information om, eller till ett större sammanhang där saker och 

ting hänger ihop med varandra. Historia är ett praktexempel där ett årtal kan vara början på en 

rad händelser som sträcker sig över många år. Var och en av dessa händelser är information, 

men som först blir till kunskap när de tillsammans förstås i ett sammanhang.  

 

Det finns olika nivåer av kunskap. Man hör ofta uttrycket ”han/hon tänker precis som jag” 

”han/hon förstår precis vad jag menar” – antagligen tänker dessa personer ganska lika. En del 

människor tar till sig information på ett liknande sätt och andra helt olika. Alla, om de vill, 

kan få kunskap. En gymnasieelev har en viss mängd kunskap utifrån en läroplan, läraren har 

såklart en högre grad av kunskap inom dessa ämnen och forskaren har ännu djupare kunskap 

inom sitt forskningsområde. Det centrala är hur vi tolkar, bedömer och tar till oss information. 

Hur vi bär på kunskap är individuellt och därför är kunskap personlig. (Gustavsson, 2002) 

 

Kunskap är: 

 ”Vad som finns kvar när vi glömt det vi lärt oss” – Ellen Key 
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Teoretisk och praktisk kunskap 3.11 

 

Kunskap är delad. Den kunskap man får genom att lyssna och läsa, ”knowing-that”, på 

svenska tolkat vad vi vet om är en teoretisk kunskap. ”Knowing how” är den praktiska sidan 

av kunskapen, det vill säga att veta hur vi gör något. För att ha kunskap måste man kunna 

utföra något, samtidigt som man ska kunna redogöra varför man gör som man gör. Som i det 

tidigare nämnda avsnittet prövar man alltså ”om man har kunskap” genom att sätta sin 

praktiska talang i ett givet sammanhang. Att lyckas utföra något genom slumpen, vana eller 

rutin innebär inte att man har kunskap. Man måste veta vad man gör och varför och således 

förstå den praktiska handlingen i varje steg av processen för att verkligen ha kunskap. Detta 

gäller alla aktiviteter (Gustavsson, 2002). 

 

De flesta bilar som säljs på marknaden idag är inte handgjorda utan fabrikstillverkade. En 

bilfabrik har ett stort antal anställda och varje anställd har sin position i ledet tillsammans med 

de tekniska maskinerna. Maskinerna liksom de anställda gör sin del i hela 

framkallningsprocessen av bilen. Det kan handla om tillverkningen av en bildörr, ratt, motor 

eller säten. Man skulle kunna påstå att allt i processen mer eller mindre sker på rutin. De 

anställda skulle inte kunna bygga ihop en bil själva, varför de inte kan använda sina 

rutinmässiga färdigheter i ett givet sammanhang. Den som besitter kunskap är alltså den som 

kan bygga ihop en hel bil från grunden och förklara varje del i processen. Ingenjören är ett 

exempel på en sådan person som har lärt sig både i teorin och praktiken.  

 

Explicit och tyst kunskap  3.12 

 

Explicit kunskap kan uttryckas med ord och bilder. Det är i likhet med den teoretiska 

kunskapen det man kan lära sig genom att lyssna och läsa samt det man kan visualisera. Den 

här kunskapen kan man förmedla till andra genom olika verktyg. Exempel på sådana är 

planbeskrivningar, rapporter, ritningar och kartor. En utvärdering av ett tidigare projekt är 

lärdomar som sätts på pränt (Tonnquist, 2012). 

 

Det är emellertid mycket vi gör och vet som vi inte kan beskriva med ord. I tidigare 

resonemang ”Knowing how” måste man kunna redogöra tidigare eller pågående handling för 

att kunna säga att man har kunskap. Skillnaden mellan denna kunskap och tyst kunskap är att 
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tyst kunskap är outtalad. Man vet mer än vad man kan tala om, alternativt kan ej beskriva det 

man vet för tillfället. Tyst kunskap kan vara omformulerbar för stunden, men den är ändock 

inte omöjlig att formulera. Den kan ordagrant betyda ”tyst”, men också nedtystad då 

kunskapen i vissa länder och kulturer blivit censurerad av ledningen. Dock kan en nedtystad 

kunskap även den framkallas i rätt tid och rum och bli praktiskt, skriftligt och verbalt brukbar. 

I arbetslivet benämns ofta den praktiska yrkeskunskapen för ”tyst kunskap” eftersom den inte 

finns nedskriven. Människor bär på den men pratar inte om den, den bara finns där. 

Nuförtiden finner man i de flesta branscher olika kontrollsystem för att granska 

medarbetarnas kunskaper (Gustavsson, 2002).  

 

En fastighetschef på ett större fastighetsbolag som innehaft samma position i kanske 10 år, vet 

förmodligen mycket mer än vad han eller hon har möjlighet att uttrycka i ord, om en fråga 

gällande kunskap ställs; Vad kan du? Vad vet du? Genom erfarenhet har kunskap samlats, en 

kunskap som ofta är tyst. När man har gjort något tillräckligt länge vet man precis hur och vad 

man ska göra, det går så att säga på rutin, men när det kommer till att beskriva hur man vet 

allt kan vara desto svårare. Fastighetsbolagets historia, dess framgångar och motgångar, har 

fastighetschefen varit med och upplevt, har möjligheter att jämföra det förflutna och nuet och 

på så sätt dra slutsatser om vad som gick fel och vad man gjorde rätt. Sådan värdefull kunskap 

är tyst om den inte måste förmedlas. En del av informationen har självfallet kommit ut 

offentligt, såsom i tidningar och på nätet, men chefens personliga och unika kunskap är inget 

som går att finna i en bok i bokhandeln eller på biblioteket. Den höga arbetspositionen ger en 

överblick över många punkter som inte alla medarbetare eller konkurrenter kan ta del av.  

 

Lärande 3.2 

Teorin om socialt lärande: Lärande genom observation 3.21 

 

Teorin om socialt lärande handlar om att människan lär sig mycket genom att observera hur 

och vad andra gör och beter sig. Leder handlandet till något bra ser man till att ta efter 

beteendet och vice versa. I boken ”Organizational Behavior”skriven av McShane och Von 

Glinow, delas den här typen av inlärning upp i tre delar. Den första handlar om hur man 

fångar upp tyst kunskap genom att studera en förebilds handlingssätt när denne utför en 

invecklad uppgift, fokusera på de viktigaste detaljerna kring utförandet och sedan försöker 

imitera alla steg i processen. Ett tydligt exempel är att det är svårt att beskriva med ord hur 
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man ska göra på ett visst sätt. En kock som endast med ord får förmedla hur man bakar en 

prinsesstårta kommer ha svårt att få fram budskapet till sina praktikanter. De komplicerade 

momenten blir enklare att utföra om man först observerar dem och sedan härmar steg för steg. 

Att kopiera beteendet på det här sättet förstärker tron på att man själv klarar av uppgiften. Ser 

man någon annan lyckas, särskilt en förebild, känner man sig mer övertygad och inspirerad att 

lyckas själv.  

 

Den andra delen handlar om att lära sig vilka konsekvenser som uppkommer genom ett visst 

beteende. I detta fall alltså genom logiskt tänkande och att observera människorna runt 

omkring, på jobbet till exempel. Ser man att en viss gärning skapar ett positivt resultat 

frambringar det i sin tur förväntningar om samma utfall vid utförandet av ett liknande arbete. 

Tänk att en anställd ser en medarbetare göra klart en arbetsuppgift dubbelt så snabbt som den 

anställde själv, men dock på ett mer ovarsamt sätt, vilket bidrar till en varning från chefen. 

Observeraren, den anställde, har på så sätt lärt sig att ett sådant riskfyllt men effektivt arbete 

resulterar i en varning. Förmodligen lär då den anställde sig att inte ta efter sin medarbetare då 

det genererar i något negativt efteråt.  

 

Sista delen talar för att man kan locka fram lärandet genom en typ av ”morot”. Man ska se 

framför sig att slutförandet av en uppgift leder till en belöning. En anställd som har den här 

kontrollen över moroten och inte tar den förrän en uppgift är avslutad, kommer omedvetet 

eller medvetet göra inlärningsprocessen mer effektiv och få arbetet klart på kortare tid. 

(McShane & Von Glinow, 2009). 

 

Lärande genom erfarenhet 3.22 

 

Samma författare konstaterar att den tysta och praktiska kunskapen utvinns i högsta grad 

genom direkt erfarenhet, bland annat genom kontakt med omgivningen och experimenterande 

i den. Erfarenheten reflekterar man sedan över och bildar sig en uppfattning om hur saker och 

ting fungerar. Den teori man formar prövar man ytterligare ett par gånger i praktiken för att se 

hur bra den fungerar. Experimentell inlärning får en att fokusera på varenda steg i utförandet 

eftersom man själv åstadkommer något och kan se hela förloppet, från början till slut.  
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Att vara med och arbeta i projekt främjar lärandet. I byggbranschen är det i princip ett av få 

tillfällen där ny kunskap blir tillgänglig (www.byggkommissionen.com). 

 

 En rapport från Handelshögskolan beskriver utförligt hur man kan dra lärdomar från större 

infrastrukturprojekt. I de stora projekten kan man finna många nya lösningar på grund av de 

komplexa förutsättningar varje projekt ställs inför. (Hultén, 1995). I rapporten nämner 

författare Staffan Hultén tre viktiga nämnare som är gemensamma för dessa 

kunskapsutvecklande projekt. För det första ska projektet medföra en utmaning – utmaningen 

i att ställas inför något ”nytt” alternativt något som aldrig tidigare har utförts eller endast i 

ytterst liten utsträckning. Det kan även innebära ett större markområde som ska 

sammanlänkas, där man ställs inför tuffa prövningar och som därmed kan vara utvecklande 

för framtida byggnadsprojekt. För det andra är det viktigt att problem man ställs inför löses 

metodiskt så att efterföljare på enklare vis kan ta tillvara på erfarenheterna som erhållits. Det 

är alltså viktigt att ha en väl genomtänkt plan, organisera arbetet och göra utvärderingar. För 

det tredje ska projektet vara riskfyllt och kostsamt. Stadsbyggnadsprojekt är ett faktiskt 

exempel på uppdrag som kräver mycket resurser, tid och pengar. Många av dessa projekt har 

en stor inverkan på stadens/landets framtoning och för att uppnå ett storslaget resultat (i form 

av nationell och internationell ryktbarhet) krävs stora risker. 

 

På 1800-talet fick ingenjören Telford i uppdrag att bygga en bro över Menaisundet med 

restriktionen att segelfartygen med resta master skulle kunna segla under bron utan problem. 

En hängbro var det enda alternativet som skulle kunna uppfylla kravet. Telford blev tvungen 

att bygga dåtidens längsta hängbro – försöket var både lyckat och misslyckat. Den stod inte 

emot starka stormar, men var ändock ett bevis på att hängbroar med långa spann var möjliga 

att bygga (Hultén, 1995). 

 

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att 

tänka.” – Albert Einstein 

 

För att lärande genom erfarenhet i organisationen och bland medarbetarna ska vara möjligt 

måste omgivningen anpassas och arbetsplatsen tillämpa en ”läro-syn” – det vill säga 

välkomna nya idéer, pröva dem i praktiken när tillfälle erbjuds, uppmuntra medarbetarna att 

berätta om sina misstag (inte gömma dem) och även andra saker som de ser kan förbättras så 

http://www.livet.se/ord/liknande/se_16065
http://www.livet.se/ord/liknande/se_16065
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att man kan lära sig utav dem. Man  ska på liknande sätt ha ett öppet sinne och våga 

ifrågasätta tidigare beslut och analysera dem (McShane & Von Glinow, 2009). 

 

”Syftet med den lärande organisationen är att skapa en miljö där medarbetarna hela tiden 

söker ny kunskap som de delar med sig till sina kollegor” (Tonnquist, 2012). 

 

Överföring av tyst kunskap 3.3 

Mentorskap 3.31 
 

”Mentor är en person som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter och ger 

stöd och råd till en annan person. I arbetslivet är det ofta en äldre och erfaren chef 

som hjälper en ung eller ny chef.” – National Encyklopedin 

 

Mentorer är viktiga och effektiva redskap för att sprida tyst kunskap. För att inte förlora 

kunskap när en erfaren projektledare ska sluta eller gå i pension brukar man låta personen 

agera mentor under sin sista tid på företaget. Denna metod är utmärkt för att föra vidare tyst 

kunskap. Det spelar ingen roll hur mycket och länge man har pluggat eller hur ambitiös man 

är som nykomling i arbetslivet, man saknar den kunskap som bygger på år av erfarenhet. 

Därför bör den tysta kunskapen sparas genom att ”tanka över” kunskapen till någon person 

kvar på företaget (Tonnquist, 2012). 

 

Lärlingskap 3.32 
 

Man ser ofta i filmer att en vis och äldre mästare tar sin an en oerfaren ungdom och lär 

individen allt han kan. Förr i tiden kunde det ofta vara hantverkare som lärde sina söner att 

utöva deras yrken, yrkeskunskapen ärvdes i led på detta vis. Men själva lärlingskapet fungerar 

lika bra på andra typer av kunskaper. Den här kunskapsöverföringsmetoden har funnits i alla 

tider och verkar väldigt bra som påvisat, både vad gäller tyst samt explicit kunskap. 

 

Projektformen är ett utmärkt koncept för att utveckla oerfarna medarbetare. Fungerar 

lärlingssystemet i organisationen produktivt så finns det i gruppen den blandningen av 

personer man behöver som nybörjare, de så kallade mästarna med lång erfarenhet som i 

samarbetet kan överföra tyst kunskap. För att arbetet ska vara lönsamt och effektivt behöver 
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majoriteten av deltagarna i projektgruppen vara erfarna, en nybörjare per åtta till tio 

medverkande bruka vara en bra fördelning. Projektet kanske förlorar lite tid på att ha en novis 

med i gruppen men organisationen tjänar på det, direkt och i framtiden, som nybörjare kan 

han se problem ur nya perspektiv och i framtiden är det möjligt att han kan leda nya projekt 

och föra kunskap vidare (Tonnquist, 2012). 

 

Projektgrupp 3.33 
 

Byggnadsindustrin är välkänt för att samarbeta i projekt där kunskaper från flertalet företag 

med olika inriktningar vävs samman. Här möts ny och gammal teknik, detta är speciellt 

viktigt för infrastrukturprojekt eftersom kunskapsmassan som enbart ett byggföretag förfogar 

över inte räcker för att klara uppdraget. Den tysta kunskap som varje enskilt företag 

disponerar över är en viktig del i helheten varför projektformer av dessa slag är vanliga. Det 

är viktigt för ett projekts framgång att ta tillvara på erfarenheter som redan finns, (Tonnquist, 

2012), exempelvis borde man ta med en person/-er som har arbetat i Hammarby sjöstad till 

arbetet gällande Norra Djurgårdsstaden.  

 

En rapport från byggkommissionen visar starkt på att projektformen är den i princip ända 

källan där kunskapsöverföring av tyst kunskap verkar i organisationen. Flera av 

byggindustrins aktörer säger i intervjuer att de lär sig nya saker och förvärvar nyttig 

erfarenhet i projekt.  

Utvärderingar 3.34 
 

En tid efter projektets slut är det meningen att man ska samla ihop erfarenheterna och 

lärdomarna man samlat på sig under arbetets gång. Denna samling formulerar man sedan i en 

slutrapport och dokumentet ska i första hand vara till för den egna organisationen och dess 

utveckling och inte avses för externa intressenter.  

 

I de organisationer där man är van vid arbetsformen projekt, särskilt större projekt, är seriösa 

utvärderingar en standardrutin. Dessa slutrapporter är inget som ligger och dammar i hyllan 

utan de är verktyg man flitigt använder för att förbättra nästkommande projekt. I en idealisk 

analys bör självfallet alla delar i arbetsprocessen finnas med samt hur hypotesen och visionen 

överensstämmer med resultatet. 
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Samarbetet med andra aktörer är viktigt att belysa i slutrapporten samt förslag på förbättringar 

inom organisationen. Det centrala är att rapportera vad som gick bra och vad som kan göras 

bättre i nästa projekt. Slutrapporten bör finnas tillgänglig för de som kan tänkas behöva 

kunskapssamlingen (Tonnquist, 2012). 

 

Å andra sidan säger aktörer i byggindustrin att idealet inte överensstämmer med verkligheten. 

Man har rutiner för utvärderingar men de prioriteras inte. De pekar på att tiden inte finns för 

djupgående analyser, för att nya projekt startar så fort ett slutar. Möten samordnas där man 

ska gå igenom projektet, men informationen man får ut på dessa möten beskrivs som mindre 

användbar (www.byggkommissionen.com). 

 

Hinder vid lärande 3.4 

 

Att använda tidigare erfarenheter och applicera på nya projekt är som redan nämnt lättare sagt 

än gjort.  Det krävs inte bara en mängd information utan även en enkel bana med så få hinder 

som möjligt för att kunna sprida och dela med sig av denna information och kunskap som 

man tagit till sig. I uppbyggnadsprojekt görs det dock gällande ett antal konkreta hinder som 

komplicerar kunskapsöverföring från ett projekt till ett annat. Till att börja med bör nämnas 

att det inte enbart är svårigheter med att få kunskaperna och erfarenheterna överförda mellan 

olika projekt, utan även mellan aktörsgrupper och individer med anledning av de 

organisatoriska gränserna. (www.byggkommissionen.com) 

 

Bland annat talar man om nyckelaktörer/-personer som skapar hinder vid kunskapsöverföring. 

Detta på grund av att de dels kommer in sent i processen samt ofta byts ut under processens 

gång, då byggprojekt pågår under en längre tidsperiod. När nyckelpersoner försvinner, 

försvinner även kunskapen (i allmänhet) med dem. Likaså upphandlande av okända aktörer 

till ett förmånligare pris sätter gränser för vad som kan föras vidare. Den organisatoriska 

hierarkin och strukturen är även den barriärskapande vid överföring av kunskap. Många 

nivåer och arbetsled måste sammanlänkas för att kunskapen ska kunna nå samtliga inom 

organisationen. (www.byggkommissionen.com) 
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Man talar även om det gammaldags synsättet beträffande byggprojekt där produktionsledare 

anses vara problemlösare som ska ”släcka bränder”. Istället för att inrikta sig på att arbeta 

proaktivt och förhindra att eventuella problem faktiskt uppstår, läggs istället fokus på att lösa 

de uppkomna problemen. När ett problem är löst går man snabbt vidare till nästa, utan vare 

sig uppföljning eller eftertanke om vad man kunnat göra för att förhindra situationen som 

uppstod och hur valet föll för att lösa den. Lägg därtill det faktum att projekt inom 

byggbranschen fortfarande bedöms vara unika och ej jämförbara med vare sig projekt inom 

samma bransch, eller projekt utanför branschområdet. Därmed skapas även här barriärer 

gällande kunskapsöverföring då lärdomarna ej anses vara applicerbara. Inte heller hämtas 

därav några lösningar från andra projekt då även dessa betraktas vara oändamålsenliga. 

(www.byggkommissionen.com) 

 

Utöver detta arbetar man ofta efter ett tidspressat schema som gör att man allt som oftast 

hellre väljer att göra som man brukar och ”som man alltid har gjort” då detta går snabbare, 

istället för att ta sig tid och utvärdera och analysera tidigare slutförda projekt och vad man kan 

göra bättre (Bokalders & Block, 2009). 

 

Ytterligare studier tyder på att den hastigt växande tekniska utvecklingen med ökad 

centralisering kring exempelvis datakommunikation och allt mindre personlig kontakt kan 

bidra till att potentiella missförstånd uppstår och på så sätt göra att kunskapsöverföringen helt 

eller delvis uteblir. Samtidigt som det förekommer flertalet erfarenhetsåterförande system som 

ska underlätta överföringen av kunskap, används dessa alltför ofta inom fel fokusområden. 

Man ser hellre till att använda systemen för att möjliggöra kostnadsbesparingar än att utnyttja 

dem för deras ursprungliga användningsområde - erfarenhetsåterföring. 

 

Som avslutning gällande hinder för lärande i byggprojekt bör påpekas individen i sig och 

dennes vilja att införskaffa sig kunskap. Vanligtvis är det inte den som behöver kunskap som 

eftersöker den, utan snarare den som redan besitter den, i strävan efter att lära sig mer. 

(www.byggkommissionen.com). 

 

 

 

 

http://www.byggkommissionen.com/
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Empiri 4 

Fallstudie  

Nedan följer en redogörelse från fallstudien av Hammarby Sjöstad baserat på en 

utvärderingsrapport gjord av Avdelningen för Industriell Ekologi på KTH och vilka 

erfarenheter man bör ta med sig till nya stadsbyggnadsprojekt, och därtill även en 

redovisning av det nya projektet Norra Djurgårdsstaden och således en urskiljning om någon 

kunskapsöverföring skett mellan projekten. 

 

Hammarbysjöstad 4.1 

 

Bakgrund 
 

Hammarby Sjöstad är ett långt gånget stadsbyggnadsprojekt utfört av Stockholms Stad där en 

miljöanpassning av denna stadsdel är och har varit det som legat i fokus. Stadsdelen byggdes 

upp i ett gammalt industriområde som krävde både omfattande sanering och väl utförd 

planering för att se till att uppnå en miljövänlig stadsdel som resultat. I detta inkluderades 

bland annat noga val av material, infrastrukturplanering, energiförbrukning och så vidare. 

Man hade till en början ambitioner att uppbyggnaden av detta miljöanpassade område skulle 

resultera i att Stockholm tog hem värdskapet för OS, något som dock uteblev. Man stod trots 

detta fast vi att stadsdelen skulle bli unik i sitt slag genom sin miljöanpassande karaktär och 

utformning. (www.hammarbysjostad.se) 

 

Efter att stadsledningskontoret gav Avdelningen för Industriell Ekologi vid KTH i uppdrag att 

göra ett uppföljningsarbete gällande den hållbara stadsdelen Hammarby Sjöstad, har deras 

djupgående studier påvisat ett större antal brister och förbättringar (dessa beskrivs nedan) som 

bör has i åtanke och föras vidare vid liknande projektsatsningar, i såväl uppbyggnads- som 

förvaltningsskedet. Vid utveckling av stadsbyggnadsprojekt är det en väsentlighet att ta med 

sig de erfarenheter man samlat på sig i tidigare projektsatsningar och implementera vid 

uppbyggnaden av nya.  Det svåra är dock inte att dra några lärdomar och införskaffa sig 

kunskaperna om vad som kan förbättras och liknande (Gustavsson, 2002), utan snarare att 

föra dessa kunskaper vidare från ett projekt till ett annat (www.byggkommissionen.com). 
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Lärdomar att föra vidare 

Projektorganisation 

Inte minst pekade studien av Hammarby Sjöstad i KTH:s rapport på att utformningen av 

vision och målformuleringar ansågs vara angelägna och centrala delar att lägga stort fokus 

vid.  Såsom uppstod vid planeringen av Hammarby Sjöstad med förvirring och motsättningar 

bland de involverade, bör man genom en tydlig vision och en klar målformulering som knyts 

samman kunna undvika nyss nämnda. Något som i studien gjord av Pandis och Brandt (2009) 

påstås kunna skapa engagemang och ett slutligt korrekt genomförande vid uppbyggnaden av 

liknande stadsutvecklingsområden. 

Projektorganisationen var alltså en viktig aspekt att se över, strukturera upp och samordna 

tidigt i processen då det är vid denna punkt som samtliga aktörer blir inblandade. Det är 

nämligen denna som ser till att formulera en konkret och tydlig vision för stadsdelen och som 

alltså samtliga aktörer varit med och utformat, för att på så vis lättare sträva efter samma mål 

även över förvaltningsgränserna (Pandis et al, 2009. Projektorganisationen är därmed, som 

tidigare nämnt, även viktig för det kommunikativa informationsflödet mellan grupper och 

enskilda individer (Tonnquist, 2012). Följaktligen bör visionen formuleras inte enbart utifrån 

projektorganisationens värderingar och perspektiv utan även ur en mer nationell och 

internationell synvinkel. Den bör således alltså ta hänsyn och knyta an till prioriteringar 

gjorda av samhället i sig och dess mål och visioner för framtiden (Pandis et al, 2009). 

Operationella inriktningsmål och ansvarsfördelning 

Vid analysen av projekt Hammarby Sjöstad kunde man även konstatera att en del av de 

operationella inriktningsmålen ansågs både vara orealistiska och diffusa och utan vidare 

anknytning till vare sig visionen eller de övergripande målen. Därtill lades det faktum att det 

saknades en tydlig ansvarsfördelning för respektive mål, vem som hade rådighet över och 

makten att infria dem, samt uttryckliga krav i avtalen om hur byggherrar och dylika skulle 

kunna behärska uppfyllandet och förverkligandet av de uppsatta målen. Det påpekades därför 

att efterföljande miljöprofilerade stadsbyggnadsprojekt kommer vara i behov av 

välavgränsade och mer distinkta inriktningsmål för att på så sätt lättare kunna uppnå önskat 

resultat, samt sättas tydligare riktlinjer i avtalen för byggherrarna. Det borde även inkluderas 

en klausul i kontrakten med fordran på att miljöprogrammet ska följas samt ses till att 

samtliga berörda aktörer involveras från början (Pandis et al, 2009). 
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Miljöprofilering 

Studien visade även att en miljöprofilering av en hållbar stadsdel bör göras i ett tidigt skede 

av planeringsprocessen, samt att samtliga delar i stadsplaneringen bör finnas med, såsom 

avfall, energi, transporter, de boendes energiförbrukning och så vidare. Detta 

helhetsperspektiv har inverkan på val av infrastruktur- och tekniklösningar och därtill 

skapandet av en samlad projektorganisation (Pandis et al, 2009). Något som dock 

poängterades var att det vid systemlösningar ur ett helhetsperspektiv ändå får anses vara 

angeläget att ändå vara uppmärksam på och undersöka potentiella lösningar inom ett specifikt 

område (Bokalders et al, 2009). I Hammarby Sjöstad hade man nämligen gått miste om ny 

innovativ teknik på grund av detta helhetstänkande. För byggherrarna påpekades 

tävlingsmoment vara en effektiv satsning då det påskyndar innovativiteten och ger 

miljösatsningen ett ansikte utåt (Pandis et al, 2009). 

Boendes energiförbrukning 

Samtidigt är en förutsättning för en väl fungerade stadsdel att inte bara lägga fokus på de nya 

revolutionerande lösningarna, utan även satsa på att se till att dessa sätts i förbindelse med 

befintlig infrastruktur och teknik.  Trots tekniska systemlösningar i Hammarby Sjöstad visade 

det sig dock att man missat att ta hänsyn till de boendes påverkan av energiförbrukningen och 

deras individuella val av material och färdmedel. Som exempel gavs energiförbrukningen som 

dels påverkas vid installation av isolering (om denna inte utförs på ett korrekt sätt förbrukas 

mer energi) och därtill även den boendes val av inomhustemperatur. För att undvika detta i 

framtida stadsutvecklingsprojekt, såsom Norra Djurgårdsstaden föreslog man i utvärderingen 

att utveckla ett bättre informationsflöde till de boende, både gentemot de som redan är bosatta 

i området och de som väljer att flytta dit likaså.   

 

I Hammarby Sjöstad har man byggt GlashusEtt, ett informationscentrum för bland annat de 

boende i området som har som funktion att hjälpa brukarna att tänka klimatsmart, men även 

se till att marknadsföra området utåt. GlashusEtt har flera tusentals besökare och är en viktig 

del att överföra till nya miljöinriktade stadsbyggnadsprojekt. Incitament av olika slag kan 

även det bidra till att skapa ett miljömedvetet beteende, i egenskap av exempelvis de boendes 

strävar efter att uppnå vissa energikrav vid påvisande av att det genererar minskade 

energikostnader eller dylikt. Incitament anses i allmänhet vara ett effektivt sätt att överföra 

kunskap på ett smidigare sätt och togs därför upp som förslag till lösningar (McShane et al, 

2009). 
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Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering av målen var av KTH:s rapport att döma en annan bristande 

punkt i miljöprogrammet som saknade både systematisering gällande insamling av resultat 

samt kontinuitet i själva uppföljningen.  Detta bland annat på grund av dålig strukturering och 

avsaknad av en anknytande projektorganisation i ett tidigt skede i processen. Ytterligare en 

lärdom som studien visade bör tas med vid uppbyggnaden av liknande projekt, såsom i 

projekt Norra Djurgårdsstaden. För att utvärdering av målen ska kunna ha någon effekt 

belystes det som essentiellt att implementera ett uppföljningsprogram redan i själva 

utformningen av miljöprogrammet. Detta miljöprogram klarlades att  det i sin tur borde sättas 

upp i ett tidigt planeringsskede för att på så vis undvika oförenliga mål och riktlinjer att 

försöka åstadkomma och följa. (Pandis et al, 2009). 

 

Norra Djurgårdsstaden 4.2 

 

Som tidigare nämnt ville kommunfullmäktige i Stockholms Stad se till att erfarenheter från 

tidigare miljöprofilerade stadsbyggnadsprojekt tas till vara, varför de valde att tilldela 

Avdelningen för Industriell Ekologi vid KTH uppdraget att sammanställa en rapport utifrån 

ett utvärderingsperspektiv, där man skulle följa upp hur Hammarby Sjöstad hade lyckats 

uppnå sina uppsatta miljömål och så vidare, vad som behövde förbättras, alternativt saknades 

helt, för att inte behöva begå samma misstag igen  (Pandis et al, 2009).  Rapporten framfördes 

i sitt slutliga skick år 2009. 

Bakgrund 
 
I stadsdel Norra Djurgårdsstaden har man planerat att bygga sammanlagt 10.000 bostäder och 

30.000 arbetsplatser med nära anknytning till den redan befintliga hamn- och 

färjeverksamheten som sammankopplar turismen med området, samt anlägga ett brett och 

varierat utbud av företag. Bostäderna planeras efter en utformning att göra det enkelt för de 

boende att förstå hur man lever klimatsmart och känna ett gediget ansvar, intresse och 

engagemang gällande tillämpning av en miljöanpassad livsstil. Stadsdelen ska även kännas 

sprudlande och ha såväl kultur- som naturinslag för att attrahera en bred samhällsgrupp, samt 

innefatta effektiva och välgenomtänkta infrastrukturlösningar för att allmänheten ska kunna ta 

sig till och från området på smidigast möjliga sätt (www.stockholm.se). Stadsdelen byggs upp 
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i etapper och ges på så sätt möjlighet att dra lärdomar av de färdiga delarna och ta till sig 

kunskapen vid uppbyggnaden av nästa byggnad (Mård, 2012-05-08). 

 

Hinder vid lärande 

Gällande hinder vid lärande i allmänhet för byggprojekt räknades ett antal konkreta punkter 

upp. Bland annat belystes svårigheter med att överföra erfarenhet mellan projekt och 

individer, nyckelpersoner-/aktörer som försvinner under planeringsprocessens gång, stämpeln 

att stadsbyggnadsprojekt anses vara unika samt ett ofta tidspressat schema. 

(www.byggkommissionen.com) 

 

Miljöchef Ingmarie Ahlberg på Exploateringskontoret i Stockholms Stad, en person aktuell 

och inblandad i projekt Norra Djurgårdsstaden påpekade framförallt att svårigheter med att 

överföra kunskap är att ta sig tiden, även om ambitionen finns där gör den stressiga 

arbetssituationen att den kanske inte når ända fram.  

 

Beträffande de facto att nyckelpersoner kan skapa hinder vid kunskapsöverföring 

(www.byggkommissionen.com) påpekade Daniel Carlsson Mård, Informatör på 

Exploateringskontoret, att de flesta som är delaktiga i Norra Djurgårdstaden även varit med i 

andra liknande uppbyggnadsprojekt. Miljöchef Ingmarie Ahlberg har bland annat suttit med i 

både Hammarby Sjöstad-projektet och nyss nämnda. Även byggherrarna är i stort desamma 

som i Hammarby Sjöstad.  

 

Vad som också belystes angående hinder vid lärande var att byggprojekt ofta anses vara unika 

och icke jämförbara med andra (www.byggkommissionen.com). Kommunfullmäktige i 

Stockholms Stad begärde, som tidigare nämnt, att en utvärdering av Hammarby Sjöstad skulle 

göras och denna utvärderingsrapport är också något som ligger till grund för planering av 

Norra Djurgårdsstaden som även det, efter slutförandet, ska göras en uppföljning på (Carlsson 

Mård, 2012-05-08). 

 

Ytterligare ett hinder som diskuterades var projektledarens roll som problemlösare. Utifrån 

intervjun med Mård benämndes aldrig ordet problem utan betoning lades istället på ordet 

utmaning och de utmaningar som man stött på under processens gång. 
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Projektorganisationen 

Norra Djurgårdsstadens devis är som följer – en miljöstadsdel i världsklass. Denna devis, eller 

utgångspunkt för Vision Norra Djurgårdsstaden, är en framtidsbild som ska sträcka sig ända 

till år 2030. Visionen, som är framtagen av Stockholms Stad genom Stadsledningskontoret i 

samverkan med Stockholms Stadshus AB, Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, 

Trafikkontoret, Stockholms Hamnar och Stockholms Business Region särpräglas av idéer om 

ett växande och diversifierat näringsliv, bostäder för en bredare samhällsgrupp i ett läge med 

närhet till stadsliv, grönska och vatten. (www.stockholm.se) .  Framtidsbilden har alltså tagits 

fram av Stockholms Stad tillsammans med näringslivet (Mård, 2012-05-08). 

 

Vid planeringen av Hammarby Sjöstad skapades projektorganisationen sent i processen, något 

som upplystes borde komma tidigare i utvecklingen av stadsbyggnadsområden (Pandis et al, 

2009). 

 

Norra Djurgårdsstaden är tänkt att både under utvecklingen och i framtiden anses vara så 

attraktiv att den lyckas fånga intresse och dra till sig de bästa av de bästa, det vill säga de mest 

kompetenta människorna och mest framgångsrika företagen och vara en internationell 

förebild för miljöanpassade och långsiktigt hållbara stadsdelar (www.stockholm.se). För att 

uppnå detta krävs ett gott samarbete med samtliga inblandade aktörer, såväl Stockholms Stad 

som näringslivet (Tonnquist, 2012). Samtliga som jobbar med projektet har ett internt nära 

samarbete då merparten som är inblandade sitter i samma byggnad (exploateringskontoret & 

stadsbyggnadskontoret) alternativt inom själva stadsdelsområdet och de flesta som är 

delaktiga i Norra Djurgårdsstaden även varit med i andra liknande uppbyggnadsprojekt. 

Miljöchef Ingmarie Ahlberg har suttit med i både Hammarby Sjöstad-projektet och projekt 

Norra Djurgårdsstaden, samt även stora delar av byggherrarna (Mård, 2012-05-08). För att 

överföra kunskap i arbetet är en stor del att återanvända kunskapen i projekt, såsom görs i 

detta fall, och anses vara det bästa sättet för erfarenhetsåterföring (Ahlberg, 2012-05-22). 

Detta samarbete ”över gränserna” infördes år 2010 i ett senare skede av planeringsprocessen 

(http://insyn.stockholm.se).  

Operationella inriktningsmål och ansvarsfördelning 

De övergripande samt operationella inriktningsmålen som ansågs otydliga i Hammarby 

Sjöstad-projekt ser för Norra Djurgårdsstaden ut enligt nedan: 
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Figur 1.    Ahlberg I, Norra Djurgårdsstaden – Stockholm Royal Seaport 

 

De är inriktade på ett antal fokusområden och sektorer som nämndes vara viktiga (se figur 

ovan) att ha med i planeringsprocessen efter att man gjort analys av Hammarby Sjöstad, för 

att kunna ge en gemensam framtidsbild över vad som ska strävas efter. för att se till att 

resultaten möter kraven har man satt upp rutiner och processbeskrivningar (Ahlberg, 2012-05-

22). För att se till att de inblandade aktörerna ska se till att uppfylla de uppsatta miljömålen 

har man även sett till att skriva in ansvarsställningen i själva exploateringsavtalen. (Mård, 

2012-05-08). 

Miljöprofilering 

Exploateringskontoret inom Stockholms stad har som politiskt uppdrag att förvalta stadens 

mark på bästa sätt samt upprätta bostäder där det finns behov. Norra Djurgårdsstaden är, som 

tidigare nämnt, ett av Stockholms Stads senast miljöprofilerade stadsbyggnadsprojekt. Denna 

miljöprofilering fastställdes cirka åtta år efter att planeringen inleddes (Mård, 2012-05-08). 

Näringslivet planeras ha en kunskapsbaserad prägel med ständig strävan efter innovativitet. 

För att understödja denna innovativa karaktär och se till att det senaste inom miljöteknik lyfts 

fram, planerar man att anlägga ett innovationscenter som ska finnas tillgängligt som 

mötesplats för internationella aktörer, forskningsinstitutioner och näringslivet i allmänhet. På 

så sätt menas att det skapas en samverkan över gränserna och åskådliggör Sveriges kunskap 
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om uppbyggandet av en långsiktigt hållbar stadsdel (www.stockholm.se). Innovation och 

uppfinningsrikedom är alltså något som definitivt välkomnas (Mård, 2012-05-08). För 

byggherrarna konstaterades att tävlingsmoment är en effektiv satsning då det påskyndar 

innovativiteten och ger miljösatsningen ett ansikte utåt. (Pandis et al, 2009).  I Norra 

Djurgårdsstaden avslutades i april i år en markanvisningstävling för ett specifikt område 

(www.stockholm.se). 

 

I Vision 2030 står klart att Norra Djurgårdsstaden ska befästa Stockholms position som en 

ledande huvudstad i klimatarbetet samt stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik och 

bidra till dess utvecklande, som i sin tur kommer allt bostadsbyggande tillgodo. Visionen för 

Norra Djurgårdsstaden ges ett vidare perspektiv både ur en nationell och internationell 

synvinkel (www.stockholm.se). Projektet är vida känt världen över och många strömmar till 

stadsdelen för att inspektera den svenska tekniken och Stockholm (Karlsson Ottosson & 

Nordberg, 2011) något som även Mård belyser: 

 

”Stockholm är generellt sätt en stad som är väldigt duktiga på miljö och många besökare 

kommer från utlandet för att inspireras. Bland annat Kina har uttryckligen använt sig av 

teknik från Hammarby Sjöstad vid för tillfället 20 pågående projekt” 

Boendes energiförbrukning 

De boendes energiförbrukning var något som hade missats vid planeringen av Hammarby 

Sjöstad, varför det var en aktuell fråga om detta faktiskt finns med i planeringen av Norra 

Djurgårdsstaden. Mård svarade följande: 

”Vi har som riktlinjer att använda det bästa av allt som finns på marknaden - materialet och 

alla system ska vara av toppklass. Vi, fastighetsägarna, genomför vad vi kan kalla ett 

”introduktionspaket” där vi berättar hur man kan utnyttja lägenheten och vad som finns i 

den, vad som finns tillgängligt i byggnaden och området i övrigt. Efter introduktionen ska de 

veta hur de kan vara så miljövänliga som möjligt sen är det upp till de hur de vill göra. Mer 

än så kan vi inte göra.” 

 

Introduktionspaketet och ett informationscenter likt GlashusEtt, centralt beläget i stadsdelen 

är det som beräknas kunna ge kunskap till de boende i området. (www.stockholm.se). 

 

Mård fortsätter vidare: 

 

 ”Kunskapsöverföringen kan man säga flyttar från oss till byggherrar vidare till 

bostadsrättsförening innan den kommer fram till de boende.”   
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Eftersom förståelsen för kundens beteende gällande energiförbrukning saknades i det tidigare 

stadsbyggnadsprojektet har man nu valt att samla in åsikterna från de berörda i området för att 

på så vis kunna använda dessa vid förbättring av projektet, men också för att engagera de 

boende till att vara delaktiga (Mård, 2012-05-08). I övrigt påpekas inget närmare om hur man 

ökat förståelsen för de boendes förhållningssätt till energi. Dock benämns en grupp kallad 

livsstilsgruppen som aktivt ska arbete med de boendes livsstil(Mård, 2012-05-08).   

Uppföljning och utvärdering 

Även avsaknad av uppföljning på ett kontinuerligt, tydligt och strukturerat sätt belystes som 

stora behov att erfarenhetsåterföra från Hammarby Sjöstad-projektet (Pandis et al, 2009). Vad 

gäller utvärdering och uppföljning står det nu inskrivet i byggherrarnas kontrakt förtydligade 

ansvarsroller för att på så sätt faktiskt följa upp miljömålen (Mård, 2012-05-08). I enlighet 

med KTH:s utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöarbete har detta, enligt Ahlberg (2012-

05-22) ”bidragit till vårt arbete med att utveckla miljöprogram, indikatorer, organisation för 

arbetet, och väldigt mycket kopplat till uppföljning – som kommer att bli mycket mer rigorös 

än i Hammarby Sjöstad”. Ahlberg fortsätter vidare med att uppföljning ska ske ända till 

driftsskedet – i alla fall till garantibesiktningen, närmare bestämt när anläggning/byggnad 

varit i drift i två år. 
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Analys 5 
 

I denna del har analyserats huruvida kunskap genom erfarenhet och observation kan och har 

överförts mellan stadsbyggnadsprojekten Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. 

 

Hinder vid lärande 
 
Den teoretiska kunskapen är som redan nämnt, något man vet om och som man exempelvis 

kan läsa sig till. Den kan likställas med den explicita kunskapen som alltså kan uttryckas i ord 

och bild i egenskap av rapporter, planritningar och dylikt. Utöver detta krävs emellertid att 

den överförs och blir till praktisk kunskap, det vill säga att man faktiskt tillämpar den i 

projektet och omsätter i praktiken. Många besitter dessutom tyst kunskap, närmare bestämt 

erfarenhet genom år av praktiserande, exempelvis någon som innehaft samma arbetsposition 

under en längre tid. Att nyckelpersoner faller bort under ett projekts gång, har visat sig 

innebära hinder vid kunskapsöverföring i stadsbyggnadsprojekt. Dessa projekt pågår 

dessutom under en lång tidsperiod, varför det är lämpligt att en person som arbetat med 

projekt Hammarby Sjöstad även är delaktig i projekt Norra Djurgårdsstaden, med tanke på 

den erfarenhet personen tagit till sig under åren med förstnämnda projekt.  

 

Fallstudien av Norra Djurgårdsstaden påvisade att miljöchef och expert Ingmarie Ahlberg, det 

vill säga en person på en hög position och som säkerligen besitter en stor del tyst kunskap och 

erfarenhet, både arbetat med Hammarby Sjöstad och nu har Norra Djurgårdsstaden som 

fokusområde, vilket kan anses vara värdefullt vid erfarenhetsåterföring. Skulle en sådan 

nyckelperson sluta är det viktigt att dennes kunskap inte enbart följer med personen i fråga, 

utan även stannar kvar inom projektet och organisationen. En lösning gällande detta kan vara 

att låta nyckelpersonen agera som mentor, för att på så vis bibehålla den annars tysta 

kunskapen.  

 

I övrigt har man i projekt Norra Djurgårdsstaden använt sig av i princip samma byggherrar 

som tidigare, vilket även det får anses vara gynnsamt vid uppbyggnaden av denna stadsdel. 

Upphandling av okända aktörer och byggherrar riskerar annars skapa svårigheter vid 

kunskapsöverföring då lärande ofta sker genom observation, såsom exempelvis vid 

studerande av en mentor och att ett visst beteende och utförande genererar ett visst resultat, 
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något som sedan kan överföras vid nästkommande projekt men som uteblir om aktören är 

okänd.  

 

Som Ahlberg påpekade befinner de sig dock i en stressig arbetssituation där kunskapen inte 

alltid når fram, vilket alltså har påverkan på kunskapsöverföringen i sig och bör därför 

poängteras. 

 

Ett annat hinder som berörts vid kunskapsöverföring är att byggprojekt haft prägeln som 

ojämförbara med andra, men där kommunfullmäktiges begäran om att en utvärdering av 

Hammarby Sjöstad borde göras och att denna ska agera underlag för erfarenhetsåterföring till 

nya stadsbyggnadsprojekt, bevisar motsatsen - åtminstone i teorin. Likväl har utvärderingen 

av KTH använts som grund i planeringsprocessen av Norra Djurgårdsstaden enligt både 

Ahlberg och Mård, vilket alltså tyder på att det gamla synsättet om byggprojekt som unika, 

verkar vara just ett ”gammalt” synsätt.  

Projektorganisation 
 
Som vi berört tidigare är KTH:s rapport en utvärdering uttryckt i ord, där man förmedlat 

kunskap explicit om vad man bör ta med sig till nya stadsbyggnadsprojekt såsom Norra 

Djurgårdsstaden. Denna rapport har legat till grund för utformningen av vision och 

målformuleringar.  

 

I allmänhet är arbete i projekt något som främjar lärandet, varför bildande av en 

projektorganisation får betraktas vara ett effektivt tillvägagångssätt att sprida kunskap vidare. 

Avdelningen för Industriell Ekologi påpekade att denna organisation bör bildas tidigt i 

planeringsprocessen vid uppbyggandet av en miljöanpassad stadsdel för att kunna generera en 

tydlig vision där samtliga aktörer är inblandade. Detta för att förhindra misstolkningar och 

motstridiga målformuleringar. Projektorganisationen främjar som nämnt lärandet, samt skapar 

ett sammanlänkat kommunikationsflöde. Gällande projektorganisationen för Norra 

Djurgårdsstaden kom denna in relativt sent i processen, år 2010, det vill säga ett par år efter 

att de första spadtagen inletts. Utifrån detta talar det för att den vision och de övergripande 

mål som finns uppsatta torde anses vara ofullständiga för att kunna understödja en gemensam 

måluppfyllelse utan snedvridna och oförenliga värderingar. Dock har framtidsbilden för Norra 

Djurgårdsstaden framtagits genom samarbete mellan Stockholms Stad och näringslivet, vilket 
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bör has i åtanke. Det bör även tilläggas att de involverade i projektet sitter i närhet till 

varandra, som på så vis talar för ett bra flytande kommunikationsflöde. 

 

Att arbeta i projekt får också betraktas vara en utmaning, men med en positiv betoning. 

Istället för att uppfatta hinder som problem är det viktigt att tala om dessa som utmaningar. 

Ska man ägna en stor del av sin tid åt problemlösning är det lätt att det proaktiva arbetet 

kommer i skymundan och en uppföljning av vad som tidigare gick fel glöms bort. Vid 

intervjun med Daniel Carlsson Mård diskuterades eventuella ”problem” som man stött på 

under projektets gång, varpå respondenten var noga med att understryka att det rörde sig om 

utmaningar och att projekt i sig frambringar många nya lösningar, vilket får anses vara ett 

positivt synsätt. Dock bör poängteras att respondenten var informatör, endast innebär åsikter 

från en person och att synsättet därför inte behöver inbegripa resten av organisationen. 

Emellertid talar det för ett generellt synsätt i organisationen då det uppenbarligen är vad man 

vill förmedla utåt.  

 

Ytterligare en punkt som berörts är att projektgruppen i Norra Djurgårdsstaden i stort 

innefattar personer som varit delaktiga i tidigare stadsbyggnadsprojekt såsom Hammarby 

Sjöstad. Vid eventuella nystillskott till gruppen som kan innebära hinder i processen är någon 

form av lärlingskap ett exempel på ett effektivt sätt att se till att barriärer för 

kunskapsöverföring bryts. För att undersöka om så fanns hade emellertid krävts en mer 

omfattande intervju, vilket ej fanns utrymme för. 

Operationella inriktningsmål och ansvarsfördelning 
 

Enligt KTH:s rapport var de operationella inriktningsmålen alltför otydliga vid projekt 

Hammarby Sjöstad. Efter att ha studerat de uppsatta inriktningsmålen för Norra 

Djurgårdsstaden och om erfarenhet gällande tydligare inriktningsmål, kan konstateras att vad 

som menas med välavgränsat och tydligt endast kan göras utifrån en subjektiv bedömning och 

är svårdefinierat. Exempelvis ”hållbart energisystem” kan innebära alltifrån en jämförelse 

med tidigare energisystem i stadsdelen och uppbyggnad därefter, till energisystem i hela 

landet och så vidare. Dock får anses att de uppsatta fokusområden som inkluderats i 

miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden är relevanta och bedöms tagits med efter 

erfarenhetsåterföring av Hammarby Sjöstad, om de sedan är tydliga eller inte har det ej gjorts 

någon djupare analys på. 
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Gällande ansvarsfördelning i Norra Djurgårdsstaden har det via exploateringsavtalen givits 

riktlinjer för vem som ska ansvara för uppföljning av vad, varför författarna anser att lärdomar 

ha tagits med från tidigare projekt Hammarby Sjöstad. Dock bör påpekas att vad exakt som 

står i avtalen kan författarna ej uttala sig om, men har utgått ifrån att de är konkreta och 

tydliga riktlinjer. 

Boendes energiförbrukning 
 

De boendes energiförbrukning var en annan aspekt man missat att ta med i planeringen av 

Hammarby Sjöstad, men med hjälp av diverse incitament och ”morötter” skulle detta hinder 

kunna avhjälpas. Leder ett beteende till någon form av belöning, effektiviseras lärandet och 

energiförbrukningen kan minskas. Information till brukarna som pekar på lägre boende- och 

energikostnader vid ett visst handlingssätt är exempel på ett bra incitament för lärande. Denna 

information kommer bland annat att spridas via ett informationscenter centralt beläget i Norra 

Djurgårdsstaden samt finnas med i ett introduktionspaket som man erhåller vid inflyttning. 

Dock bör belysas de övriga steg som kan behöva överbryggas vid kunskapsöverföringen, 

såsom överföringen först från Stockholms Stad och Exploateringskontoret, vidare till 

byggherrarna och därefter till bostadsrättsföreningen och slutligen fram till de boende i 

området.  

 

Gällande de boendes energiförbrukning bör klarläggas att det även handlade om bristande 

kunskap från producentens sida om kundens beteende. I Norra Djurgårdsstaden har man 

därför valt att samla in åsikter från de boende i området samt tillsatt en livsstilsgrupp för att 

bättre kunna utvärdera kundens handlande. 

Miljöprofilering 
 

Som tidigare berörts visade utvärderingen gjord av KTH gällande Hammarby Sjöstad på att 

en miljöprofilering bör inledas tidigare i planeringsprocessen samt vikten av innovativa 

lösningar. 

 

Miljöprofileringen i Norra Djurgårdsstaden gjordes åtta år efter att planeringen inleddes. Att 

planera en hel stadsdel får bedömas vara ett omfattande arbete varpå årsramen när 

miljöprofileringen fastställdes får anses vara rimlig. Då de första spadtagen togs år 2008 i 
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området, det vill säga samma år som miljöprofileringen fastställdes, vandrar tankarna till att 

profileringen möjligtvis bör ha skett åtminstone ett par år tidigare för att säkerställa att 

profileringen var tillfredsställande.  

 

Gällande att lära sig genom erfarenhet framhölls i Norra Djurgårdsstaden bland annat att 

innovation och uppfinningsrikedom var något som skulle välkomnas och något som nyss 

nämnt belystes vara viktigt efter att utvärdering av Hammarby Sjöstad gjorts. I området 

planeras därför att anlägga ett innovationscenter för att skapa samverkan över gränserna och 

som mötesplats, något som bör betraktas som värdefullt för erfarenhetsåterföring. 

Ett annat sätt för att öka innovationen och spridning av kunskap är exempelvis tävlingar. I 

Norra Djurgårdsstaden hade man en tävling gällande markanvisning för ett visst område som 

avslutades i april nu i år. 

 

Uppföljning och utvärdering 
 

Det har även talats om att tidspressen i stadsbyggnadsprojekt bidragit till avsaknad av 

utvärdering och uppföljning och att erfarenheter då riskerar att förbises. Detta poängterades i 

KTH-rapporten var en bristande punkt i miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad med tanke 

på bristfällig systematisering och kontinuitet. I Norra Djurgårdsstaden har en 

uppföljningsmodell skapats, men är något som ännu ej går att analysera om modellen kan 

bedömas vara betydelsefull då projektet ej kommit så långt i processen. Här kan spekulationer 

endast göras, men får i och med detta ändå hoppas att denna uppföljningsmodell kommer att 

vara ett bra underlag inte enbart vid utvärdering av Norra Djurgårdsstaden utan även för 

framtida uppbyggnad av hållbara stadsdelar.  

 

Sammanfattning av analys 5.1 

 

Överföring av tyst kunskap har skett främst genom: 

 

 Nyckelpersoner – många som har arbetat i projekt Hammarby sjöstad arbetar 

nu med Norra djurgårdsstaden. Erfarenhet kan användas för att bland annat 

inte upprepa tidigare misstag. 

 Projektgrupper – kring erfarna nyckelpersoner bildas arbetsgrupper där 

nytillskotten drar lärdomar av ledarna. 

 Utvärdering – KTH-rapporten som sammanfattar erfarenheter som bör föras 

vidare från Hammarby sjöstad har används i planeringen för Norra 

djurgårdsstaden.  
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BILAGOR 7 
 

 

Bilaga A 7.1 

 

HS = Hammarby Sjöstad 

ND= Norra Djurgårdsstaden 

 

 

Hur tar ni vara på erfarenheterna från HS? 

 

 

Finns det en specifik grupp som har hand om både ND och HS? 

 

 

Man kunde läsa ur KTH-rapporten att ni i HS-projektet missade att räkna in de boendes 

energiförbrukning? Har ni lyckats bättre med det i ND? Involverat de boende mer kanske? 

 

 

Vilken taktik använder ni för att engagera de boende i planprocessen? 

 

 

Har ni några incitament i allmänhet för att engagera folk i området att ta hänsyn till miljön? 

alltså leverantörer, restaurangägare m.fl. Arrangerar ni några miljötekniktävlingar? 

 

 

Lär ni er av direkt erfarenhet? (Learning-by-doing) 

 

 

Hur ska ni utvärdera projektet? 

 

 

Kunskapsöverföring mellan länder? 

 

 

Hur många arbetar med en det här projektet? 

 

 

Sätter lagar några ”Käppar i hjulet” för planprocessen? 

 

 

Regeringsskifte – påverkar detta något i planprocessen? 

 

 

Kan du rekommendera några personer här på exploateringskontoret som vi kan intervjua, 

helst med ledarpositioner? 
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Bilaga B 7.2 

 

HS = Hammarby Sjöstad 

ND= Norra Djurgårdsstaden 

 

Vad fick ni lära er av arbetet i HS och Hur tar ni vara på erfarenheterna från HS? 

 

 

Hur många arbetar med ND? 

Finns det en specifik grupp som har arbetat med HS som nu arbetar med ND? 

 

 

KTH-rapporten som sammanfattade HS? Hur har den används för att förbättra planeringen 

och målen för ND? 

 

 

Hur ska Uppföljning gå till när ND är klart? Följer ni upp längs ”vägen”? 

 

 

Internationell lärdom -  hur lär de sig av dessa hållbara stadsbyggnadsprojekt?  

Hörde att Kina använder sig av Hammarby-modellen 

 

 

Kunskapsöverföring - Alla i samma hus (stadsbyggnadskontoret + exploateringskontoret)? 

Hur fungerar det? 

 

 

Generellt – Hur fungerar stadsbyggnadsprojekt ihop med Lagar – kan de sätta s.k. Käppar i 

hjulet? Påverkar regeringsskifte projektet (förseningar mm.)? 

 

 

Chefsroll 

 

Du som miljöchef har väl haft en finger med i spelet i många stadsbyggnadsprojekt – denna 

kunskap som du bär på (tyst kunskap) – hur överför du den till projektgrupper/individer?  

Ex. HS till ND? 

 

Svårigheter med att överföra kunskap? Svårare när man ska överföra till fler individer? 

 

Är det viktigt att stadsbyggnadsprojektet ska vara stort (höga invest-kostnader, utmaningar) så 

att många kunskaper behövs för att vara kunskapsgivande till framtida projekt? 

 

 

Hur tar man/du på bästa sätt tillvara på kunskapen? 

 

 

Bästa sätt att överföra kunskap? Sammansättning av projektgrupper?  
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Stött på en situation i tidigare projekt där learning-by-doing inträffat? I HS-projektet? ND-

projektet? 

 

 

Kan du komma på ett projekt som misslyckats men som man lärt sig av (tur i oturen)? 

 

 

Ansvarfördelning - att resultatet möter kraven? 

 

 

 


