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Sammanfattning 

Globala klimatförändringar i samband med kraftig urbanisering innebär att städerna utgör 

en nyckel till en framtida hållbar utveckling. Stadsbyggnadsprocesserna är dock ofta 

komplexa, tidskrävande och innefattar många olika aktörer vilket riskerar hindra den 

hållbara stadsutvecklingen. Med denna bakgrund efterfrågas utökad kunskap kring 

projektledningen vid den initiala delen av stadsbyggnadsprocessen. I denna rapport 

studeras därför projektledningen av tre svenska hållbarhetsprofilerade 

stadsutvecklingsområden, Hammarby Sjöstad, Västra Hamnen och Norra Djurgårdsstaden, 

samt ett kinesiskt hållbarhetsprofilerat stadsbyggnadsprojekt, Tangshan Bay Eco-City.  

I de tre svenska fallstudierna konstateras att organisationerna utvecklat ett starkare 

projektorienterat arbetssätt för att uppnå de högt uppsatta hållbarhetsmålen samt att 

detta har skapat ökade förutsättningar för ett lyckat resultat. En fördel vid uppbyggnaden 

av projektens organisationer har visat sig vara en överbryggning mellan olika 

kompetensområden vilket skapar förutsättningar för ett holistiskt perspektiv. Detta leder 

till att suboptimering mellan olika sektorer motverkas och synergier, viktiga för hållbar 

stadsutveckling, skapas. Därtill har avgörande framgångsfaktorer visat sig vara dels en stark 

politisk vilja bakom projektens höga ambitioner och att stödet samt idén om 

hållbarhetsprofileringarna kommer in så tidigt som möjligt i planeringsprocessen. Vidare 

lyfts aspekter inom målformuleringen; en tydlig målnedbrytning, ett dynamiskt 

målstyrningsdokument och en inkluderande målformuleringsprocess. Uppföljningen av 

dessa mål visar sig vara en förutsättning för att säkerställa att visionen för området 

uppnåtts, nödvändig för erfarenhetsåterföring mellan projekten och även en nyckelfaktor 

när det kommer till incitament för att målen ska uppnås. Slutligen bör existerande 

incitamentsstrukturer stärkas. Detta kan ske genom att stimulera ekonomiska 

förutsättningar att testa nya affärsmodeller och innovationer, synliggöra insatser och 

kontinuerligt involvera samtliga aktörer.  

Vid studier av det kinesiska stadsutvecklingsprojektet identifieras ett antal utmaningar i att 

applicera den svenska kompetensen inom området hållbar stadsutveckling i större 

utsträckning. Dessa identifieras som svårigheter att kartlägga de kinesiska 

stadsbyggnadsprocesserna, stora skillnader i de politiska systemen och städernas olika 

omfattning vilket påverkar möjligheterna att styra processerna. Mycket tyder dock på att 

flertalet av de svenska projektledningsmetoderna skulle kunna appliceras på projekt i Kina. 

Skillnaderna mellan de båda ländernas stadsbyggnadssystem bör dock studeras vidare i 

denna kontext för att kunna definiera vilka metoder som realistiskt skulle kunna exporteras.  

Slutligen kan vi konstatera att stadsutvecklingsprocessens komplexitet fortfarande är en 

stor utmaning för hållbar stadsbyggnad i Sverige. Även om vi i Sverige besitter kunskap 

kring hållbara lösningar så krävs det att vi utvecklar våra arbetssätt för att effektivt kunna 

implementera dessa. Först då, kan vi med gott självförtroende ta med oss vår kunskap inom 

hållbar stadsutveckling till andra länder. Vi vill därför belysa vikten av fortsatta studier kring 

metoder för förbättringar av organisationen kring svenska stadsbyggnadsprojekt.  

Sökord: hållbarhet, stadsutveckling, projektledning 
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Abstract 

Global climate change and strong urban growth implies that cities will constitute a key to 

sustainable development. The process behind urban development is however complex, 

time consuming and involve many different actors. Further knowledge from within project 

management at the initial part of the urban planning process is therefore requested. This 

report aims to investigate the project management of three Swedish, and one Chinese, 

development area with a strong sustainability profile. 

All Swedish case studies indicate that the organizations have developed a stronger project 

oriented way to work in order to achieve the sustainable ambitions and that this in turn 

created better prerequisites for a  sustainable result. Essential critical success factors were, 

among other aspects, a strong political will behind the initiative and that the sustainability 

profile was initiated as early as possible in the planning process. The importance of goal 

formulation, distinct goal break-down, a dynamic goal management program and an 

inclusive formulation process were also emphasized. The follow-up of the goals is partly a 

prerequisite to ensure that the vision for the area has been full filled, however it is also a 

prerequisite to be able to learn from previous experiences. The organization behind the 

project should span over different knowledge areas and create prerequisites for a holistic 

perspective so that sub-optimization between different sectors is avoided. The incentive 

structure should also be strengthened by stimulating economical prerequisites to test new 

business models, visualize contributions and continually and actively involve all actors. 

When investigating how the Swedish knowledge within the area could be applied in China 

to a greater extent a number of challenges were identified. The difficulty to clarify the 

Chinese urban development processes, big differences in political systems and the 

dimension of the cities affect the possibility to govern the processesss. A lot implies the 

Swedish project management methods could be applied on projects in China. The 

differences between the both countries urban development systems should however be 

further studied to define the methods that realistically could be exported. Finally we would 

like to conclude the complexity of the urban development process is still a major challenge 

for sustainable urban development in Sweden. Even if we in Sweden hold knowledge about 

sustainable solutions we still have to develop are way of working to achieve effective 

implementation. It is first when he have succeeded in doing so that we with confidence can 

bring our knowledge within sustainable urban development to other countries. We would 

therefore like to highlight the importance of continued studies around methods for 

improved organizational governance around urban development in Sweden. 

Key word: sustainability, urban development, project management 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Att det idag sker en global klimatförändring slås fast bl.a. i FN:s klimatpanels fjärde 

rapport år 2007. De främsta orsakerna anges vara utsläppen av växthusgaser och att den 

större delen av dessa kommer från städer. Det sker en kraftig urbanisering världen över 

och majoriteten av världens befolkning bor idag i städer, ofta under långt ifrån hållbara 

villkor. Detta innebär att städerna framgår som en allt mer betydelsefull del i lösningen 

till mänsklighetens negativa klimatpåverkan. För att uppnå en långsiktig hållbar tillväxt 

måste ekonomisk tillväxt kombineras med social och miljömässig hänsyn. Sverige 

framhålls ofta som en förebild vad gäller hållbar utveckling tack vara just den hänsyn 

som vanligtvis tas till sociala och miljömässiga frågor. (Tillväxtanalys, 2011) 

Frågorna kring utvecklingen av hållbara städer har i många länder världen över fått allt 

mer uppmärksamhet i både media, företagsverksamhet och samhällsdebatt. Det utövas 

nu en mer omfattande forskning i området än för ett par decennier sedan. Trots att det 

idag finns en utbredd kunskap om miljötekniska åtgärder inom byggsektorn så märks 

ingen minskad t.ex. energianvändning i städerna. Detta konstateras i en 

forskningsrapport beställd av Sveriges Riksdag. Anledningen anses vara ett det i 

branschen finns ett flertal komplexa och tidskrävande processer som innefattar många 

olika aktörer. Lösningen tros ligga i en utökad kunskap om beslutsprocessen, 

projektledningen samt genomförandet. Resultatet av rapporten visar att de här frågorna 

ofta är av större vikt än de faktiska tekniska frågorna. Även om de tekniska lösningarna 

redan finns där så faller de ofta på att det saknas metoder för att inkorporera dem i bl.a. 

kommunala beslutsprocesser och i stadsplaneringen. (Sveriges Riksdag, 2009, s. 43) I 

rapporten från FN:s världskonferens om hållbar utveckling i Rio år 1992 sägs ett viktigt 

steg i utvecklingen mot ett mer hållbart stadsbyggande vara att utveckla ett 

tvärsektoriellt arbete. Vikten av att integrera miljöfrågorna och miljöarbetet i övriga 

utvecklings- och kompetensområden poängteras samt att detta bör ske genom ett 

systemtänkande på en lokal, regional så väl som nationell nivå. (FN,§ 21, 2002) Vikten av 

att utveckla ett sådant arbetssätt poängteras även av den delegation som Sveriges 

regering tillsatte år 2008, för stimulans av hållbar stadsutveckling i Sverige. I en rapport 

utgiven år 2010 skriver de följande: 

”…olika aktörer måste samverka med varandra för att åstadkomma resultat… Och 
samverka så tidigt som möjligt. Den hållbara staden skapas genom helhetstänkande – 
inte genom att arbeta i egna stuprör.” (Delegationen för hållbara städer, 2010) 
 
Delegationen är en del i det arbete för utvecklingen av hållbara städer som sker runt om 

i Sverige. Det har i Sverige under senare decennier satsats på utvecklingen av stadsdelar 

där målsättningen har varit att åstadkomma internationellt ledande exempel på 

miljöanpassad stadsbebyggelse. De första exemplen, vilka fått internationell 

uppmärksamhet, är bl.a. Hammarby Sjöstad i Stockholm samt Västra Hamnen, Bo01, i 

Malmö. Organisationerna kring dessa projekt skiljer sig på flera punkter från 
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traditionella sätt att bedriva stadsutvecklingsprojekt. Under världskongressen i 

Johannesburg, år 2002, presenterade svenska forskare och representanter för bl.a. 

Exportrådet en teori kring metoder för hur hållbar stadsutveckling kan uppnås, den s.k. 

Sustainable City Approach. Konceptet behandlar stadsutvecklingsprocessen i ett 

systemperspektiv och belyser hur ett systemtänkande kan bidra till en eftertraktad 

symbios mellan stadens olika delar. Dessa metoder baseras till stor del i den traditionella 

svenska kommunala systemstrukturen men med ett tydligare fokus på 

hållbarhetsfrågorna samt sektoröverskridande arbete. (Sida, 2009) Det traditionella 

arbetssättet vid planering och genomförande av stadsbyggnadsprojekt beskrivs ofta som 

en slags stuprörsmodell. För att uppnå hållbarhet tros ett mer gränsöverskridande 

arbete vara avgörande. (Delegationen för hållbara städer, 2010) Utformningen av 

stadsbyggnadsprojekten Hammarby Sjöstad, Västra Hamnen och även det nyss 

påbörjade Norra djurgårdsstaden i Stockholm baseras på samma grundtankar. 

Presentationen vid kongressen i Johannesburg 2002 gav mycket positiv respons och 

konceptet Sustainable City appliceras idag av svenska konsulter i bl.a. planeringen av 

eco-staden Caofeidian, i Kina (Ranhagen, 2011). 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utreda hur projektledningen i arbetet med 

hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsprojekt kan utvecklas för att bättre lyfta 

hållbarhetsambitionerna. 

1.3 Frågeställning 
Hur kan svensk projektledning av hållbarhetsprofilerade områden, i det tidiga skedet av 

stadsbyggnadsprocessen, utvecklas för att bättre lyfta hållbarhetsambitionerna och hur 

kan denna kompetens utnyttjas i projekt i Kina? 

1.3.1 Del I 
Hur ser projektledningen ut i Sverige i arbetet med hållbara stadsutvecklingsprojekt? 

Hur kan projektledningen utvecklas för att skapa förutsättningar för ökad hållbarhet?  

1.3.2 Del II 
Hur kan projektledningen vid hållbar stadsutveckling, i Kina, utvecklas för ökad 

hållbarhet? 

Vilka delar av de svenska projektmodellerna, vid hållbara stadsutvecklingsprojekt, finns 

det möjlighet att exportera? 

1.4 Metod 
Detta examensarbete har utförts genom en initial teoristudie samt en kvalitativt inriktad 

fallstudiemetodik. Arbetets frågeställning är uppdelad i två delar där den första delen, 

med ett nationellt fokus på Sverige, besvaras genom en multipel fallstudiedesign av tre 

projekt. Urvalet grundas på två kriterier; en stark hållbarhetsprofil samt att de är 

omfattande nyckelprojekt inom samhällsbyggnad nationellt i Sverige. De utvalda 
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fallstudierna är Västra Hamnen (Malmö, Sverige), Hammarby Sjöstad (Stockholm, 

Sverige) och Norra Djurgårdsstaden (Stockholm, Sverige).  

I arbetets andra del, med internationellt perspektiv, har en enkel fallstudiedesign 

applicerats där ett stadsutvecklingsprojekt har analyserats; Tangshan Bay Eco-City i Kina. 

Projektet är ett internationellt exempel inom området för hållbar stadsutveckling där 

svenska konsulter från företaget Sweco har deltagit. Fallstudierna har baserats på 

informationsinsamling genom intervjuer, skriftliga källor samt en workshop med 

konsulter från Sweco Architects. Vald forskningsmetodik diskuteras och utvecklas 

ytterligare i kapitel två.  

1.5 Avgränsning 
Frågeställningen syftar inte till att utreda huruvida de studerade fallen uppnår ett 

hållbart resultat enligt begreppets definition. Vi syftar heller inte till att utreda huruvida 

de studerande projekten uppnått de hållbarhetsmål som satts upp för de olika 

stadsdelarna. Vi har istället valt fallstudier utifrån en uttalad hållbarhetsprofil med högt 

uppsatta ambitioner. Vid identifieringen av framgångsfaktorer har vi utgått från de olika 

intervjuobjektens egna uppfattning av vad som verkat positivt respektive negativt för 

slutresultatet. I vissa fall har dock vi haft tillgång till redan utförda utvärderingar av 

stadsdelarnas hållbarhetsprofiler vilka vi nyttjat i vår analys. Vi berör heller inte huruvida 

det är optimalt att bygga ut stadsdelar eller städer i ett svep. En jämförelse mellan den 

mer organiska framväxten av städer i jämförelse med det i de studerade fallen mer 

holistiska projektbaserade byggandet av stadsdelar och städer skulle kunna vara ett 

intressant föremål för vidare studier. Bakgrunden till avgränsningen är att begränsa 

arbetets omfattning och vi lämnar istället detta område åt vidare forskning.  

1.6 Rapportstruktur 
Denna rapport är organiserad i tre delar och sex kapitel samt tillhörande referenslista 

och appendix. Del I består av tre kapitel och ger en övergripande bakgrund till den 

utförda studien. Det första kapitlet utgör introduktionen där problemformuleringen och 

frågeställningen definieras. I det andra kapitlet förklaras hur studien har genomförts och 

valda metoder motiveras. I det tredje kapitlet beskrivs det teoretiska ramverk som ligger 

till grund för studien uppdelat i två delar; hållbar stadsutveckling samt projektledning. 

Del II består av det fjärde kapitlet som beskriver empirin uppdelat på de tre fallstudier 

som utförts i Sverige samt den internationella fallstudien från Kina. Del III utgörs av tre 

kapitel. Kapitel fem analyserar empirin från de fyra fallstudierna. Kapitel sex utgörs av en 

diskussion för att sedan summera slutsatserna i kapitel sju. 
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2 Metod 

En metod är en plan för att samla in, organisera och integrera information som kommer 

att resultera i en produkt; slutrapporten (Merriam, 1994). Rapporten, i detta fall 

examensarbetet, bygger på kvalitativ forskningsmetodik då syftet är att utvärdera 

processer snarare än slutprodukten av dem. Målet är att studera, beskriva och förklara 

skeenden och företeelser varför detta arbete tar en deskriptiv och icke-experimentell 

karaktär.  

2.1 Teoretiskt ramverk 
En undersökning av litteratur och teori knuten till projektmodeller för hållbar 

stadsutveckling har analyserats för att ta fram det teoretiska ramverk som ligger till 

grund för analys och tolkning av det empiriska material som senare presenteras. Då det 

finns en relativt liten mängd tidigare forskning och få rapporter som beskriver och 

utvärderar olika projektmodeller i samband med stadsbyggnadsprocessen så har den 

teoretiska studien delats upp i två separata delar; en som definierar hållbar 

stadsutveckling samt en andra del som beskriver projektledningsteori och vidare 

utvecklar de fem identifierade analyspunkterna; initiering, målformulering, uppföljning, 

projektorganisation, samt incitamentsstruktur. 

2.2 Fallstudiemetodik 
Detta examensarbete genomförs genom ett antal utvalda fallstudier som utgörs av det 

tidiga skedet i stadsutvecklingsprojekt med tydligt fokus på hållbarhet. I boken Case 

study research- Design and methods ställer Yin (2003) upp tre kriterier då fallstudien 

förordas som forskningsmetod; då frågeställningen formuleras med ’hur’ eller ’varför’, 

då forskaren inte har möjlighet att påverka de ingående variablerna och slutligen, då 

nutida och aktuella skeenden utreds. Då syftet med detta arbete är att systematiskt 

studera, beskriva och utvärdera ledningen vid hållbara stadsutvecklingsprojekt samt hur 

denna kan bidra till hållbar stadsbyggnad har fallstudiemetodik därför valts som 

forskningsmetod. 

Arbetets frågeställning är uppdelad i två delar; den första med ett nationellt fokus på 

Sverige medan den andra delen vidgar vyn och undersöker det internationella 

perspektivet. I den första delen har en helhetsinriktad multipel fallstudiedesign 

applicerats (Yin, 2003) där tre fallstudier har valts ut. Den främsta fördelen med en 

multipel fallstudie är, enligt Yin (2003), att resultatet blir mer övertygande och studien 

mer robust. Då frågeställningen i den första delen syftar till att ge en övergripande bild 

av svenska projektmodeller vid hållbar stadsutveckling ansågs det därför lämpligt att 

välja flera projekt och att dessa skulle vara spridda över landet för att bättre reflektera 

nationella arbetsmetoder. Fallstudierna valdes ut baserat på två kriterier; en stark 

hållbarhetsprofil samt att de är omfattande nyckelprojekt inom samhällsbyggnad 

nationellt i Sverige. De utvalda fallstudierna är Västra Hamnen (Malmö, Sverige), 
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Hammarby Sjöstad (Stockholm, Sverige) och Norra Djurgårdsstaden (Stockholm, 

Sverige). 

För att besvara frågeställningarna i den andra delen valdes en enkel fallstudiedesign där 

med enbart ett fall. Den enkla fallstudiedesignen är i berättigad under vissa 

förutsättningar; när fallet visar på (a) ett kritiskt test av en existerande teori, (b) ett 

ovanligt eller unikt förhållande, (c) ett representativt eller typiskt fall eller när fallet visar 

på (d) avslöjande eller (e) longitudinellt syfte (Yin, 2003). Då frågeställningen i den andra 

delen berör hur svenska projektmodeller kan appliceras vid hållbar stadsutveckling 

internationellt valdes ett representativt typiskt fall; Tangshan Bay Eco-City i 

Tangshanprovinsen i Kina som är internationellt exempel inom området för hållbar 

stadsutveckling. Dessutom har flera svenska aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen 

varit aktiva i utvecklingen av området vilket var ett urvalskriterium för att kunna utföra 

studien från Sverige och ändå få tillgång till djupgående detaljerad information från 

projektet. 

2.3 Tillvägagångssätt 
Denna rapport har utgått från ett antal tekniker för informationsinsamling inom ramen 

för respektive fallstudie; intervjuer, en workshop, samt skriftliga källor. 

Tillvägagångssättet har tagit en induktiv karaktär då det i fallstudierna har varit svårt att 

identifiera alla avgörande variabler i förväg. Informationsinsamlingen hade därför initialt 

syftet att ge en ökad inblick och förståelse för stadsutvecklingsprojektens natur och 

utmaningar och baserat på en analys av det insamlade materialet utfördes sedan en 

djupare informationssökning.  Uppdelningen av frågeställningen i två delar innebar även 

en induktiv metod då svenska projekt utreddes i den första delen för att senare, baserat 

på dessa upptäckter, ställa upp ramarna för hur det internationella fallet skulle 

utvärderas. 

2.3.1 Intervjuer 
Bell (2002) lyfter fram intervjuteknikens möjlighet till anpassning som en av dess främsta 

styrkor; en skicklig intervjuare kan följa upp idéer, utforska svaren och undersöka 

bakomliggande motiv och känslor. Tonläge, ansiktsuttryck och tveksamhet när ett svar 

formuleras kan ge information, otydliga svar kan förklaras och utvecklas, något som 

skriftliga återberättelser inte ger möjlighet till. Då dessutom få analyser av det valda 

ämnesområdet har utförts tidigare så har intervjuer fungerat som den huvudsakliga 

metoden för informationsinsamling i denna rapport.  

Den första intervjuomgången utgick från en intervjuteknik som bygger på ett mindre 

strukturerat upplägg. Enligt Merriam (1994) är denna typ av intervju att föredra mot den 

helt strukturerade eftersom de olika respondenterna ges möjligheten att definiera sin 

verklighet på olika sätt. Dessa intervjuer styrs av ett antal frågeställningar som ska 

utforskas, men varken ordalydelse eller ordningsföljd bestäms exakt i förväg. Det 

främsta målet för dessa intervjuer är att lära sig tillräckligt mycket om en situation för 

att kunna formulera mer strukturerade frågor för kommande intervjuer. 



EXAMENSARBETE OM SVENSK PROJEKTLEDNING FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING 

 

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN   7 

 

Den andra intervjuomgången hade en mer strukturerad karaktär då specifika 

fokusområden hade valts ut baserat på en litteraturgenomgång som sedan förankrats i 

vid de initiala intervjuerna. Intervjustrukturen följde Trattmodellen som börjar öppet, 

sedan går in på mer specifika frågor för att i slutskedet åter bli öppen (Kylén, 2004). I 

början av intervjun låter frågorna av öppen karaktär respondenterna slappna av och 

känna sig trygga i situationen genom att berätta om sig själva och sitt ämnesområde. De 

mer ämnesspecifika och fokuserade frågorna bör sedan vara genomtänkta och 

välformulerade för att försäkra att all sökt information erhålls under intervjun. I den 

senare delen ger de öppna frågorna respondenterna möjligheten att dela med sig av 

insikter och information som inte kommit fram tidigare.  

I de svenska fallstudierna har vi främst intervjuat tjänstemän inom staden som varit 

aktivt involverade i utvecklingsprocessen av de olika stadsdelarna. Ambitionen har varit 

att träffa personer i liknande roller inom alla fallstudierna för att skapa bar 

förutsättningar för jämförelse och analys. Intervjupersoner har varit projektledare både 

på en övergripande nivå men även delprojektledare inom planering respektive 

genomförande. Vi har även sökt träffa de personer som arbetat med utformningen och 

formuleringen av hållbarhetsprofileringen. I det internationella fallet har vi inte 

intervjuat några tjänstemän från staden Tangshan Bay. Istället har vi dels intervjuat 

konsulter som medverkat i projektet. Vi har även intervjuat tjänstemän inom Malmö 

stad som driver ett kompetensutvecklingsprogram tillsammans med en delegation från 

Tangshan Bay.    

2.3.2 Workshop 
Efter att litteraturgenomgången och de initiala intervjuerna hade utförts genomfördes 

en workshop med anställda från Sweco Architects, konsulter inom området för hållbar 

stadsutveckling. Syftet med workshopen var att skapa diskussion kring de röda trådar 

som under arbetets gång identifierats som nyckelpunkter för framgångsrik hållbar 

stadsutveckling. Workshopen inleddes med öppna diskussionspunkter för att i 

möjligaste mån inte påverka deltagarnas egna uppfattningar och gick sedan in allt mer 

detaljerat kring respektive röd tråd. Deltagarna delades in i två mindre grupper med sex 

personer i respektive grupp för att ge mer utrymme för olika åsikter och tankar att göra 

sig hörda. Efter varje diskussionspunkt sammanfattade grupperna sina slutsatser och 

delade dem med de övriga deltagarna. Debatten gav dels möjligheten att prova de olika 

hypoteserna samt även nya infallsvinklar inom ämnesområdet.  

2.3.3 Skriftliga källor 
Skriftliga källor är ofta rika på information och kan tillgodogöras till en lägre kostnad än 

via andra metoder (Merriam, 1994). En viktig informationskälla, som komplement till de 

utförda intervjuerna, har därför varit skriftliga rapporter och utredningar från de olika 

fallstudierna. Det skriftliga materialet har delvis bestått av interna projektbeskrivningar 

och målstyrningsdokument som har gett en fördjupad bild av hur organisationen bakom 

projektet var tänkt att fungera. I de fall det funnits att tillgå har även 

uppföljningsrapporter och utvärderingar analyserats. Dessa är i de flesta fall utförda av 

externa organisationer, främst högskolor och universitet, på beställning av 

projektorganisationen. 
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2.4 Brister i metodiken 
Brister i metoden vid den praktiska informationsinsamlingen är främst knutna till 

intervjutekniken och analysen av de skriftliga källorna. Det finns alltid en risk att 

intervjuns neutralitet kan ifrågasättas då intervjuobjektets svar kan påverkas av 

intervjuarens uppförande, sätt att formulera sina frågor samt intervjuarens egna 

omedvetna tolkning av varje svar (Bell, 2002). I detta fall utfördes de flesta intervjuerna 

av båda författarna, med olika utbildningsbakgrund, och det framkom tydligt efter flera 

intervjuer hur samma svar hade tolkats på olika sätt. Samtidigt kan detta även resulterat 

i en mer varierad och mångsidig dialog då varje intervju formades utifrån båda 

författarnas perspektiv. 

För att besvara den första delfrågeställningen i rapporten krävdes att författarna skulle 

bilda sig en uppfattning av vad som fungerat bra i de studerade fallen, och vad som 

fungerat mindre bra. Vid intervjuer med de olika projektens interna organisationer var 

det dock tydligt att få intervjuobjekt ville reflektera över, och dela med sig av, vad som 

inte fungerade bra utan var mer benägna att tala om det motsatta.  Det var därför av 

extra vikt vid utförandet av intervjuerna att bygga upp en trygg samtalsmiljö där 

intervjuobjektet vågade dela med sig av sina åsikter samt viktigt att författarna aktivt 

styrde intervjun så att även frågorna av negativ karaktär besvarades. 

Vid utnyttjandet av skriftliga källor för informationsinsamling är det viktigt att ta hänsyn 

till de inneboende begränsningarna och farorna som metoden innebär (Merriam, 1994). 

Alla dokument har inte utarbetats eller utformats i ett forskningssyfte och kan därför 

vara ofullständiga eller ha en tveksam äkthet. Interna projektbeskrivningar och 

målstyrningsdokument formulerar exempelvis avsikten med hur en organisation är tänkt 

att fungera initialt men säger inget om huruvida de uppsatta punkterna faktiskt har 

implementerats. Utförda utvärderingar analyserar sällan exakt samma frågeställning 

vilket gör att viktiga erfarenheter kan falla mellan stolarna. Det har därför viktigt att de 

skriftliga källorna inte har utgjort den enda informationskällan utan istället fungerat som 

ett komplement till intervjuerna samt att ursprung, tillkomstmotiv, upphovsman och 

kontext där de tillkom granskas kritiskt.  

En av de främsta utmaningarna vid genomförandet av rapporten var att besvara de två 

sista frågeställningarna som berör det internationella perspektivet. Valet att fokusera på 

Kina utan att ha möjlighet att besöka det studerade projektet och utföra intervjuer med 

de involverade huvudaktörerna har försvårat informationsinsamlingen. Istället har 

svenska konsulter som arbetat med projektet samt aktörer från Tangma-projektet, ett 

kompetensutvecklingsprojekt mellan provinsen Tangshan och Malmö stad, intervjuats. 

Detta står alltså i stark kontrast till de svenska fallstudierna där majoriteten av de 

intervjuade har varit involverade i stadens interna projektorganisation. 

Samtliga intervjuobjekt kopplade till Tangshan Bay Eco-City uttryckte också en osäkerhet 

kring hur projektet faktiskt har fungerat internt hos de kinesiska myndigheterna och 

beskrivit organisationen som extremt otransparent. Deltagare i Tangmaprojektet 

berättade även hur den kinesiska delegationen knappt själva kände till hur den egna 

organisationen fungerade (Nordqvist, 2011; Åkesson, 2011). Det har därför varit viktigt 
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att hela tiden reflektera över de svenska intervjuobjektens beskrivningar av det kinesiska 

systemet och synliggöra de osäkerheter som framkommer.  

Ytterligare en källa till osäkerhet gällande resultaten från den internationella fallstudien 

är det faktum att de intervjuade svenska konsulterna främst arbetat med en deletapp av 

hela utvecklingsprojektet. Samtliga målstyrningsdokument som tagits fram av 

konsulterna och som vidare analyserats av författarna beskriver alltså arbetet bakom 

denna första deletapp. I hur stor utsträckningen som staden Tangshan sedan har valt att 

arbeta utifrån dessa dokument är inte känt och inte heller huruvida dessa är dokument 

som senare implementerats i andra deletapper i utvecklingen av Tangshan Bay Eco City. 

Dessa osäkerheter uppmärksammas därför kontinuerligt genom hela rapporten för att 

göra läsaren uppmärksam på detta.  
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Hållbar stadsutveckling 
I följande kapitel redovisas en övergripande problematisering av hållbarhetsbegreppet 

och dess koppling till stadsutveckling. Till en början behandlas hållbarhetsfrågan samt 

behovet av en förändring av samhällssystem för att hållbar utveckling ska uppnås, 

utifrån forskningsrapporter och policyrapporter. Vidare redogörs för sambandet mellan 

hållbar utveckling och städers utveckling och slutligen presenteras ett antal metoder och 

teorier kring åtgärder som krävs för ökad hållbarhet I städer.  

3.1.1 Hållbar Utveckling 
En av de mest använda definitionerna av begreppet hållbar utveckling hämtas ur 

Brundtlandrapporten utformad av Brundtlandkommissionen år 1987 och lyder enligt 

följande: 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”12 

(Förenta Nationerna, 1987) 

”Hållbar utveckling” är ett av två likartade begrepp som gärna förväxlas där det andra är 

”hållbar tillväxt”. I en rapport från Myndigheten för Tillväxtpolitsiska Utvärderingar och 

Analyser (Tillväxtanalys, 2009) definieras hållbar tillväxt som ”en balans mellan olika delar 

av det mänskliga livet”. Dagens produktions- och konsumtionsmönster måste förändras, 

vilket innefattar både energiförbrukning samt olika transportsystem som möjliggör dagens 

globala ekonomi. Ekonomisk tillväxt beskrivs som något som bidrar till materiell välfärd och 

sociala värden medan den samtidigt skapar problem som föroreningar och global 

uppvärmning. Tillväxt innebär att något utökas och växer vilket möjligen inte alltid är 

positivt. Begreppet ”hållbar utveckling” lämnar öppet huruvida en hållbar framtid handlar 

om utökad välfärd, resursanvändning etc. Enligt tillväxtverket är dock en hållbar tillväxt 

möjlig. (Tillväxtverket, 2011) Detta beskrivs enligt följande: ” Tillväxten är hållbar när 

ekonomisk tillväxt sker samtidigt som mänskliga resurser utvecklas och miljömässiga värden 

långsiktigt tas tillvara.”  

Det har tidigare pågått en diskussion inom forskarvärlden kring huruvida det kan slås 

fast att det sker en global uppvärmning eller ej. Senare har detta bekräftats av flera 

vetenskapliga källor och idag är majoriteten av världens forskare överens om att 

människan påverkar klimatet negativt. År 2007 bekräftades detta även i bl.a. FN:s 

klimatpanel, s.k. IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, i den fjärde 

rapporten, samt att denna påverkan innebär en stor utmaning. Den globala 

uppvärmningen och klimatförändringarna konstateras, enligt Tillväxtanalys, bara vara en 

av flera utmaningar. Det finns ett flertal andra faktorer som spelar in i måttet av 

människans negativa påverkan på sin omvärld. Stockholm Environment Institute har 

identifierat nio områden som utöver klimathotet har avgörande betydelse för 

mänsklighetens fortlevnad där i bland biologisk mångfald, havens försurning, 

färskvattenanvändning och kvävets kretslopp. Det är viktigt att inte förenkla 
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hållbarhetsbegreppet till att endast beröra klimatförändringarna. (Sveriges Riksdag, 

2009)  

 

I Europakommissionens rapport och vision Europe 2020, Communication from the 

Commission konstateras att klimathotet och resursanvändningen i dagens Europa är 

kritiskt och kräver drastiska åtgärder. (Europakommissionen, 2010) I visionen förslås tre 

huvudprioriteringar som en röd tråd genom målen för det framtida Europa. Dessa tre 

områden är Smart Tillväxt, Hållbar Tillväxt och Inkluderande Tillväxt. Översatt blir 

definitionen av målen för en hållbar tillväxt i Europa utvecklingen av en resurssnål, 

hållbar och konkurrenskraftig ekonomi där vidareutveckling av bl.a. ”grön” teknologi och 

konsumenternas kunskap om resursanvändning spelar en viktig roll. Senare poängteras 

att de mål som innefattas under de tre huvudområdena måste ”gå att mäta och vara 

baserade på tillräckliga data för att jämförelser ska vara möjliga”. Några av de specifika 

mätbara målen som nämns under rubriken Hållbar Tillväxt är att uppnå en reducering av 

utsläpp av växthusgaser med 20 % samt att öka användningen av förnyelsebar energi till 

20% av den totala energianvändningen. Metoder som föreslås för att skapa förändringar 

som de ovan nämnda är bl.a. regleringar, byggstandarder och marknads-baserade 

instrument, så som t.ex. beskattning, subventioner och upphandlingar för att minska 

energi- och resursanvändning. Utöver detta föreslås finansiering för att 

energieffektivisera offentliga byggnader och även för att utveckla ett mer effektivt 

återvinningssystem.  

År 2001 sattes EU’s första strategi för hållbar utveckling upp av det s.k. European 

Environmental Advisory Councils (EEACs), The EU Sustainable Development Strategy. 

(Europakommissionen, 2009) Strategin beskriver vad som tros krävas för att hållbar 

utveckling ska ske. Här nämns bl.a. vikten av att lösningarna har ett brett stöd från 

politiker och myndigheter, ett längre tidsperspektiv, forskningsbaserade strategier samt 

att resultat måste gå att mätas samt regelbundet följas upp. Utan det politiska stödet 

tros satsningarna på hållbar utveckling vara svåra att genomföra. 

3.1.2 Städers klimatpåverkan 
IIPCC:s ovan nämnda FN-rapport redovisas som sagt att den främsta orsaken till de 

bekräftade klimatförändringarna är utsläppen av växthusgaser samt även att den större 

delen av dessa kommer från städer. Vid den första internationella klimatkonferensen i 

Stockholm år 1972, började den allt mer kraftiga urbaniseringen och 

miljökonsekvenserna av denna att noteras och diskuteras. (Sida, 2009) Än idag sker en 

kraftig urbanisering världen över och om ett par decennier förväntar ca 70 % leva i 

städer.  Den majoritet av världens befolkning som idag bor och arbetar i städer lever i 

många fall under långt ifrån hållbara villkor. Städer är därför en viktig och central del i 

utmaningen med hållbar utveckling. (Tillväxtanalys, 2011)  

3.1.3     Metoder för Hållbar Stadsutveckling 
Det ligger en problematik i att mäta städers klimatpåverkan då de gärna beskrivs som 

väldigt komplexa system svåra att analysera. (Rapport; Sida 2009) Ett exempel på ett 

förenklat sätt att mäta städers klimatpåverkan är genom deras s.k. Ekologiska 

Fotavtryck. Metoden går ut på att beräkna den areal mark som krävs för att bistå staden 
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med de resurser den konsumerar, t.ex. jordbruksmark eller skogsareal. Med denna 

metod ges en pedagogisk bild över den kraftiga urbaniseringen och ökade konsumtionen 

sedan sekelskiftet år 1900, se figur 3.1.1.. Under 1900-talet ökade de västerländska 

städernas ekologiska fotavtryck i snitt med 400 %. Under samma period minskade 

jordens odlingsbara yta med en fjärdedel. Denna teori visar på att den välbeställda delen 

av världens befolkning förbrukar per capita ungefär tre gånger så mycket areal mark än 

vad som finns tillgängligt för hela jordens befolkning per capita.  

 

Figur 3.1.1) Ekologiskt fotavtryck för västvärldens konsumtion per kapita relativt tillgängliga 

resurser för väldens totala befolkning per capita. (Rapport; Sida 2009) 

Idag ökar konsumtionen och städernas fotavtryck i utvecklingsländer så som t.ex. Kina 

kraftigt.  Detta är en utveckling som inte är hållbar och som kan få allvarliga 

konsekvenser Drygt 15 miljoner flyttar in till de kinesiska städerna varje år och den 

kraftiga utvecklingen skapar stor inverkan på miljön.  

Samtidigt som städer idag bidrar till just bl.a. negativ klimatpåverkan öppnar de även för 

stora möjligheter till ett mer hållbar levnadssätt.  (Sveriges Riksdag 2009, s. 14) Ju tätare 

bebyggelse desto kortare blir resorna och desto fler kan åka med kollektiva färdmedel. 

Mindre bostäder ger lägre energianvändning vilket har visat bl.a. att städers invånare 

använder mindre energi, per capita, än landsortsbor etc. Detta konstateras i en 

forskningsöversikt med fokus på hur hållbara och klimatsmarta städer kan se ut i 

framtiden som har tagits fram, på uppdrag av svenska Civilutskottet, Trafikutskottet 

samt Miljö- och Jordbruksutskottet. Motiveringen till beställningen av rapporten är att 

dagens starkt växande tätortsbefolkning har gjort frågan om utformningen av 

framtidens städer till en mycket angelägen fråga. I forskningsrapporten konstateras att 

de växande städerna kräver en omsorgsfull panering för att de i framtiden ska vara 

hållbara ur både ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 

I forskningsrapporten, utgiven av Sveriges Riksdag, beskrivs ”staden” som ”ett komplext 

system där en rad processer behöver utvecklas, underhållas och återställas.” (Sveriges 

Riksdag, 2009) Hållbar stadsutveckling tros kunna uppnås via bl.a. medvetna och aktiva 

åtgärder genom planerings-, bygg- och restaureringsprocesser. Exempel som anges på 

möjliga åtgärder är t.ex. energieffektivisering och ökad resurshushållning. Det ges ett 

antal exempel på viktiga funktioner som behöver beaktas för att en hållbar 
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stadsutveckling ska vara möjlig. Exempel på dessa är användandet av grönområden, 

energianvändningen i byggnader och utveckling samt reglering av transport och 

trafiksystem. De största utmaningarna sammanfattas i en minskning av beroendet av 

fossila bränslen, minska klimatpåverkan samt att skapa uthålliga system för t.ex. 

vattenförsörjning och andra resurser. Det här tillsammans med att minska belastningen 

på ekosystemen samt att minska den sociala segregationen är de viktigaste målen att 

eftersträva för ökad hållbar stadsutveckling. För att lyckas uppfylla målen punktas även 

förändringar i själva systemet för samhällsbyggnad upp.  

I forskningsrapporten anges att ett sätt att angripa utvecklingsproblemen är att 

undersöka och utveckla samspelet mellan stadens olika system, på olika nivåer i staden 

och även mellan staden och dess omgivningar. Med detta menas att det är viktigt att 

granska samspelet mellan både tekniska, sociala och ekonomiska system på lokal nivå 

och göra vidare analyser på en nationell eller global skala. För hållbar stadsutveckling 

behövs en helhetssyn inom stadsplaneringen. Målkonflikter i planeringen ställer till 

problem samtidigt som kunskapen kring potentiella synergieffekter blir allt mer 

uppmärksammat. Allt detta pekar på ett behov av en stadsplanering med integrerade 

strategier för att möjliggöra en hållbar stadsutveckling. Planeringen måste således, 

citerat ur rapporten, ”präglas av ett systemtänkande och en helhetssyn som ofta saknas 

idag”. (Sveriges Riksdag, 2009, s.43) Ett viktigt steg i utvecklingen är att integrera 

miljöfrågorna och miljöarbetet i övriga utvecklings- och kompetensområden. Ett 

tvärsektoriellt arbete är alltså nödvändigt vilket är ett angreppssätt som beskrivs i en 

ytterligare rapport, rapporten från konferensen i Johannesburg 2002. (Förenta 

Nationerna,§ 21, 2002) Ett av de mål som framställs som mycket betydelsefulla för att 

hållbar utveckling ska uppnås är att främja ett integrerat systemtänkande på lokal, 

region och nationell nivå, inom områden som t.ex. transport, .  

Forskning har bidragit till att det idag finns en utbredd kunskap om dessa åtgärder inom 

byggsektorn, i Sverige. Trots detta märks det ingen minskad t.ex. energianvändning i 

städerna. Det här anses bero på att processerna inom planering och genomförande 

gärna är komplexa, tidskrävande och innefattar många olika aktörer. För att lyckas 

överkomma detta krävs det utökad kunskap om beslutsprocessen, projektledningen och 

om genomförandet. Detta behov av kunskap är, enligt forskningsrapporten, idag ofta 

mycket större än behovet av kunskapen om de tekniska frågorna. Även om de tekniska 

lösningarna finns så saknas det ofta metoder för att inkorporera den i stadsplaneringen 

och i de kommunala beslutsprocesserna. (Sveriges Riksdag 2009, s.43) Genom att 

utveckla metoderna för projektledning och processledning av det tidiga skedet av 

stadsutvecklingen så kan möjligheter skapas för att nya tekniska lösningar kan realiseras 

i svenska stadsbyggnadsprojekt.  

3.2 Projektteori 
Projekt som arbetsform och projektledning är idag högaktuella områden med stark 

tillväxt inom de flesta branscher (Tonnquist, 2008). Det projektbaserade arbetet berör 

idag så gott som hela företagsorganisationen och nästan alla kommer i sin yrkesroll 

någon gång i kontakt med ett projekt. Samhällsbyggnadssektorn är traditionellt en starkt 
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projektbaserad bransch där den största delen av verksamheten inom bygg och 

fastigheter drivs i projektform. Trots detta är projekt som arbetsmetod vid 

stadsutveckling ett relativt outvecklat område där mycket forskning saknas. För att 

vidare kunna utveckla hur ledningen av stadsutvecklingsprojekt kan skapa 

förutsättningar för hållbara lösningar kommer detta kapitel att lägga den teoretiska 

grunden för projektledningsmetodik.  

 
Detta kapitel är uppdelat i två delar; 

i. Den första delen syftar till att ge en övergripande definition av 

projektbegreppet och de olika ingående processerna. 

ii. Den andra delen lyfter fram en introduktion till de delar av projektteorin 

som identifierats relevanta för den kommande diskussionen. 

3.2.1 Projekt som arbetsform 
Tidigare var projektet ett sätt att hantera uppgifter av engångskaraktär som den 

vanliga linjeorganisationen inte var utformad att klara av. Idag går många företag mot 

att, i allt större grad, även driva nyckelfunktionerna i verksamheten i projektform. 

Tonnquist (2008) menar att projektorganisationen ger ökat fokus på kundnyttan genom 

stark målstyrning och samordning både mellan interna avdelningar och externa aktörer. 

Tonnquist fortsätter vidare att visa på hur trender som globalisering, ökad konkurrens 

och nätverksbaserad verksamhet gör att dagens organisationer måste förändra sina 

organisationsformer. Projekt är lättare att definiera och starta än att bygga upp nya 

avdelningar på ett företag. De har dessutom kortare genomloppstid vilket i sin tur 

innebär lägre risk, lägre kostnader och högre styrbarhet.  

Projektdefinition 

Projektbegreppets definition skiljer sig något åt i litteraturen. Enligt Project 

Management Institute (2008) definieras ett projekt som ”en temporär satsning för att 

framställa en unik produkt, tjänst eller resultat”. Tonnquist (2008) skriver; ”Ett projekt 

kan beskrivas som en process, med ett start och ett slut”, och menar att det är just den 

tydliga avgränsningen i tiden som definierar projektet. Tonnquist (2008) lyfter även fram 

ytterligare tre kriterier, utöver tidsaspekten, i sin projektdefinition; en unik uppgift, 

tillskriven egen budget som drivs i en tillfällig organisation. I Projekt- ledning och 

metoder (Antvik & Sjöholm, 2007) lyfts fyra kriterier fram som går i linje med de ovan 

nämnda; målstyrt, temporärt, begränsat och unikt.  

Återkommande i alla dessa definitioner är två nyckelbegrepp; 

Temporärt- Att ett projekt är temporärt innebär att det finns en början och 

ett definitivt slut (Project Management Institute, 2008; Tonnquist, 2008). Ett 

projekt avslutas då målen har uppnåtts, då det framkommer att målen inte 

kan uppnås eller då behovet av projektet inte längre finns och det därför 

avslutas. Att ett projekt är temporärt betyder nödvändigtvis inte att det 

sträcker sig över en kortare tidsperiod utan enbart att det är en begränsad 

tidsperiod. Begreppet temporär behöver heller inte relatera till projektets 

utfall då detta i sig inte behöver vara tidsmässigt begränsat. 
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Figur 3.2.1)  Beskrivning av en projektmodell uppdelad i fyra faser (Tonnquist, 2008). 

Unikt- Ett projekt har alltid ett unikt utfall; produkt, tjänst eller resultat 

(Project Management Institute, 2008; Tonnquist, 2008). Ett projekt är ingen 

repetition eller kopia av något som har gjorts tidigare. Det finns alltid något 

som gör slutresultatet unikt, även om stora delar kan vara mycket lika ett 

tidigare projekt. Trots att exempelvis flera kontorsbyggnader utvecklas så är 

varje byggnad i sig unik genom sin lokalisering, design, beställare och 

entreprenör.  Det faktum att delar av uppdragen är repetitiva förändrar inte 

projektarbetets unicitet. 

Organisationer driver sin verksamhet både genom operationell linjeverksamhet och 

genom projekt. Många gånger uppstår dock krockar mellan dessa två former att bedriva 

arbetet då de delar många kännetecken; utförda av människor, tilldelade begränsade 

resurser samt att de planeras, utförs och följs upp. Den viktiga gränsdragningen ligger i 

att projekt är temporära och unika medan operationell verksamhet är pågående och 

repetitiv. Målet för de två arbetsformerna är även vitt skilt; syftet med ett projekt är att 

uppnå ett uppsatt mål för att sedan avslutas. Syftet med den operationella 

verksamheten är istället att kontinuerligt upprätthålla organisationen.  

Projektförloppet 

Tonnquist (2008) beskriver ett projekt som en process för att säkerställa att det 

genomförs på ett förutbestämt sätt så att utförandet blir så likartat som möjligt vid varje 

tillfälle. Kärnprocessen, som utgör projektets huvudflöde, omfattar de arbetsuppgifter 

som leder till projektets resultat medan stödprocesserna levererar de delar som krävs 

för att utföra arbetet i kärnprocessen. Det finns ett antal vanligt förekommande 

projektmodeller som beskriver de olika processerna. Vad som tydligt framgår är att 

likheterna är betydligt större än skillnaderna; övergripande struktur och innehåll följer i 

princip samma modell medan den främsta skillnaden är fasernas antal och hur de 

benämns. Den generella projektmodell som hänvisas till i både Projektledning 

(Tonnquist, 2008) och Projekt- ledning och metoder (Antvik & Sjöholm, 2007) består av 

fyra huvudfaser; förstudie, planering, genomförande och avslut enligt figur 3.2.1;  

Förstudie- Under förstudiefasen utreds förutsättningarna för om ett projekt 

ska startas upp eller ej. Detta innebär en kartläggning av huruvida projektet 

stödjer verksamhetens strategi, vilka behov projektet ska uppfylla samt 

ekonomi och genomförbarhet. Om förstudien visar att det inte är lämpligt att 
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starta det föreslagna projektet så är de nedlagda kostnaderna mycket mindre 

än om projektet hade startats och sedan lagts ner. 

Planering - Under planeringsfasen produceras de planer som anger vad som 

krävs för att uppfylla projektmålen. Projektplanen bör vara ett levande och 

dynamiskt dokument vars syfte är att styrning, uppföljning och rapportering. 

En fullständig projektplan bör, enligt Antvik och Sjöholm (2007) bland annat 

innehålla mål, organisationsplan, arbetsstruktur, tidplan, budget, 

intressentanalys och kvalitetsplan.  

Genomförande- Det är under genomförandefasen som projektet leds mot 

det uppsatta målet och det faktiska resultatet produceras. Aktiviteter som 

utförs under genomförandefasen är: anskaffning av resurser, bemanning av 

projektet, uppföljning av planer och mål, ändringshantering, löpande 

kommunikation samt kontinuerliga projektutvärderingar.  

Avslut - Avslutningen är projektets sista etapp, merparten av det operativa 

arbetet är då utfört och fokus ligger överlämning och utvärdering. Aktiviteter 

under avslutningsfasen är bland annat överlämning av projektets resultat, 

sammanställning av förbrukade resurser, uppföljning av prestationer och 

insamling av lärdomar och erfarenhetsöverföring till kommande projekt. Ett 

tydligt avslut är viktigt för alla projekt, och för alla parter; beställare, 

projektledare, projektgrupp och resursägare. 

3.2.2 Fokusområden inom projektteori 
Ett antal delar av projektteorin; processer och verktyg, har i denna del valts ut då de 

identifierats relevanta för den kommande diskussionen. Utförda fallstudier har initialt 

varvats med teoretisk analys och under denna process utmärktes dessa områden i teorin 

samt i de hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsprojekt som studerats. Detta kapitel 

lyfter därför fram en teoretisk introduktion till; initiering, målformulering, uppföljning, 

projektorganisation, samt incitamentsstruktur. 

Initiering 

Projektinitieringen är den process som inleder ett projekt (Tonnquist, 2008). Det är 

under detta förberedande arbete som projektets mål formuleras, riktlinjer bestäms och 

förutsättningar för genomförandet undersöks. Det är sedan ledningen i organisationen 

som beslutar att ett projekt faktiskt ska genomföras och utser beställaren vilken i sin tur 

initierar och finansierar projektet (Antvik & Sjöholm, 2007). De överordnade besluten för 

projektet fattas av projektets styrgrupp där beställaren normalt är ordförande. En vanlig 

liknelse är att styrgruppen och projektledaren förhåller sig till varandra som styrelsen 

och VD i ett företag. 

Litteratur inom området för projektledning visar konsekvent att stödet från den övre 

ledningen är avgörande för ett framgångsrikt projekt och att det är en av de främsta 

kritiska framgångsfaktorerna (Zwikael, 2008). En studie som undersökt projektledningen 

av större planeringsprojekt, bland annat i Sverige, visar på hur stödet från den högre 
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Figur 3.2.2) Funktionell organisationsstruktur 

(Project Management Institute, 2008) 

ledningen även är en avgörande framgångsfaktor vid just stadsplanering (Walter & 

Scholtz, 2006).  

Målformulering 

Ett projekt definieras, som tidigare beskrivits i stycke 3.2.1 genom de två 

nyckelbegreppen temporärt och unikt (Project Management Institute, 2008; Tonnquist, 

2008). Att projektet är temporärt innebär att det har en början och ett avslut, då målen 

har uppnåtts. Målen definierar i sin tur den unika vara eller tjänst som projektet ska 

resultera i. Genom dessa två nyckelbegrepp står det alltså tydligt att varje projekt ska ha 

ett mål som beskriver vad projektet ska leverera; vad som ska uppnås vid en i förväg 

bestämd tidpunkt. 

Locke och Latham som 1990 publicerade ”A Theory of Goal Setting and Task 

Performance” har lagt grunden till dagens målformuleringsteori. Studien visade att svåra 

och specifika mål leder till högre prestation än lätta eller vaga abstrakta mål som ”gör 

ditt bästa”. Medvetna målformuleringar påverkar prestationen genom att höga mål 

riktar uppmärksamheten till uppgiften, leder till ökad ansträngning, ökad envishet och 

driver utvecklingen av effektiva strategier för att lösa uppgiften. Dessa idéer är idag 

inkorporerade i modern organisationsteori och effektiva mål beskrivs vanligen genom 

mnemotekniken: ”SMART” (Tonnquist, 2008). Detta begrepp står för;  

- Specifikt: målet ska vara tydligt formulerat och knutet till projektet. 

- Mätbart: det ska gå att svara ’ja’ eller ’nej’ på frågan om målet är uppnått. 

- Accepterat: målet ska vara förankrat hos så väl projektdeltagare som 

användare. 

- Realiserbart: målet ska gå att uppnå med de resurser som får utnyttjas. 

- Tidsatt: målet ska vara uppnått vid en given tidpunkt. 

Projektorganisation 

Organisationsstrukturen i ett projekt påverkar inte bara de tillgängliga resurserna och 

utan även projektledningen och förutsättningarna att få igenom beslut (Project 

Management Institute, 2008). Projekt är dessutom vanligen del i en organisation som är 

större än det enskilda projektet varför också organisationskultur, struktur och 

projektledningsmognad inom moderorganisationen i hög grad påverkar projektets 

resultat. Detta stycke syftar till att beskriva olika organisationsstrukturer samt hur dessa 

kan komma att påverka projektets slutresultat. I samtliga bilder visar den streckade 

linjen projektkoordineringen och de grå rutorna visar den personal som är engagerad i 

projektaktiviteter. 

Funktionell organisationsstruktur 

Den klassiska funktionella 

organisationen illustreras i figur 3.2.2 

är en hierarki där varje anställd har en 

tydlig överordnad (Project 

Management Institute, 2008). 

Personalen grupperas genom det 

område de är specialiserade inom som 
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exempelvis produktion, marknadsföring och försäljning. Varje avdelning i den 

funktionella matrisen utför sina projekt oberoende av de övriga avdelningarna.  

Projektifierad organisationsstruktur 

Motsatsen till den funktionella 

organisationen är den projektifierade  

vilken illustreras i figur 3.2.3 (Project 

Management Institute, 2008). Här drivs 

den främsta delen av organisationens 

verksamhet i projektform, stora resurser 

tilldelas projekten och projektledaren har 

stor självständighet och befogenhet över 

projektets utformning. 

Svag och stark matrisstruktur 

Matrisorganisationer är en blandning mellan funktionella och projektifierade strukturer 

(Project Management Institute, 2008). En svag matris behåller många av de utmärkande 

egenskaperna som den funktionella organisationen där projektledaren tar en 

koordinerande roll. Starka matriser har istället många egenskaper som påminner om 

den projektifierade organisationen och har en tillsatt projektledare samt projektgrupp 

som driver arbetet på heltid. Figur 3.2.4 och 3.2.5 illustrerar den svaga och den starka 

matrisstrukturen. 

 

Nätverksstruktur 

Många organisationer tittar idag på hur olika typer av nätverksbaserade projekt kan 

komplettera de funktionella och projektifierade organisationerna (Brooks, 2009). I 

nätverksstrukturen finns en kärngrupp som koordinerar exempelvis design, produktion 

och transport över flera olika delar av organisationen. Fördelarna med att arbeta i 

nätverk över funktionella organisationer anses vara; flexibilitet, möjlighet till snabba 

beslut samtidigt som en gedigen och bred kompetens bibehålls. Brooks (2009) 

konkluderar att dagens trender pekar från vertikala organisationsstrukturer med 

formella gränser mot horisontellt arbete med otydliga gränsdragningar. 

 

 

Figur 3.2.5) Stark matrisorganisation (Project 

Management Institute, 2008) 

 

Figur 3.2.3) Projektifierad organisationsstruktur 

(Project Management Institute, 2008) 

 

Figur 3.2.4) Svag matrisorganisation (Project 

Management Institute, 2008) 
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Incitamentsstruktur 

Utvecklingen av en stadsdel kräver involvering av ett flertal olika aktörer utöver staden; 

bolag som bland annat arbetar med infrastruktur, fastigheter, energi, vatten och avlopp. 

Verksamheterna spänner över skilda branscher, arbetar utifrån olika affärsmodeller och 

täcker så väl privata som statliga aktörer. Detta medför alltså skilda 

incitamentsstrukturer att medverka i utvecklingen av en stadsdel och att verka för att 

uppnå visionen för denna. 

 Samtidigt finns möjligheter att i ett projekt utnyttja olika typer av styrmedel för att 

påverka incitamentsstrukturerna bland de involverade aktörerna. I denna rapport 

undersöks dels mjuka metoder där incitament skapas genom att involvera aktörerna i 

projektutformningen och på så sätt uppnå ett engagemang och måluppfyllelse 

(Tonnquist, 2008). Även möjligheten att utnyttja ekonomiska stöd undersöks och hur 

dessa kan skapa rätt incitamentsstruktur för att alla aktörer ska sträva mot samma mål. 

Uppföljning 

Uppföljning innebär regelbunden kontroll av hur projektet följer projektplanen (Antvik & 

Sjöholm, 2007). För att kunna följa upp resultat och effekt krävs att vad ska mätas, när 

ska det mätas och hur det ska mätas tydligt definieras (Tonnquist, 2008).  Grunden för 

en god uppföljning vilar alltså på en grundligt genomarbetad projektplan med väl 

formulerad vision och mål. Tonnquist kommenterar hur det idag borde vara en 

självklarhet att följa upp resultat och effekt av ett projekt men att detta i många fall är 

eftersatt. 

I A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Project Management Institute, 

2008) definieras övervakning och kontroll som en viktig delprocess i projektet för att 

följa, granska och reglera resultatet under projektets utveckling. Här lyfts vikten av att 

denna övervakning och kontroll sker regelbundet och konsekvent för att kunna 

identifiera gap mellan projektets mål och utfört resultat. Om målen inte har uppnåtts är 

det även viktigt att analysera de bakomliggande orsakerna. På så sätt kan det som skett, 

om möjligt, rättas till och lärdomar skapas kring hur ett framgångsrikt projekt bör 

formuleras nästa gång.  
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4 Resultat 
Detta kapitel redogör resultatet från de fyra utförda fallstudierna av Hammarby Sjöstad, 

Västra Hamnen, Norra Djurgårdsstaden och Tangshan Bay Eco-City. Respektive projekt 

beskrivs utifrån de fem valda fokusområdena; initiering, målformulering, uppföljning, 

projektorganisation, samt incitamentsstruktur. 

4.1. Hammarby Sjöstad 

4.1.1 Bakgrund 
Hammarby Sjöstad, beläget i södra utkanten av Stockholms innerstad, är idag ett av 

Stockholms största stadsbyggnadsprojekt. (Stockholm Stad, Hammarby Sjöstad, 2010) 

Det är till stora delar färdigställt och när det är avslutat, vilket beräknats till kring år 

2017, så kommer stadsdelen att innehålla 11 000 lägenheter för ca 25 000 invånare. 

Planområdet innefattar 1.6 km2, omkring 2 km2 med vattenområden inräknade. 

Kostnaderna för utbyggnaden av stadsdelen beräknas bli ca 30 miljarder kronor från 

privata aktörer och ca 5 miljarder kronor i offentlig investering.  

Området kring Hammarby sjö i Stockholm har genom historien genomgått ett flertal 

dramatiska förändringar. Fram till tidigt 1900-tal var området ett naturskönt område dit 

innerstadsbor åkte på utflykt för att komma bort från innerstaden. (Stockholm Stad, 

Gatu- och Fastighetskontoret, 2010) I och med att Hammarbyleden byggdes förstördes 

delar av områdets karaktär. För att göra plats för ett framtida hamnområde lades 

schaktmassor och sopor över havsbottnen. I och med att Södertälje Kanal slutfördes vid 

samma tidsperiod, och tog över större delar av den tyngre sjöfarten i Mälaren, 

avvecklades snart Hamnverksamheten och marken uppläts istället för uppslag och 

industri. Inte heller någon industri tog plats utan istället började ett slumområde att 

växa fram. Med tiden förvandlades området till ett småskaligt arbetsområde. På grund 

av ständiga rivningshot byggdes endast enklare, tillfällig bebyggelse i form av plåtskjul 

osv. År 1991 tar Stockholm Stad ett krafttag och presenterar en ny översiktsplan för 

området. Södra Hammarby Hamnen, som tidigare klassats som en del av ytterstaden, 

överförs nu till Gatu- och Fastighetskontorets och Stadsbyggnadskontorets kontor för 

innerstadsdelar. Planen får kritik för att vara allt för schematisk men startar arbetet med 

gemensamma planförutsättningar. Planen inger dock till grund för de tre detaljplaner 

som sedan utvecklades mellan åren 1992-1996.  

Ännu ett betydelsefullt dokument för områdets utveckling var de gemensamma 

planförutsättningar mellan Stockholm Stad, Nacka Kommun, SL, Landstinget och 

Vägverket som slutfördes år 1995. I detta plandokument läggs bl.a. fast hur 

infrastrukturen, i gränsen mellan Nacka - Stockholm ska utformas. (Stockholm Stad, 

Gatu- och Fastighetskontoret, 2002). Strax därefter, samma år, tar 

stadsbyggnadsnämnden beslut att starta programarbete/fördjupad översiktsplan för 

hela området runt Hammarby Sjö. 
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År 1993 tar Stockholm Stad fram ett särskilt miljöprogram. Detta grundar sig i den s.k. 

lokala Agenda 21, antaget vid FN:s världskonferens i Rio de Janeiro år 1992, vilken går ut 

på att medborgare och olika aktörer inom kommunen måste få möjligheten att ta del i 

beslut kring framtida miljöfrågor. Efter revidering blev resultatet programmet Miljö 2000 

vilket slogs fast år 1996. Samma år antogs programmet för Hammarby Sjöstad, s.k. 

”Program för Vidare Detaljplaneläggning” samt även ett specifikt program för 

stadsdelens miljöinriktning, Miljöprogram för Hammarby Sjöstad. I det senare ställdes, 

för tidpunkten, höga mål för att utforma området som en ekologisk och 

kretsloppsanpassad stadsdel. (Stockholm Stad, 2009)  

4.1.2 Initiering 
Ett år efter att de gemensamma planförutsättningarna godkänts och programarbetet är i 

full gång år 1996, tar Stockholms politiker beslutet att staden ska ansöka om OS 2004. 

Beslutet innebär en plan för hur OS-området ska byggas ut kring Hammarby Sjö. I och 

med detta väcks ett intresse för området och ytterligare ett beslut fattas att Hammarby 

Sjöstad ska byggas som ett av världens mest miljöanpassade stadsbyggnadsprojekt. 

Miljöprogrammet och visionen får slogan ”dubbelt så bra” och det politiska stöd som 

ligger bakom målsättningen redovisas bl.a. i följande citat hämtat ur miljöprogrammets 

första del: ”I Stockholms stad råder politisk enighet om att Hammarby Sjöstad skall bli en 

spjutspets i ekologiskt och miljöinriktat byggande och boende. Detta miljöprogram anger 

målsättningar och riktlinjer för hur det fortsatta exploateringsarbetet skall bedrivas.” 

(Stockholm Stad, 1996). Tidigare har området inte fått någon större uppmärksamhet och 

utbyggnaden omfattar endast en bit längs Norra Hammarby hamnen. Nu står politikerna 

enade i beslutet kring OS, ett miljöprogram, inkluderande övergripande vision och 

målstruktur, antas av kommunfullmäktige och staden köper in de delar av området som 

dittills ägts av privata aktörer.   

Nu tillsätts också en särskild projektorganisation, direkt underställd stadshusledningen. 

Projektgruppen ska ansvara för planering och genomförande av projektet. De två första 

detaljplaneetapperna, som skulle utgöra OS-by i det fall OS 2004 skulle gå av stapeln i 

Stockholm, var de för områdena Sickla Udde och Sickla Kaj. När Stockholm sedan inte 

blev utsedd att arrangera OS vidareutvecklades området. En ny översiktsplan arbetades 

fram och slogs fast år 1998. Istället för OS-byn och – arenan planerades nu för 

bostadsområden. De två första detaljplaneområdena, tillsammans ca 6,5 ha stora, ingick 

i den bomässa som anordnades i Stockholm år 2002, s.k. BoStad02. 

Den nya omarbetade översiktsplanen tar form och år 2002 antas den av 

kommunfullmäktige. Planen innebär en utbyggnad av innerstaden, med en tät 

stadsstruktur. Den stora efterfrågan på bostäder, som råder under tiden, i Stockholm 

motiverar ett högt markutnyttjande. Storstadens blandade verksamheter eftersträvas så 

som även väl genomtänkta offentliga rum. Den senare översiktsplanen redovisas i figur 

4.1.1 (Gatu- och Fastighetskontoret, 2002). 
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Figur 4.1.1) Illustrationer ur översiktsplanen för Hammarby Sjöstad (Gatu- och Fastighetskontoret, 

2002). 

4.1.3 Målformulering 
En del i den översiktsplan som togs fram i samband med ansökan till OS var målet att 

Hammarby Sjöstad skulle bli en av världens bäst miljöanpassade stadsdelar. I syfte att ge 

stadsdelen en miljöprofil togs av Stockholm Stad och berörda bolag ett s.k. miljöprogram 

fram. I juni år 1996 antog Stockholm Stad kommunfullmäktiga miljöprogrammet. Det 

har uppfattats som att programmet kom in sent i planprocessen, då planarbetet för 

området redan var i full gång då programmet antogs, och att detta skapade 

motsättningar. Samtidigt säger utvärderingen av miljöprofilen, gjord av KTH, att 

”miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad lyft integreringen av miljöarbetet i 

stadsplaneringen till en ny nivå, nationellt och internationellt”. (Pandis & Brandt, 2009) 

Denna del i OS-ansökan fördes, efter avslaget om att anordna OS, vidare till den 

efterkommande planeringen av Hammarby Sjöstad. Tanken med programmet var att det 

skulle fungera som ett planeringsinstrument som angav riktlinjer för exploateringens 

genomförande. Programmet var även tänkt att skapa en samsyn kring de övergripande 

och operationella inriktningsmålen mellan staden, markägare och byggherrar. Enligt 

Susanne Bäckström, delprojektledare i H.S. planeringsorganisation, gör det politiska 

engagemanget i miljömålen i projekt som Hammarby Sjöstad projektet unikt. Hennes 

uppfattning är att hållbarhetsfrågorna i många fall ”sticks in” men att det i fallet 

Hammarby Sjöstad var tydligt att hållbarhetsfrågan var prioriterad från politiskt håll och 

att den marknadsfördes från start.  

I den första delen av Hammarby Sjöstads miljöprogram definieras visionen för 

stadsbyggnadsområdet. (Stockholm Stad, Exploateringskontoret, 1996, s.3) Området ska 

enligt visionen bli en ”spjutspets i ekologiskt och miljöinriktat byggande och boende” 

och planeras och byggas enligt ett ”strikt kretsloppstänkande”. Ambitionen beskrivs 

även som att detta ska bli en resurssnål och miljöanpassad stadsdel i den 

”internationella frontlinjen för en hållbar utveckling i en tät stadsmiljö”.  Rörande 
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organisationen kring projektet och dess måluppfyllelse nämns att miljöinriktningen ska 

integreras i alla delar av arbetet och att ”varje beslut som fattas i 

genomförandeprocessen ska bidra till att målen nås”.  

Miljöprogrammets inriktning kan sammanfattas i tre övergripande punkter. De är 

följande: 1. Miljöprestandan skall bli ”dubbelt så bra” jämfört med rådande standarder i 

nyproduktion. (Stockholm Stad, Exploateringskontoret, 1996, s.101) Detta innefattar 

även att de mål som sätts upp ständigt ska uppgraderas och att både livsstil och tekniska 

lösningar måste vidareutvecklas. 2. Systemen i stadsdelen ska uppfylla operationella mål 

men även vara pedagogiskt utformade så att information sprids. Ett miljöcentrum 

kommer ska installeras. 3. Miljöarbetet ska organiseras genom en projektorganisation, 

integrerad i den övriga projektorganisationen, med en heltidsanställd projektledare. En 

del av de mål som punktades upp som övergripande mål under dessa tre delområden 

var bl.a. att ”Kretsloppen ska slutas på en så lokal nivå som möjligt.”, ”Genomförandet 

ska användas som hävstång för att utveckla hållbara lösningar…” och ”De lösningar och 

åtgärder som används ska inte ge så ökade omkostnader att en bred spridning 

förhindras.”.  

Utifrån de övergripande målen formulerades sedan operationella mål med riktlinjer i 

form av bl.a. mätvärden. Syftet med detta var att göra målen mer konkreta och 

operationella i genomförandeskedet. Exempel på mål är att 80 % av det utvinningsbara 

innehållet i avfall och avloppsvatten ska utnyttjas, där återanvändning och 

materialåtervinning prioriteras. (Pandis & Brandt, 2009) Enligt den miljövägledning som 

skrevs av Kerstin Blix, miljösamordnare i Hammarby Sjöstad - projektet, genomsyrar 

miljömålen både plan- och genomförande samt förvaltningsprocessen i Hammarby 

Sjöstad.  Miljöprogrammet innehåller både mätbara och icke mätbara mål. De mål som 

går att mäta är markanvändning, marksanering, transporter, avfall, energi, vatten och 

avlopp, material, buller och sjörestaurering. Tanken med målen i miljöprogrammet var 

att de successivt skulle kompletteras och förbättras. (Stockholm Stad 

Exploateringskontoret, 1996) Meningen var att den teknik som användes i de första 

etapperna inte ska vara de samma som i de etapperna som idag byggs. Inför varje ny 

deletapp träffades ett exploateringsavtal med markägare och överenskommelser om 

exploaterings- och tomträttsavtal med byggherrarna. Till dessa avtal lades 

miljöprogrammet och stadens sedan tidigare utarbetade riktlinjer för miljöanpassat och 

resurseffektivt byggande som grund. (Blix, 2011) Avtalen fungerade som stöd vid 

projektering, bygglov och genomförande (Stadsbyggnadskontoret, 2008). 

Detta fungerade dock inte problemfritt i praktiken. Bl.a. så var det operationella 

inriktningsmålen, enligt den utvärdering som gjordes av KTH, drivande för profileringen, 

på samma sätt som det övergripande målen och visionen. De uppfattades ofta som 

otydliga och ibland orealistiska. Det framgick heller inte i programmet hur målen skulle 

utvärderas. Det saknades även, enligt utvärderingen, en tydlig motivering och 

bakgrundsbild kring respektive mål.  

I en utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering utförd av KTH beskrivs visionen 

som en avgörande drivkraft vid implementeringen av miljöprofileringen. (Pandis & 
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Brandt, 2009) Den beskrivs ha haft genomslagskraft både internt i projektet samt 

externt i genomförandet. Fem punkter räknas upp som fördelaktiga att ta med från 

Hammarby Sjöstadsprojektet till nya stadsutvecklingsprojekt. Dessa är bl.a. ett 

helhetsperspektiv i visionen och de övergripande målen och även behovet av en tydlig 

målformuleringsprocess.  

4.1.4 Projektorganisation 
Projektet Hammarby Sjöstad var det första stadsbyggnadsprojektet inom Stockholm 

Stad som drevs i projektform. Enligt Miljöprogrammet skulle en projektorganisation med 

en projektledare anställd på heltid i projektet, med tillgång till erforderliga resurser från 

kommunala verksamheter, bolag, konsulter samt referensgrupper tillsättas. 

Projektorganisationen och en projektledare tillsattes under slutet av år 1996. 

Projektledaren ansvarar för att nationell och internationell kunskap ska omsättas till 

konkreta åtgärder och lösningar. (Stockholm Stad, Markkontoret, 2005)  

Anledningen till att en separat projektorganisation tillsattes var, enlig miljösamordnare i 

Hammarby Sjöstadsprojektet Kerstin Blix, den tidspress och de höga mål som sattes upp 

i och med projektets del i Stockholms ansökan om OS. Att driva ett 

stadsbyggnadsprojekt i projektform beskriver Susanne Bäckström, vise 

planprojektledare från Stadsbyggnadskontoret, som mycket annorlunda för sin tid. Att 

ta kompetenserna från stadens olika förvaltningar, sätta ihop dem till en projektgrupp 

som placeras ute på plats var ett obeprövat arbetssätt. Flera intervjuade nämner dock 

att arbetssättet mötte motstånd från moderorganisationen. Att detta var ett obeprövat 

sätt att organisera projekt inom Stockholm Stad bekräftas även av den utvärdering som 

utförts av Pandis och Brandt på KTH Industriell Ekologi, 2009. Enligt Pandis och Brandts 

utvärdering av miljömålen så påverkade den samordnade projektorganisationen 

samarbetet positivt. Den krävde att alla aktörer samarbetade samtidigt som den 

skapade plattformar för dialog kring implementeringen av miljöprogrammet. Flera av 

intervjuade projektdeltagare nämner arbetssättet som något positivt. Den traditionella, 

stuprörsorganisationen, sägs ofta skapa motsättningar inom den interna organisationen, 

framförallt då de involverade gärna tar parti för den förvaltning de tillhör. Det uppstår 

även ofta en klyfta mellan planering och genomförande i samhällsbyggnadsprojekt 

konstaterar Bäckström. Genom att en genomförande organisation knöts an till projektet 

ökade enligt Bäckström förståelsen för genomförandet i planeringsorganisationen. För 

att samarbetet i projekt som Hammarby Sjöstad ska fungera och leda till goda resultat 

krävs en drivande och lyhörd projektledare med bred kompetens, fortsätter hon. Enligt 

Bäckström är det viktigt att förstå att olika professioner som deltar i ett 

stadsplaneringsprojekt ofta har olika uppfattning om vad som är de viktigaste 

satsningarna för att ett hållbart resultat ska uppnås. Detta kräver god processledning 

och att metoder som t.ex. SWOT eller strukturerad brainstorming utnyttjas för att en 

samsyn ska skapas.  

Projektet är idag en del I en organisation inom Stockholm stad exploateringskontor 

kallad Stora Projekt. Tillsammans med Stadsbyggnadskontoret ansvarar 

Exploateringskontoret för planering och genomförande av stadsdelen. Projektgruppens 

ansvarsområden är ekonomi, planering, marksanering och anläggningen av stadsdelens 
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broar, gator, ledningar och parker. (Stockholm Stad, 2010) Projektorganisationen är 

uppdelad i Planprojekt och Genomförandeprojekt. Genomförandeprojektledaren fanns, 

enligt projektledare i genomförandefasen Leif Stolt, med i planeringsskedet i projektet 

och planprojektledaren finns sedan med som stöd i genomförandeskedet. 

Planeringsprojektet bemannas av anställda inom Stockholm Stad, från dels 

Stadsbyggnadskontoret (SBK) samt Gatu- och Fastighetskontoret (GFK). 

Planeringsprojektets olika delområden, detaljplane-etapper, drevs utifrån 

planprocessens olika skeden. Till planprocessen tillfördes t.ex. miljöarbetet och 

gestaltningsprogramarbetet. Organisationen illustreras nedan i en övergripande skiss:  

 

Figur 4.1.2) Skiss över organisationen kring projektet Hammarby Sjöstad. 

I Miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad beskrivs vikten av målinriktat arbete med ett 

stort och aktivt engagemang från alla inblandade aktörer. Ansvaret för att miljömål och 

inriktningen av projektet genomförs ligger hos markägare och tomträttshavare i tidigt 

skede vilket senare övergår till att innefatta byggherrar och entreprenörer. Slutligen 

ligger ansvaret på förvaltare och utnyttjare av området.   

För att tillvarata all den kompetens som finns bland deltagande aktörer samt för att 

uppnå samförstånd kring miljöfrågorna och övriga intressen upprättades arbetsgrupper 

för olika delområden. Grupperna samlades kring de olika detaljplaneetapperna som fick 

fokus på olika miljöfrågor. Arbetsgruppens deltagare är allt från markägare till 

byggherre- och kommunala förvaltningars representanter. Miljöfrågorna har varit 

menade att ingå som ett viktigt inslag i varje arbetsgrupp. I programmet beskrivs en 

stark process för samordning av miljöfrågorna som en förutsättning för att målen ska 

uppnås. Samtidigt anser Leif Stolt att arbetet med miljömålen inte ingick i 

genomförandeprojektledarens arbetsuppgifter. Han anser att det inte ligger i dennes 

ansvar att se till att byggherrarna följer miljömål som satts upp i planskedet. Enligt Stolt 

fanns det särskilda ansvariga för att övervaka miljöfrågorna. En av dessa 



EXAMENSARBETE OM SVENSK PROJEKTLEDNING FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING 

 

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN   26 

 

miljösamordnare, Kerstin Blix, var, enligt Stolt, skicklig på att få med sig byggherrarna i 

arbetet med miljöprofilen vilket varit avgörande för resultatet. Stolt talar även om att 

det rådde en viss meningsskiljaktighet kring vems ansvar det var att följa upp miljömålen 

och bevaka att de efterföljdes.  

Något den samlade organisationen tillsammans med målsättningarna ur 

miljöprogrammet ledde fram till var den s.k. Hammarbymodellen (se figur 4.1.3). (Pandis 

och Brandt, 2009) Syftet var att modellen skulle bidra till att målet ”Hammarby Sjöstad 

ska planeras och byggas utifrån ett strikt kretsloppstänkande som en resurssnål och 

miljöanpassad stadsdel” skulle uppnås.  

 

 
Figur 4.1.3) Hammarbymodellen (Stockholmstad.se, 2010) 

 
Ett ytterligare mål angivet i miljöprogrammet var att miljöarbetet skulle drivas framåt på 

flera fronter och utnyttja många olika arbetsformer och metoder. (Pandis & Brandt, 

2009) Exempel på variation av arbetsform som nämns är teknikupphandling, 

forskningsarbete inom MISTRA, tävlingar m.fl.  

Hammarby Sjöstads projektorganisation gjordes, enligt projektledaren för 

genomförandeprojektet Leif Stolt, om längs med projektets gång. (Bäckström, 2011) I de 

första områdena inkluderades inte genomförare i den tidiga processen. Detta var enligt 

Stolt något organisationen såg till att ta lärdom ifrån. Stolt fortsätter med att konstatera 

vikten av att inkludera aktörer i tidiga skeden med olika bakgrund bl.a. de som besitter 

kunskap om genomförande. Detta bekräftar även Susanne Bäckström som en av de 

viktigaste faktorerna i en organisation kring hållbar stadsbyggnad. Hon anser att det är 

tre delar som måste samspela för att hållbar stadsutveckling ska vara möjligt. Dessa är 

planeringsorganisationen, genomförandeorganisationen samt även de framtida 

brukarna av slutprodukten. Om det råder brister inom ett av områdena kommer inte 

målen att uppnås som önskat. Hon tror att planeringen har kommit långt vad gäller 

hållbara städer men att det behövs ytterligare utveckling för att planerna ska 

genomföras. Att påverka brukaren är även det en utmaning som Bäckström tror kan 
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hanteras genom innovativ information, lekfullhet och utbildning. Detta gäller i samhället 

i stort, dvs. en allmän medvetenhet kring hållbarhetsfrågorna är viktig för att hållbara 

städer ska utvecklas.  

4.1.5 Incitamentsstruktur 
I Programskedet samarbetade projektorganisationen med en rad externa aktörer, bl.a. 

markägarna av Sickla Udde Wallenbergkoncernen. När detaljplaneprocessen startades 

blev flera byggherrar involverade genom t.ex. markanvisning eller markförvärv. De 

första byggherrarna att engagera sig fanns med i projektet redan innan 

miljöprogrammet och beslutet om ansökan om att arrangera OS kom, då planprocessen 

redan tagit fart vid den tidpunkten. Susanne Bäckström beskriver arbetet med 

byggherrarna som bitvis ”tungrott”. Det var ibland svårt att motivera till att uppnå 

miljömålen eftersom det inte fanns några lagkrav på detta varför målen mötte kritik. Det 

fanns en rädsla för att projektet skulle kunna bli väldigt kostsamt vilket begränsade 

byggherrarna i frågan om innovativa miljösatsningar. När miljöprogrammet sedan kom 

blev engagemanget i miljöfrågorna ett krav, då detta utgjorde ett underlag, för de 

externa aktörerna för att få delta. Enligt Bäckström är det därför viktigt att skapa 

miljöprogrammet tidigt i stadsbyggnadsprocessen så att de involverade externa 

aktörerna inte ser det som en ovälkommen börda, utan en utgångspunkt för projektet. 

Hon anser även att det är viktigt att inkludera byggherrerepresentanter i tidiga skeden 

för att inkorporera byggarnas syn på dessa frågor i projektet.  

Bäckströms erfarenhet är att det funnits en tydlig gräns för de externa aktörernas 

engagemang i miljösatsningarna. Hon tror att detta med tiden har förändrats mycket 

från det att projektet startades men att ett problem som fortfarande kvarstår är den 

korta garantitid som byggherrarna tar ansvar för. Detta betonar även Kerstin Blix i 

intervju. Idag bygger många bara för att sälja med en försäkringstid på 2 år. De hållbara 

satsningarna ger ofta inte resultat, i form av t.ex. ekonomiska fördelar, förrän efter en 

längre period. Om garantitiden skulle förlängas till t.ex. 10 år så skulle förmodligen 

investeringarna från de externa aktörerna se väldigt annorlunda ut. Blixs erfarenhet från 

Hammarby Sjöstadsprojektet är att de byggföretag som även ansvarade för en tids 

förvaltning av sina fastigheter var beredda att lägga ner mer arbete på slutresultatet.  

För att skapa incitament för externa aktörer att uppnå miljömålen, utan att förlita sig på 

lagstadgade krav, rekommenderar Kerstin Blix bl.a. tävlingar mellan de involverade 

aktörerna samt att de resultat som uppnås i projektet visas upp. Hon uttrycker det som 

att ”Det som mäts, det blir gjort.”. Något som fungerade som incitament för aktörerna i 

Hammarby Sjöstad var OS-satsningen och den uppmärksamhet som projektet fick 

utifrån p.g.a. detta.  

Ytterligare faktorer som haft en positiv inverkan på incitamenten för byggare och 

entreprenörers hållbara satsningar i projektet Hammarby Sjöstad har varit LIP-stödet 

samt informationscentret Glashus Ett. LIP-stöden, dvs. de lokala 

investeringsprogrammen (LIP), skapades år 1997. (Naturvårdsverket, 2005, s.11) Syftet 

var bl.a. att stärka det lokala miljöarbetet. Metoden var att uppmuntra samverkan 

mellan kommuner, allmänhet och näringsliv, andra aktörer som högskolor och ideella 
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organisationer. Föregångare till LIP-stödet var investeringsstöd för en ekologiskt hållbar 

utveckling (1995-97) och ”kretsloppsmiljarden” (1997-1999). Mer än en tredjedel av de 

stöd som gavs inom LIP-stödet före år 2005 berörde omställning till förnyelsebar energi, 

energibesparing och energieffektivisering. Meningen var att stödja utvecklingen av 

hållbara uppvärmningssystem och minskad användning av fossila bränslen. 

(Naturvårdsverket, 2005, s. 27) Ännu ett syfte med det ekonomiska, statliga, stödet var 

att, i linje med Agenda 21, stärka det lokala miljöarbetet och bidra till ökad samverkan 

kring hållbar utveckling.  

Glashus Ett är idag ett informations- och miljöcentrum beläget i den nu nära på färdiga 

stadsdelen Hammarby Sjöstad. Syftet med centret var till en början att informera och 

utbilda de boende i området i miljöfrågor och en mer hållbar livsstil. GlashusEtt, har 

arbetat för att påverka de boendes beteende och med att informera om hur de boende 

kan minska sin energiförbrukning, vad de inte får slänga i avloppet och hur de ska 

sortera sina sopor. (Bäckström, 2011) Detta utvecklades senare, i och med omvärldens 

intresse i projektet, till mer av ett informationscenter för externa studiebesök och 

marknadsföring av de systembaserade infrastrukturlösningarna som implementerats.  

4.1.6 Uppföljning 
I Miljöprogrammet beskrivs det som angeläget att planeringen och genomförandet av 

projekt Hammarby Sjöstad stäms av mot miljöprogrammet och uppställda mål 

regelbundet. (Stockholm Stad, Exploateringskontoret, 2006) Ytterligare anges 

uppföljning av genomförda utredningar och åtgärder som lika angelägna åtgärder 

tillsammans med erfarenhetsåterföring för att skapa ständiga förbättringar under 

projektets gång.  

En utvärdering av Hammarby Sjöstadsprojektet gjordes även inom Stockholm Stad, utav 

Markkontoret. (Stockholm Stad, Markkontoret, 2005) Målet var att utvärdera 

miljösatsningarna, som projektet haft som mål, för att dra lärdomar inför kommande 

liknande stadsbyggnadsprojekt. I rapporten redovisas bl.a. att miljöprogrammet haft en 

mycket betydelsefull roll för genomförandet av projektet samt att det finns brister i 

målformulering samt uppföljningssystemet av målen.  

Utvärderingen, genomförd av KTH, visade på brister i organisation och struktur för 

uppföljning och utvärdering av målen i Hammarby Sjöstads miljöprogram. Det har inte 

funnits en samlad utvärderingsprocess kopplad till programmet, vare sig för de 

övergripande målen eller för de operationella inriktningsmålen. Det angavs inte vem 

som hade ansvar att ge information kring resultaten eller vem som var ansvarig för att 

samla in information osv. . När målen utformades angavs heller inte vem som hade 

rådighet över respektive mål. Det råder även brister i den systematiska insamlingen av 

data och resultat, bl.a. för att kontinuerlig uppföljning av t.ex. energiförbrukning skall 

göras möjlig. Tidigt uppsatta och tydliga mål, samt en struktur för hur dessa skulle följas 

upp och mätas, tror Susanne Bäckström skulle ha ökat motivationen hos externa aktörer 

i Hammarby Sjöstad att själva införa verktyg för mätning av ex. energi- eller 

vattenförbrukning. 
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Ytterligare en faktor som försvårat uppföljningsprocessen är en avsaknad av fastställda 

referensvärden, s.k. ”baseline”. (Pandis & Brandt, 2009) Susanne Bäckström, 

planprojektledare, lyfter även fram problematiken med att varje ny etapp påbörjades 

innan den tidigare avslutats, vilket ledde fram till att det inte fanns färdiga resultat att 

dra lärdom från för projektets vidareutveckling. (2011)  

4.2 Västra Hamnen 

4.2.1 Bakgrund 
Västra Hamnen, beläget i Malmö, är ett av de mest omfattande utvecklingsprojekten för 

hållbart samhällsbyggande i norra Europa (Malmö stad, 2005). Stadsdelen har under de 

senaste årtiondena genomgått stora förändringar från industriområde till en attraktiv 

stadsdel med plats för bostäder och kontor. Kockums Mekaniska Verkstad etablerade sin 

verksamhet i området i slutet av 1800-talet (Johansson, 2011). Företagets etablering 

kom att sätta en tydlig prägel på industriområdet. Efter krisen för den svenska 

varvsindustrin i slutet av 80-talet lades verksamheten ner och SAAB tog över lokalerna. 

Verksamheten blev dock kortvarig och några år senare lämnade SAAB de nyetablerade 

fabrikerna. Malmö stad utnyttjade då din förköpsrätt och förvärvade 1996 det området 

som idag utgörs av Västra Hamnen.  

Samtidigt, under mitten av 90-talet, genomgick Malmö stad en ekonomisk nedgång med 

hög arbetslöshet och utflyttning (Johansson, 2011). För att vända utvecklingen 

påbörjades ett omfattande förändrings- och visionsarbete. En av de idéer som 

formulerades var att satsa på att utveckla en attraktiv stad där ett fokus på hållbarhet 

ansågs vara en nyckel. Ett av de första stegen var etableringen av Malmö Högskola i 

Västra Hamnen, tänkt att fungera som motor för stadens fortsatta tillväxt. Utvecklingen 

av Västra Hamnen tog sedan ett slutligt avstamp i genomförandet av bostadsmässan 

2001 med visionen att utveckla den ”hållbara framtidsstaden” (Malmö stad, 2005). 

4.2.2 Initiering 
Omvandlingen av Västra Hamnen från industriområde till en ny stadsdel i Malmö tog 

fart i och med att Malmö år 1996 valdes ut, av styrelsen för svensk Bomässa, att 

anordna Bo2000. Ambitionen var att mässan detta år, i och med millennieskiftet, skulle 

anta internationellt fokus där aktörer från övriga Europa bjöds in. Ett krav för att få 

arrangera mässan var att skapa ett projekt med tydligt hållbarhetsfokus. Bomässan var 

först tänkt att ta plats på ön i området Limhamn men flyttades sen till Västra hamnen på 

grund av komplikationer samt de nya möjligheterna som gavs i och med markförvärvet i 

Västra Hamnen, det före detta Kockums hamnområde. På grund av Sveriges 

ordförandeskap i EU år 2000 flyttade man även mässtillfället till år 2001. Resultatet blev 

att Svensk Bomässa, via Bo01 AB och i samarbete med Malmö Stad, utvecklade ”Bo01 – 

Framtidsstaden i det ekologiskt hållbara informations- och välfärdssamhället” i Västra 

Hamnen. Mässan hölls maj till september år 2001 och hade som mål att inspirera till 

framtida hållbart stadsbyggande.  

År 2000 togs en ny översiktsplan för Malmö fram. Den utvecklade planen grundade sig i 

flertalet förändringar så som den nya Öresundsförbindelsen samt Citytunneln, Sveriges 
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medlemskap i EU, en ny regional organisation i Skåne, inrättande av stadsfullmäktige i 

Malmö, arbetet med Agenda 21, etableringen av en högskola, Malmö Högskola, m.fl. De 

övergripande målen som tas upp i planen är att skapa goda expansionsmöjligheter för 

näringslivet i Malmö, att utveckla Malmös stadskvaliteter, att förbereda Malmös nya roll 

i Öresundsregionen i och med den nya broförbindelsen samt att ta ett steg mot ett 

hållbart samhälle. Den europeiska bostadsmässan B01 beskrivs som den stora 

satsningen vad gäller ekologiskt hållbara och nyskapande bostäder i vattennära läge och 

intill ett attraktivt centrum. Det finns ett tydligt fokus på att utveckla Malmö till en 

attraktiv bostadsort som erbjuder goda etableringsmöjligheter för företag.  

Den vision som i översiktsplanen anges för Västra Hamnen är att den nya stadsdelen ska 

bli en komplett stadsdel med både boende, service, arbetsplatser samt 

studiemöjligheter. Genom området vill man även åter koppla samman Malmö med 

havet och de offentliga platserna ska locka besökare från hela staden. Man beräknade 

en utbyggnadstakt med ca 500 bostäder och 300 arbetsplatser per år från och med 

byggstart.  

4.2.3 Målformulering 
Innan tomterna i Bo01 såldes upprättade Malmö stad ett kvalitetsprogram i förhandling 

med byggherrarna samt den nyupprättade projektorganisationen Bo01. Projektledaren 

för upprättandet var Eva Dalman. Syftet med kvalitetsprogrammet var att det skulle 

fungera som ett instrument för att styra byggprocessen för att uppnå visionen om det 

ekologiskt hållbara informations- och välfärdssamhället. Samt, som beskrivs I 

programmet, den gemensamma ”insikten om nödvändigheten i att bygga ett ekologiskt 

hållbart informations- och välfärdssamhälle” (Dalman, E., 1999, s.5). En del i de målen 

som man önskade uppnå via programmet var att ”säkra en mycket hög kvalitet i 

stadsdelens miljöprofil så att området blir ett internationellt ledande exempel på 

miljöanpassning av tät stadsbebyggelse och kan fungera som motor i Malmös 

omställning till ekologisk hållbarhet.” I kvalitetsprogrammet målades visionen för 

området upp och den kravnivå inom infrastruktur och byggnader som gällde för 

deltagande i stadsbyggnadsprojektet vilka byggherrar, Bo01 och Staden kommit fram till 

tillsammans.   

I Bo01 Hållbar framtidsstad punktas följande mål för kvalitetsprogrammet upp; 

- Ge byggherrarna en gemensam grundläggande basstandard som säkrar 

stadsdelens attraktivitet och kvalitet 

- Vara ett operativt instrument för att uppnå Malmö stads, byggherrarnas och 

Bo01:s ambitionsnivå 

- Säkra en mycket hög kvalitet i stadsdelen miljöprofil så att området blir ett 

internationellt ledande exempel på miljöanpassning av tät stadsbebyggelse och 

kan fungera som motor i Malmös omställning till ekologisk hållbarhet 

- Säkra en mycket hög kvalitet avseende teknik och tjänster för 

informationssamhället 

- Säkra en mycket hög kvalitet i arkitektonisk utformning och design 
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Översättningen från vision till konkreta krav på de olika aktörerna skedde genom 

förhandlingar mellan Bo01s projektorganisation, Malmö stad och representanter från 

byggherrarna. För varje uppsatt krav har en kravnivå angivits samt den aktör som är 

ansvarig för kravuppfyllelsen. Majoriteten av kraven är kvalitativa och är alltså inte 

tilldelade några absoluta mätbara mått. Energiförbrukning och grönytefaktor är istället 

exempel på de få kvantitativa kraven i kvalitetsprogrammet.  

Efter att kvalitetsprogrammet togs fram skrevs det in i markanvisningsavtalen mellan 

markägaren Malmö stad och byggherrarna. Till markanvisningen knöts dock inga 

möjligheter till sanktion vid låg kravuppfyllelse och inte heller några incitament för 

speciellt goda tekniska lösningar. ”Undertecknandet av avtalet kan därför snarare ses 

som ett moraliskt åtagande från byggherrens sida” skriver Larsson och Wallström 

(2005). Författarna fortsätter diskussionen och påstår att den starkare drivkraften, än 

den moraliska, snarare var marknadsföringen av mässan, allmänhetens granskande 

blickar i kombination med att många byggherrar såg miljö som ett säljande argument. 

(Larsson och Wallström, 2005) 

Programmet inleds med en beskrivning av de övergripande målen och syftet med 

stadsbyggnadsprojektet Bo01 I Västra Hamnen följt av en introduktion till de idéer och 

initiativ som lade grunden till projektet. (Dalman, E., 1999) Kapitel tre ger en 

övergripande bild av den nya stadsdelen och I kapitlet där efter redogörs för de krav- 

och kvalitetsnivåer som byggherrar, Bo01 och Staden gemensamt utformat.  

Det övergripande målet med projektet beskrivs I programmet som att ”Bo01 ska bli 

världsledande” och att det övergripande temat för stadsdelen ska vara ”det ekologiskt 

hållbara informations- och välfärdssamhället”. En del i detta sägs vara att Bo01 ska ha en 

”världsledande miljöprofil”. Motiveringen är att området ska kunna användas till att 

driva fram och pröva hur nya former av genomförande, ägande och förvaltning kan bidra 

till bättre miljöprestanda. Området skulle även bidra till en ekologisk utveckling av 

Malmö och Sverige. (Dalman, E., 1999, s.11) I Malmö Stads förslag till översiktsplan för 

Västra hamnen beskrivs ett av de viktigaste målen vara att stadsdelen “ses som en 

förlängning av innerstaden”. (Dalman, E., 1999, s.22) 

De operationella kvalitetsmål och kravnivåer, som beskrivs i programmets 4:e kapitel, 

delas in i 7 delområden. I varje delområde redogörs kort visionen kring just de frågorna, 

t.ex. hur ”områdets grönstruktur ska utformas så att människans behov av 

naturupplevelser tillgodoses”. Därefter anges varje delmål inom området mer specifikt i 

form av en ”Överenskommen grundstandard”. Här anges krav som man kommit fram till 

bör ställas och även vilken aktör som förväntas ta ansvar för att kravet uppnås. Ett 

exempel på en sådan kravformulering är att byggherrarna ansvarar för att det ”ska gå 

att se grönska och vatten från samtliga lägenheter”. (Dalman, E., 1999, s.59) 

För att uppnå ett lyckat resultat och möjliggöra en ”nödvändig kraftfull 

styrningsprocess” hänvisas i kvalitetsprogrammet till en rad mål att arbeta efter; Att 

kvalitetsprogrammet ska fungera som ett operativt instrument, att det fungerar som ett 

tillägg till Malmö Stads miljöprogram och Malmö Miljöprogram, att det ska finnas 

incitament och stöd för deltagande aktörer att uppnå målen genom bl.a. 
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kompetensuppbyggnad och gemensam upphandling, ett långsiktigt uppföljningsprogram 

som aktivt kommuniceras samt att miljöbedömningssystem ska användas. (Dalman, E., 

1999, s.8) 

I utvärderingen Bo01 Hållbar framtidsstad skriver Bengt Larsson och Ulrika Wallström 

om kvalitetsprogrammet som ett hjälpmedel för hållbart byggande. De kommenterar att 

det finns många goda exempel på att kvalitetsprogrammet hade en positiv inverkan på 

de hus som byggts. Bland andra exempel berättar de hur de byggherrar deltagit i 

förhandlingarna kring kvalitetsprogrammet gav uttryck för ett mer ekologiskt tänkande 

än de byggherrar som inte deltagit. Larsson och Wallström fortsätter med att dra 

slutsatsen att själva deltagandet i förhandlingarna kring kvalitetsprogrammet tycks ha 

haft ett egenvärde eftersom det har bidragit till att utveckla byggherrarnas 

miljömedvetenhet. Från företagens sida sågs förhandlingarna som ett sätt att bevaka 

realismen i målen. 

Larsson och Wallström diskuterar exempel på olika kvalitativa och kvantitativa krav och 

genomförandet av dessa. Utmaningarna med det kvantifierade energikravet på 105 

kWh/ m2 låg inte i svårigheten att uppnå det tekniskt då de energiåtgärder som krävdes 

redan var kända metoder som bara kombinerades på olika sätt. Istället påstår Larsson 

och Wallström (2005) att problematiken låg i målets formulering; kvalitetsprogrammet 

angav inte under vilka förhållanden som kravet på 105 kWh/m2 och år skulle gälla.  

Ett exempel på ett kvalitativt mål är val av material som definieras med beteckningar 

som miljöanpassad och resurssnål. Dessa kravformuleringar kommenterar Larsson och 

Wallström (2005); ”ger utrymme för många olika materialval på många olika 

bevekelsegrunder. Stål, trä, tegel, och aluminium är exempel på valda material- där 

samtliga av dessa val motiverades med att materialen var lämpliga ur miljösynpunkt”. 

Författarna lyfter även fram att de miljövärderingsmetoder som kvalitetsprogrammet 

föreskrivit inte utnyttjats i projekteringsskedet. Istället påstår de att materialval snarare 

beslutats baserat på tidigare erfarenheter snarare än på kraven i kvalitetsprogrammet. 

I intervjuer med deltagande aktörer i Bo01 har flera positiva och negativa aspekter lyfts 

upp (Malmö stad, 2005).  Många anser att programmet har varit nyttigt som en 

utgångsdokument- både för inspiration och för att strukturera miljöarbetet. Larsson och 

Wallström skriver ”att utforma kvalitetsprogram och miljökrav är ett sätt att skapa 

förutsättningar för att leda, styra samt koordinera miljöaktiviteter i ett projekt. 

Kvalitetsprogram Bo01 skapade förutsättningar både för att byggprojekten deltagare i 

sitt arbete skulle beakta hållbarhetsbudskapet och för att hållbarhetsvisionen skulle 

finnas kvar när områdets hus var färdigbyggda”. Larsson och Wallström avslutar med att 

kommentera hur kvalitetsprogrammet var ett nytt inslag i byggandet i Sverige, men att 

det, likt många nya innovativa lösningar, inte är fulländat i sitt första utförande.  

4.2.4 Projektorganisation 
En utmaning vid fallstudien kring Västra Hamnen har varit att bygga en tydlig bild av den 

organisation som låg bakom utvecklingen av området. Olika aktörer och intervjuobjekt 

ger skilda bilder av hur organisationen såg ut och hur den var uppbyggd. Bakgrunden till 

detta är troligtvis att organisationen förändras och utvecklas med tiden. Den första 
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etappen av Västra Hamnen, Bo01, som utgjorde den svenska bostadsmäss-utställningen 

2001 hade en egen organisation till grund som under senare etapper inte längre finns 

kvar. Ytterligare ett skäl till den otydliga bilden är också det faktum att organisationen 

var rörig till sin natur, en rörighet som också har varit en bidragande faktor till Västra 

Hamnens framgång (Dalman, 2011).  

Vid initieringen av Bo01 tillsattes en specifik projektorganisation med syfte att delta i 

visionsarbetet och delta i att driva arbetet med mässan. (Johansson, 2011). Bakgrunden 

till beslutet att sätta upp en specifik organisation var enligt Bertil Johansson (2011), 

planstrateg för Västra Hamnen, att få in individer och inspiration utifrån, för att nå ett 

resultat som ”inte var som vanligt”. Stiftelsen Svensk Bostadsmässa, tillsammans med 

Malmö stad, satte således upp en extern Bo01-organisation. Syftet med organisationen 

var att planera och genomföra bomässan samt att utveckla det inledande idéarbetet till 

området medan de formella planprocesserna drevs internt i staden. Just idéarbetet 

genom den externa projektorganisationen tror Bertil Johansson är nyckeln till att så 

många nya idéer och tankar kunde implementeras. Stadens organisation är stor och 

jobbar gärna på rutin, vilket ledde till att Bo01-organisationen dock mötte motstånd och 

fick kämpa för att få igenom de nya idéerna.  

Johansson beskriver hur de båda organisationerna gick in i varandra där Malmö stad 

tidigt involverades och Bo01-organisationen även var med länge i den formella 

processen så att idéerna inte kom bort på vägen. Tor Fossum beskriver hur Västra 

Hamnen kom att bli ett av de första projekten i Malmö stad som var 

förvaltningsövergripande på alla plan. 

Eva Dalman kommenterar bakgrunden till den valda organisationen som ”slumpens 

skördar”. Samtidigt pekar både hon och Bertil Johansson på att mycket att av grunden 

och inspirationen till de öppna och kommunikativa arbetsformerna byggdes upp under 

de svåra år som Malmö gick igenom i slutet av 90-talet. Det starka politiska ledarskapet 

under krisen öppnade upp för att ta in tjänstemännens idéer. Arbetssättet var inte 

formaliserat eller nerskrivet utan växte fram under processens gång, berättar Johansson 

(2011). Ambitionen var att skapa en ny standard för stadsbyggande, inte en ny 

organisationsform. 

Många av projektdeltagarna beskrev arbetet med projektet som inspirerande, samtidigt 

som det fanns en väldig tidspress och många idékonflikter (Johansson, 2011). ”Många 

som jobbade i projektet upptäckte att det här var ett bättre sätt att arbeta på än i den 

tidigare, hierarkiska modellen”, säger Johansson. Efterhand beskriver han hur det vuxit 

fram en tillåtande attityd till denna typ av arbetsform och en tanke kring om det skulle 

gå att systematisera. Trots detta har det inte fattats några beslut om att organisationen 

ska förändras utifrån arbetet med Västra Hamnen. Däremot har man i arbetet tagit fasta 

på att släppa fram nya idéer. Det handlar mer om ett kollektivt medvetande som skapats 

bland chefer, politiker och övriga organisationer kring stadsutvecklingen i Malmö 

(Johansson, 2011). 

Traditionellt drivs stadsutvecklingsprojekt i Malmö stad i linjeorganisationer med 

stuprörsaktiviteter i förvaltningarna där alla bevakar sina egna frågor berättar Tor 
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Fossum, hållbarhetsstrateg i Västra Hamnen. Västra Hamnen var det första projektet 

inom Malmö stad som var förvaltningsövergripande på alla plan (Fossum, 2011). Skälet 

till att den traditionella organisationsstrukturen förändrades i Västra Hamnen var enligt 

Fossum (2011) ett måste för att kunna uppnå visionen om den hållbara framtidsstaden. 

Fossum lyfter även fram det tajta tidschemat som ytterligare en bakomliggande orsak till 

det valda arbetssättet med en stark organisation och tidplan som måste följas. 

Eva Dalman (2011), före detta projektledare för Västra Hamnen på 

Stadsbyggnadskontoret, beskriver hur organisationen var uppbyggd av nätverk inom 

respektive förvaltning med en projektledare. Däremot uttrycker hon att det inte fanns 

någon specifik tillsatt övergripande projektorganisation inom staden och att ingen av 

projektledarna hade mer bestämmanderätt än någon annan. 

Dalman (2011) beskriver den uppsats strukturen som rörig men målar upp just 

rörigheten som ett framgångskoncept i Västra Hamnen. Strukturen gjorde det möjligt 

för aktörer från flera olika håll, i olika roller, att komma med inspel vilket gav utrymme 

för nya lösningar och innovationer. Att detta var möjligt anser Dalman (2011) främst 

bero på den tillåtande atmosfären som är en del av kulturen i Malmö stad men också på 

den ökade samverkan och dialogen mellan olika grupper. Dalman anser att frånvaron av 

en tydligt definierad superstruktur gör att fler känner ett ökat engagemang och lättare 

identifierar nya möjligheter. 

Avsaknaden av en slagkraftig organisation med tydliga beslutsvägar har dock även 

inneburit utmaningar (Dalman, 2011).  Dalman (2011) beskriver hur det under sådana 

arbetsformer blir svårare att fånga upp och förverkliga de nya idéerna på ett 

systematiskt och strukturerat sätt. Styrkan i en samlad projektorganisation är den 

övergripande bilden, korta beslutsvägar samt möjligheten att samla kraft utan att bli 

distraherade, reflekterar Dalman. 

Den tydligt definierade organisationen kan dock istället leda till att det blir för lite 

motsägelser, säger Dalman. Att aktörerna inom gruppen är så klara med vad som ska 

uppnås att viktiga aspekter prioriteras eller glöms bort. Dalman anser därför att det är 

viktigt att man i projekt jobbar dynamiskt och släpper in fler aktörer och uppmuntrar 

dem till att komma med inspel för att få ett intressant och framgångsrikt resultat. 

På frågan vad som är viktigt vid den organisatoriska uppbyggnaden bakom ett 

stadsutvecklingsprojekt sammanfattar Dalman; ”Jag skulle sätta upp en samlad 

organisation, men försöka skapa ett klimat där andra tillåts komma med initiativ. Jag tror 

mycket på att låta andra docka till. Risken är annars om någon ska ha totalt monopol är 

att det blir ointressant och fel. Alla idéer måste bearbetas!”. ”Det är intressant att se hur 

man kan mångfalden av idéer, kraft bakom dem, och samtidigt skapa en fungerande 

process kring det.” 

Tor beskriver, tvärtemot Eva Dalman, hur det existerar en förvaltningsövergripande 

projektgrupp specifikt för Västra Hamnen. Osäkerhet råder huruvida denna grupp 

möjligtvis är den grupp som tillsattes med syfte att administrera LIP-stödet. Utöver 

denna grupp beskriver Tor hur det även finns en tillsatt styrgrupp, arbetsgrupper för 
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utvärdering samt en referensgrupp med aktörer i Västra Hamnen med representanter 

från byggarna med vilka löpande avstämningar sker. Överlag så är det ju 

fastighetskontoret som tilldelar marken, stadsbyggnadskontoret planerar den, 

gatukontoret förverkligar infrastruktur och parker, vägar och grönt i offentlig miljö, och 

miljöförvaltningen bevakar hållbarheten och söker resurser till detta. 

På frågan vad Tor Fossum anser borde förändras organisatoriskt i framtida 

stadsutvecklingsprojekt lyfter han upp kopplingen mellan planering och genomförande. 

”Jag är inte säker på att det ska finnas en planerings- och en genomförandeorganisation. 

Jag tycker att de borde gå in i varandra på ett annat sätt.” Bakgrunden till denna tanke 

är att Fossum ofta ser konflikter som uppstår då genomförandeorganisationen inte får 

med sig den initiala visionen i utförandet. 

4.2.5 Incitamentsstruktur 
I och med att utbyggnaden av Västra Hamnen blev en del av den bomässa som 

initierades av Svensk Bomässa, tillsattes en projektgrupp ansvarig för just Bomässe-

delen av stadsdelen, dvs. Bo01. Gruppen, som i samband med arbetet bildade 

aktiebolaget Bo01 AB, sattes samman delvis av aktörer utifrån, dvs. som tidigare inte var 

en del av Malmö Stads organisation. Det här var ett medvetet val av Malmö Stad. Bertil 

Johansson beskriver hur de styrande från staden medvetet tog in deltagare utifrån 

organisationen eftersom risken att få samma resultat som i tidigare fall annars var 

överhängande. Till en början hade utmaningen varit att få de första investerarna att vilja 

satsa på området. Genom att genomföra bomässan Bo01, där man inbjöd exploatörer 

samtidigt med ett tydligt tidsbestämt mål för färdigställande så ”gavs en säkerhet och en 

någorlunda helhet” enligt Bertil för de som var beredda att investera. 

Mycket av det inledande idéarbetet genomfördes, enligt Johansson, av Bo01-

organisationen. Han beskriver detta som en trolig framgångsfaktor som lett till att det 

gått att genomföra så mycket nytt genom projektet. Vidare gick Bo01-organisationens 

arbete trots detta ändå samman med stadens och byggherrarnas arbete. Även om det 

var Bo01 som utarbetade stora delar av idéarbetet så deltog även staden till viss del i 

initieringen. Samtidigt deltog Bo01 till viss del i den formella processen staden 

ansvarade för, för att som Johansson beskriver det ”se till att idéerna inte kom bort i 

processen”.  

Utöver stadens och Bo01:s organiserade verksamheter kring projektet fanns många 

andra aktörer som ville vara med att påverka projektet. Eva Dahlman lyfter fram detta 

och säger att det i Malmö och i Västra Hamnen har framgångskonceptet handlat mycket 

om en tillåtande atmosfär för olika aktörers idéer och för en dialog. Detta är något som 

är kännetecknande för den här sortens ”modern stadsplanering”, poängterar Johansson. 

Det finns redan verksamheter, intressenter och boende i området. Det blir mycket 

individuella drivkrafter så som företag och exploatörer som blir viktiga för framväxten av 

området. Arbetet med att lyfta fram nya lösningar var i Västra Hamnen, enligt 

Johansson, hela tiden en balans mellan olika parter som alla kämpade för att få igenom 

sina idéer. Eva Dahlman medger att arbetet med att synka de olika idéer som kommit in 

från både byggherrar, markägare osv. inte alltid fungerat. Samtidigt som dialogen skapat 

ett ”rörigt intryck” trycker Bertil Johansson på vikten av att trots detta inkludera externa 
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aktörer i ett tidigt skede i stadsbyggnadsprocessen. Han beskriver detta enligt följande: 

”Att få med övriga aktörer i ett tidigt skede, att få dem att internalisera målen, det är ett 

viktigt steg. Stadsplaneringen kan inte vara att tvinga på andra idéer som de inte vill ha. 

Det måste finnas positiva ambitioner att vilja göra saker. Sen gäller det att kanalisera 

dem i rätt riktning.” Någon som styrker detta resonemang är Tor Fossum. Enligt Fossum 

bygger metoden, som Malmö Stad använder sig av, på en tro mer på att föra en dialog 

med de privata aktörer som engagerar sig i stadsbyggnadsprojekt snarare än att ställa 

krav.  

Arbetet med att involvera externa aktörer i projektet Västra Hamnen skedde bl.a. 

genom en s.k. byggherredialog. I projektet har ett förhållandevis stort antal externa 

aktörer involverats. Genom att blanda in flera olika arkitekter så skapas förutsättningar 

för variation menar Tor Fossum. Detta bekräftar även Eva Dahlman som poängterar att 

det är viktigt att jobba för att släppa in fler aktörer och att uppmuntra dem till att 

komma med inspel för att projektet ska bli intressant. Det blir som hon beskriver det 

”mer dynamik om man släpper in aktörer utifrån organisationen”.  

Arbetet med Byggherredialogen tog, enligt Fossum, fart på riktigt först i de senare 

etapperna av Västra Hamnens utbyggnad, så som t.ex. kvarter Flagghusen. Dialogen i de 

senare etapperna hämtade dock inspiration från den s.k. samverkansprocessen som 

användes i Bo01-området. Samverkansprocessen var inte formaliserad på samma nivå 

som byggherredialogen även om det basala tillvägagångssättet var det samma. När 

dialogen formaliserades innebar detta att den skrevs in som ett krav i 

markhänvisningsavtalet, där fastighetskontoret krävde att medverkande aktörer skulle 

delta aktivt i en byggherredialog. Arbetssättet har bemötts positivt, enligt Fossum. Han 

hänvisar till ett citat ur feedback som getts av en byggherre där betydelsen av en 

kommunikation mellan staden och de privata aktörerna kommenteras: ”Det är inte bara 

ni, det är inte bara vi, det är oss tillsammans.” Vidare fortsätter Fossum att beskriva hur 

dialogprocessen bidragit till en mer personlig kontakt mellan stadens medarbetare och 

de privata byggherrarnas. Detta, menar han, underlättar eftersom en personlig kontakt 

ofta gör det lättare att föra dialogen och att ställa krav. För att dialogen ska fungera är 

det också av stor vikt att de externa aktörerna har stöd och kraft för att lyfta fram sina 

idéer. Om de utomstående aktörerna inte lyckas få kraft bakom sina idéer finns enligt 

Dahlman risken att staden får nära på ett monopol vilket gör processen och gärna även 

resultatet ointressant.  

Den byggherredialog som nämnts ovan hade även en viktig roll i incitamentsstrukturen i 

projektet Västra Hamnen och delområdet Bo01. Dialogen skedde genom tematiska, 

regelbundna möten där fokus lades på specifika frågor så som t.ex. energi eller biologisk 

mångfald. Genom mötena och diskussionerna byggde man successivt upp en gemensam 

kunskapsbas. I dialoggrupperna diskuterades även, enligt Eva Dahlman, noggranna 

överenskommelser fram. Detta skedde innan byggherrarna köpt mark eller 

undertecknat något avtal. Då de visade intresse för att bygga i området fick de därför 

vara med och tycka till i det tidiga skedet. Det fanns inga ekonomiska incitament inom 

projektet för aktörer att komma med nya lösningar. De uppkom av sig självt. Enligt Tor 

Fossum skapades dock i vissa fall ekonomiska incitament, till att genomföra hållbara 
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lösningar, i och med det utomstående LIP-stöd (lokalt investeringsprogram) som gavs för 

enskilda åtgärder som både staden och de externa aktörerna utförde.  

Även om arbetssättet inte var perfekt upplevdes det enligt Dahlman som positivt. Hon 

poängterar att brister var att byggherrarna inte alltid genomförde det man i dialogen 

kommit överens om. Hon fortsätter med att understryka att detta inte måste bero på 

byggherrarnas sätt att arbeta utan att det lika väl kan bero av en brist i 

kommunikationen kring målen man satt upp.  

Bearbetningen av idéer och dialogprocessen mellan staden, Bo01 och de externa 

aktörerna i det tidiga skedet dokumenterades i det Kvalitetsprogrammet för delområdet 

Bo01. Programmet lades även som grund för de efterkommande etapperna. Eva 

Dahlman var ansvarig för arbetet med kvalitetsprogrammet och beskriver processen 

som att stadens förvaltningar till att börja med fick formulera krav de ville ställa på de 

involverade aktörerna utifrån den vision som formulerats med grund i förstudien. 

Dahlman satt sedan ihop med byggherrarna och gick igenom samt sammanfattade detta 

till krav, mål och ansvarsområden. Enligt Tor Fossum upplevdes det som ett intressant 

sätt att arbeta på och genom att inte diskutera på detalj- utan istället på förslagsnivå 

med byggherrarna skapades en god dialog. Då byggherrarna själva deltagit och ingått i 

en överenskommelse kring krav samt ansvarsområden skulle programmet fungera som 

incitament för aktörerna att uppnå målen. Fossum förklarar att överenskommelserna i 

kvalitetsprogrammet inte var lagstadgade. Samtidigt skrevs kraven in i 

markanvisningarna och tomträttsavtalen vilket på så sätt skapar ett civilrättsligt avtal. 

För att överklaga kraven måste man då gå till domstol, vilket i princip aldrig händer 

menar Fossum. Konsekvenser som istället kan ges de som inte uppfyller kraven är att de 

exkluderas från deltagande i senare etapper i projektet. Utöver detta kan man 

egentligen enligt Fossum ”inte kräva annat än det PBL och BBR säger enligt lag”.  Ett 

ytterligare sätt att skapa incitament för aktörerna i projektet att uppnå målen i 

kvalitetsprogrammet har varit genom publicitet. Det är enligt Fossum viktigt att man är 

öppen med resultaten av projektet. Han beskriver att några av de hus som byggdes, och 

som inte uppfyllt kraven, har genererat mycket dålig publicitet, vilket inte gagnar den 

ansvarige byggherren. Ett problem med att redovisa resultaten har dock varit bristen på 

uppföljning.  

En negativ följd som Eva Dahlman tror kan bero på incitamentsstruktur bl.a. bestående 

av publicitet är att de tidiga etapperna i stadsbyggnadsprojekt med tydlig 

hållbarhetsprofil tenderar att utformas på en mycket högre nivå än de efterkommande. 

Citerat uttrycker hon detta som:  

”Det man kan se som ett mönster tror jag är att de första etapperna, i 

stadsbyggnadsprojekt som de här, oftast blir otroligt mycket bättre än resten. Man 

vågar mer i början, får med sig folk och det finns en vilja att skapa nytt. När 

varumärket sen är etablerat är det svårare att få med sig aktörer.” 

Samtidigt kan en tydlig trend i stadsbyggnad identifieras. Fossum påstår ett det finns ett 

helt annat fokus hos de som bygger idag, på just området hållbarhet. Det finns exemplet 

i Västra Hamnen på hus som byggts med extremt goda energiresultat där kraven inte 

varit så höga. Han menar att det skett en form av generationsväxling och att företagen 
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idag är mycket mer medvetna om hållbarhetsfrågorna. Även Bertil Johansson bekräftar 

detta och menar att stadsplaneringstrender sprider sig över hela Europa och att teorin 

om att bygga hållbart skulle kunna beskrivas som en sådan trend idag.  

4.2.6 Uppföljning 
Försök till systematiska utvärderingar av Västra Hamnen har utförts av flera oberoende 

studenter och forskare. (Persson, 2005) 

Bo01 Hållbar framtidsstad lärdomar och erfarenheter presenterar tre utförda 

utvärderingar; 

- Tucker Cross, L., Küller, R., 2003. Utvärdering av stadsrum, Bo01 i Malmö. Malmö: 

Malmö stad. 

- Stjernhav, A., 2002. Hållbarhet i boplatsens plan och bebyggelse. Examensarbete. 

Malmö: Malmö högskola.  

- Grönlund, B., 2003. Bo01 ur brottsförebyggande perspektiv. Konferensinlägg på 

Bo01, Malmö, september 2001. Malmö: Malmö stad. 

Av ovanstående utredande arbeten skiljer sig utvärderingsmetodiken. Tucker Cross och 

Küller försöker göra en analys baserat på allmänna faktorer för stadsplanering. Stjernhav 

och Grönlund bygger istället sina arbeten på det Kvalitetsprogram innehållande mål och 

riktlinjer för Västra Hamnen. 

Utvärderingen av Tucker Cross och Kuller undersöker alltså inte hållbarhetsaspekten 

utan tittar på faktorer som trivsamhet, komplexitet, helhetsgrad, rumslighet, 

kraftfullhet, social status, affektion och originalitet. Cross och Tucker sammanfattar 

utvärderingen med ”området upplevs som genomsnittligt trivsamt, vackert och tryggt” 

men följer sedan upp med kommentaren ”med tanke på den höga satsningen borde 

man ha kunnat förvänta sig högre värden”. 

Amelie Stjernhav har istället utgått från Bo01s kvalitetsprogram varifrån hon har 

identifierat 26 programpunkter för utvärdering. ”Syftet med uppsatsen är att jämföra 

stadsdelen Bo01:s utformning med de exempel på hållbarhet som presenteras i 

punktform i Bo01 Framtidsstadens Kvalitetsprogram 1999-03-31”. Stjernhav 

sammanfattar resultatet i en så kallad värderos där varje faktors betyg märks ut på en 

radie i en cirkel. Av de 22 utvärderade punkterna får 11 stycken högsta betyg ”väl 

tillgodosett”, 8 programpunkter får av Stjernhav betyget ”tillgodosett” medan två 

punkter anses vara mindre väl tillgodosedda. Stjernehav drar slutsatsen ”det är inte så 

mycket de goda stadsrummen som folk i allmänhet uppskattar utan i själva verket 

platsens grundkvaliteter som havsutsikten, möjligheten till bad och solnedgången”. Hon 

menar alltså att det inte i första hand är de skapade stadsrummen som folk söker sig till, 

utan de naturgivna kvaliteterna med havet, solen och stranden. Samtidigt lyfter 

Stjernhav också fram positiva kvaliteter som gaturum, platsbildningar och variation. 
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4.3 Norra Djurgårdsstaden 

4.3.1 Bakgrund 
2009 valdes Norra Djurgårdsstaden ut som ett av tre miljöprofilområden i Stockholms 

stad, utvecklingsområden med extra höga krav på hållbar stadsbyggnad 

(Exploateringskontoret, 2011). Med visionen, ”en miljöstadsdel i världsklass”, ska Norra 

Djurgårdsstaden inte bara ligga i framkant i Sverige utan ambitionen är även att 

projektet ska stärka Stockholms position internationellt som ledande i klimatarbetet. I 

Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden 

(Exploateringskontoret, 2010) beskrivs vidare hur projektet även syftar till att stödja 

marknadsföringen av svensk miljöteknik och bidra till att ny teknik utvecklas och 

kommer bostadsbyggande i Stockholm, Sverige och omvärlden tillgodo. Idag har 

stadsdelen utsetts av Clinton Climate Initiativen som ett av 18 projekt i världen med 

goda förutsättningar att bli klimatpositiva stadsdelar. 

Norra Djurgårdsstaden utgör idag ett av Stockholms och Europas största 

stadsutvecklingsområden med program för 10 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser 

(Exploateringskontoret, 2011). Området innefattar även infrastruktursatsningar såsom 

kraftvärmeverk, transportvägar och knutpunkter för kollektivtrafik. Sammantaget 

innefattas 390 hektar som idag främst består av äldre industrimark där olika 

verksamheter har format områdets karaktär; hamnen, gasverket, och Värtaverket. 

Närheten till Kungliga nationalstadsparken och det vattennära läget bidrar också till at 

forma den nya stadsdelen. 

4.3.2 Initiering 
Stockholm växer och år 2030 kommer huvudstaden att ha vuxit till närmare en miljon 

invånare och hela regionen till 3,5 miljoner invånare (Stockholms stad, 2009). 

Stockholms Stad arbetar därför aktivt med att främja den fortsatta tillväxten och 

befolkningsökningen vilket ställer höga krav på utvecklingen av miljö och 

hållbarhetsarbetet. Den främsta utmaningen ligger i att förena en växande storstad med 

de värden som gör Stockholm unikt; närheten till natur och vatten.  Stockholms strategi, 

att utveckla staden inåt, bygger på översiktsplanen som kom ut 1999 där ett antal 

industriområden pekades ut med potential för framtida stadsutvecklingsområden. Att 

utveckla redan använd mark anses leda till miljövinster och centrala lägen kan ge 

möjlighet att utnyttja kollektivtrafik och därmed minska bilresandet. 

Planeringen och utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden började i och med detta redan 

år 2001 då Stockholms hamn och Stockholms stad, gemensamt, utvecklade en vision för 

framtida bostäder och kontor (Lorentz, 2011). Vid denna tidpunkt fanns ett 

miljöprogram som var övergripande för hela Stockholm stad och gav riktlinjer för 

hållbart byggande. Vid regeringsbytet beslutades att dessa allmänna krav inte längre 

skulle gälla då de ansågs för kostnadsdrivande. Istället beslutade staden att ett antal 

miljöprofilområden skulle väljas ut där extra höga krav skulle ställas på hållbart 

byggande. Under 2009 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad att Norra 

Djurgårdsstaden ska bli ett av tre nya miljöprofilområden där de andra två utpekade 

områdena var Lövholmen och miljonprogramområdena. 
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Syftet med beslutet att välja ut tre utvecklingsområden ligger i led med Stockholms 

vision 2030 som beskriver hur Stockholm ska vara världsledande i att utveckla, 

kommersialisera och tillämpa ny energi- och miljöteknik (Stockholms stad, 2008). 

Beslutet grundas även på den internationella uppmärksamhet som Hammarby Sjöstad 

rönt vilket har placerat Stockholm på kartan över städer som utvecklar det hållbara 

stadsbyggandet. I Miljöprofilområden- Miljöstadsdelar I världsklass (Stockholms stad, 

2008) sammanfattas de tre främsta syftena med att fokusera på miljöprofilområdena;  

- Miljöprofilområdena skall befästa Stockholms position som en ledande huvudstad 
i klimatarbetet  

- Miljöprofilområdena skall stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik  

- Miljöprofilområdena skall vara föregångare som utvecklar ny teknik som senare 
kommer allt bostadsbyggande i Stockholm till godo 

Christina Salmhofer (2011) är miljösamordnare i gruppen ’Stora projekt’ på 

Exploateringskontoret i Stockholms stad och har arbetat med Norra Djurgårdsstaden 

sedan början av 2011. Då hon får frågan kring de viktigaste framgångsfaktorerna för att 

nå ett hållbart resultat i Norra Djurgårdsstaden svarar hon; ”politisk vilja”. Hon utvecklar 

vidare hur det är just det politiska stödet och acceptansen inom Stockholm stad som har 

lagt grunden för miljöarbetet i projektet. Louise Årman (2011), doktorand vid Industriell 

Ekologi på KTH driver ett forskningsprojekt om hållbar stadsutveckling i Norra 

Djurgårdsstaden, talar också om det politiska stödet som en framgångsfaktor och den 

tydliga väluttalade ambitionen att utveckla en miljöstadsdel i världsklass. 

Samtidigt uttrycker både Salmhofer (2011) och Årman (2011) ett behov av att initiera 

miljöarbetet i ett tidigare skede samt att låta utredningsfasen av miljömålen ta längre 

tid. ”Man kommer in för sent i processen och det blir svårt att komma in med kraven i 

de delar där projekteringen redan varit igång i flera år” säger Salmhofer (2011). På 

frågan vad hon skulle förändra om hon fick möjligheten att utforma projektet från 

början svarar Årman (2011) ”att man sätter sig ner från början och låter 

miljöprogrammet komma in på ruta ett, och inte på ruta fem … Om jag skulle få önska så 

skulle planeringsprocessen och miljöarbetet få gå hand i hand. Eller att till och med 

starta miljöprogramsprocessen innan, och sen titta vad man ska applicera den på, 

istället för att ta ett område där man börjat planera exploatering och sen besluta om 

miljöprofilering”.  

4.3.3 Målformulering 
Den 11 oktober 2010 godkände kommunfullmäktige det övergripande programmet för 

miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (Exploateringskontoret, 2011). 

Programmet är tänkt att fungera som ett mål- och styrdokument för projektet och ge 

vägledning och riktlinjer för planering av området. Här presenteras vision, övergripande 

mål samt specificerade visioner, operationella mål och åtgärder för nio olika sektorer. 

De operationella målen preciseras kontinuerligt, per deletapp, genom handlingsprogram 

i takt med ökad kunskap, teknikutveckling och förändrade omvärldskrav samtidigt som 

visionen och de övergripande målen ligger fast. Programmet vänder sig till alla de 

aktörer som är involverade i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden såsom byggherrar, 

infrastrukturbolag, stadens förvaltningar, teknikleverantörer samt de som bor och 



EXAMENSARBETE OM SVENSK PROJEKTLEDNING FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING 

 

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN   41 

 

verkar i stadsdelen. Figur 4.3.1 illustrerar måldokumentets uppbyggnad och 

målnedbrytningen från övergripande vision till konkreta krav. 

 
Visionen ”en miljöstadsdel i världsklass” beskrivs på två sidor i programmet och tar ett 

helhetsgrepp över framtidsbilden för Norra Djurgårdsstaden. I de övergripande målen, 

under rubrikerna i klimat, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk 

hållbarhet, delas sedan den längre visionen upp under respektive rubrik. Varje mål är 

övergripande mål är kortfattat formulerat och ofta inte längre än en mening. Istället för 

att kvantifiera de övergripande målen formuleras de flesta genom uttryck som ”låg 

användning av”, ”ett fokus på” och ”ska ha en begränsad” istället för att tilldelas direkta 

siffervärden. 

För respektive av de åtta sektorerna (klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö, 

hållbart energisystem, hållbart återvinningssystem, hållbart vatten- och avloppssystem, 

hållbara transporter, miljöanpassade bostäder och lokaler, hållbara livsstilar, hållbara 

verksamheter och utveckling och marknadsföring av miljöteknik och kompetens) beskrivs 

sedan en vision/ framtidsbild, operationella mål samt åtgärder. Visionen/ framtidsbilden 

för varje sektor tar ett helhetsgrepp om respektive område. De operationella målen 

konkretiserar sedan denna mindre delvision utan att gå in på några specifika målvärden. 

Preciseringen av de operationella målen i form av konkreta och mätbara krav sker i det 

kommande steget, genom handlingsprogram. Dessa utvecklas kontinuerligt för 

respektive utbyggnadsetapp i takt med ökad kunskap, teknikutveckling och förändrade 

omvärldskrav. Handlingsprogrammen skrivs sedan in som en del i markanvisningsavtalen 

mellan staden och exploatörerna. 

 

Figur 4.3.1) Målnedbrytningen i hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdsstaden 

(Exploateringskontoret, 2011) 
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Att Stockholms stad äger marken som ska utvecklas är en otrolig fördel, säger Salmhofer 

(2011), eftersom det ger staden möjlighet att ställa väldigt höga krav och förankra dessa 

legalt genom att skriva in dem i markanvisningarna. Samtidigt lyfter Salmhofer fram 

vikten av en inkluderande målformuleringsprocess som avgörande för förankringen, inte 

bara hos de ingående förvaltningarna utan även hos de privata aktörer som kommer in 

senare i byggprocessen. Det övergripande programmet för miljö- och hållbar 

stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden formulerades baserat på underlag som 

utvecklats i en dialog med de nyckelaktörer som fanns på plats då projektet började ta 

form (Exploateringskontoret, 2011). Handlingsprogrammen, vilka formulerar de skarpa 

kraven som ställs på de olika aktörerna, tas fram baserat på miljö- och 

hållbarhetsprogrammet, men med underlag från experterna inom de olika 

fokusgrupperna. Även privata byggherrar ges möjlighet att diskutera och lämna sina 

åsikter på de uppsatta kraven genom det kompetensutvecklingsprogram som staden 

anordnar. 

Staden har dock inga viten som de kan utfärda om kraven i handlingsprogrammen inte 

uppfylls (Salmhofer, 2011). Istället är ambitionen från stadens sida att genomföra en 

övergripande uppföljning av resultatet. Informationen kommer sedan att offentliggöras 

och visa vilka aktörer som har uppnått målen, och vilka som inte har gjort det. På så sätt 

är förhoppningen att marknadsföringsintresset kommer att driva de privata aktörerna i 

rätt riktning. ”Vi vill styra med den här sortens krafter istället, så att aktörerna har ett 

egenintresse av att uppnå vad de har lovat”, säger Salmhofer (2011). 

Miljö- och hållbarhetsprogrammets utformning har grundats på erfarenheterna från 

Hammarby Sjöstad med en helhetsinriktad vision, en genomarbetad målnedbrytning och 

en mer inkluderande målframställningsprocess (Årman, 2011). Samtidigt lyfter flera 

intervjuobjekt upp ett antal önskemål kring hur programmet bör utvecklas för att bli ett 

bättre verktyg i hållbarhetsarbetet. De övergripande målen är väldigt övergripande och 

ibland motstridiga, säger Salmhofer (2011). Att flera krav fortfarande är för odefinierade 

och därmed svåra att följa upp tas upp av både Salmhofer (2011) och Lorentz (2011), 

något som fokusgrupperna idag arbetar för att specificera. Samtidigt kommenterar 

Salmhofer (2011) ” Även om en del krav kan kännas luddiga behöver de ibland vara det”. 

Anna Pramsten (2011), genomförandeprojektledare i Norra Djurgårdsstaden, 

kommenterar hur miljöprogrammet nu fokuserar mer på bostadsbyggande än 

infrastruktur, något hon hoppas kommer att förändras och uppdateras. 

Det övergripande miljö- och hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdsstaden är 

skrivet med stora formuleringar och övergripande mål så att det ska kunna ligga kvar till 

2030 när området ska stå klart, förklarar Årman (2011). Samtidigt uttrycker både Årman 

(2011) och Salmhofer (2011) ett behov av att revidera och uppdatera programmet under 

projektets gång. ”Jag hoppas verkligen på att man kommer att revidera 

miljöprogrammet så att det hjälper oss i miljöarbetet mer inför planeringen. Det funkar 

inte att ha ett program som ser likadant ut under en så lång tid som det här projektet 

sträcker sig över eftersom det utvecklas nya lösningar hela tiden. Allt måste vara 

dynamiskt, ingenting kan ligga helt fast.” (Salmhofer, 2011). 
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4.3.4 Projektorganisation 
Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden drivs genom en tillsatt förvaltningsöverskridande 

projektorganisation som ett av Stockholms stads ”stora projekt” tillsammans med 

Lövholmen och miljonprogramsområdena, på samma sätt. Projektledare för Norra 

Djurgårdsstaden, Staffan Lorentz, lyfter upp just den tillsatta projektorganisationen som 

en avgörande faktor för att kunna driva igenom ett ”så storskaligt projekt som Norra 

Djurgårdsstaden och samtidigt kunna implementera de uppsatta hållbarhetsmålen. 

Fördelen med att ha en tillsatt projektorganisation som arbetar heltid med projektet 

säger han dels gör att alla känner ett starkare ägandeskap över de uppsatta målen och 

därför arbetar hårdare för att nå dem. Lorentz framhäver också att den gemensamma 

projektgruppen gör att personer, som vanligtvis arbetar på olika delar av staden med 

skilda agendor, nu kommunicerar och samarbetar bättre. 

 

Projektorganisationens struktur utvecklas successivt med stadsbyggandets gång, den 

organisation som är gällande i skrivande stund återfinns i figur 4.3.2. För respektive 

delutvecklingsområde tillsätts en planeringsorganisation samt en 

genomförandeorganisation. Ambitionen är att de två grupperna, med separata 

projektledare, ska arbeta nära varandra samt att de aktörer som driver genomförandet 

ska integreras i planeringsprocesserna i ett tidigt stadium (Lorentz, 2011). Detta sätt 

strukturera organisationen bygger även det på positiva erfarenheter från Hammarby 

Sjöstad och anses öka förutsättningarna att den vision som tas fram under 

planeringsstadiet faktiskt implementeras i genomförandet. På detta sätt ges de 

genomförandegruppen möjlighet att vara med i diskussionen kring genomförbarheten 

av de lösningar som diskuteras samt komma med egna synpunkter för att framgångsrikt 

genomförande redan i planeringen (Pramsten, 2011). 

Som tydliggörs i figur 4.3.2 inkorporeras ytterligare en grupp utöver planerings- och 

genomförandedelarna; en miljöorganisation. Denna består av sju fokusgrupper som 

 
Figur 4.3.2) Övergripande organisationsschema över Norra Djurgårdsstaden (Explateringskontoret, 

2011) 
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bygger på de fokusområden som utvecklats i målformuleringsprocessen; klimatanpassad 

och grönskande utomhusmiljö, hållbar energi, kretsloppssystem för avfall, energi och 

vatten, hållbara transporter, miljöanpassade byggnader, hållbara livsstilar och hållbara 

verksamheter. Fokusgruppernas uppdrag är att ge underlag till handlingsprogram, delta 

med sakkunskap och fortlöpande redovisa resultat och status till miljösamordnaren.  

4.3.5 Incitamentsstruktur 
I Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsprogram nämns upprepade gånger hur det endast 

är med gemensamma ansträngningar som ett gott resultat kan nås i utvecklandet av 

stadsdelen. Programmet inleder det kapitel som benämns Samverkansprocessen med 

följande stycke; ”Det är ett arbete som kräver samsyn, dialog och samarbete. För att nå 

bästa resultat behöver många aktörer delta. Stadens förvaltningar, infrastrukturbolag, 

byggherrar, entreprenörer, konsulter, teknikföretag och universitet samt de boende och 

verksamma i stadsdelen behöver alla delta aktivt för att visionen, en miljöstadsdel i 

världsklass, ska kunna förverkligas” (Exploateringskontoret, 2010). 

För att realisera dessa ambitioner om nära samverkan har Stockholm stad sökt involvera 

byggherrarna och infrastrukturbolagen på olika sätt. Bland annat bjöds ett antal 

nyckelaktörer samt byggherrarna i Norra Djurgårdsstadens första deletapp in för att ta 

fram underlaget till utformningen av hållbarhetsprogrammet för stadsdelen. Under 

detaljplaneskedet erbjuder staden seminarier för byggherrarna med syfte att öka 

kunskapen om miljö och hållbar stadsutveckling. I hållbarhetsprogrammet beskrivs hur 

denna ökade kunskap är tänkt att ligga till grund för aktörernas miljö- och 

hållbarhetsplaner. Flera intervjuobjekt (Salmhofer, 2011; Årman, 2011) beskriver dock 

hur seminarieserien fick än mer avgörande positivt resultat. Initialt fanns inga 

ambitioner band byggherrarna att samarbeta eller dela med sig av tekniska lösningar 

och innovationer mellan varandra. Även om seminarieseriens främsta syfte var att 

utbilda de olika aktörerna inom hållbarhetsområdet, blev resultatet att de olika 

grupperna lärde känna varandra allt bättre, blev mer sammansvetsade och började dela 

med sig av kunskap och nya idéer. 

I hållbarhetsprogrammet identifieras vidare ett antal styrmedel med syfte att styra 

utvecklingen av stadsdelen i en hållbar riktning. De två exempel som anges som 

styrmedel idag är; hur stadens miljö- och hållbarhetskrav genom handlingsprogrammen 

anges som ett villkor för markanvisning och uppföljningen genom planerings- och 

byggskedet. I samma kapitel föreslås dock att andra typer av styrmedel även skulle 

kunna implementeras så som en fond för pilotprojekt, miljöklassning av byggnader, 

tävlingar och utnämningar av goda exempel, seminarier för ökad kunskap om hållbar 

stadsutveckling, information och utbildning för boende och verksamma, progressiva 

avgifter för energi, vatten och avfall samt ekonomiska sanktioner vid bristande 

måluppfyllnad. 

4.3.6 Uppföljning 
I Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden 

(2011) beskrivs en modell för uppföljningsprocessen av målen för stadsdelen. 

Uppföljningen bygger på en cyklisk process där resultaten återkopplas parallellt under 
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hela projektets gång. På så sätt säkerställs måluppfyllelsen kontinuerligt och de 

etappvisa handlingsprogrammen kan vidareutvecklas med resultatuppföljningen som 

underlag. I figur 4.3.3 visas en schematisk bild av uppföljningsmodellens struktur. 

 

Uppföljningen ska, enligt hållbarhetsprogrammet, främst inriktas på tre delar;  

i. Uppföljning av klimat-, miljö-, och hållbarhetsprestanda med hjälp av 
hållbarhetsindikatorer. Indikatorerna ska visa stadsdelens hållbarhet vid olika 
tidpunkter och på olika nivåer som hushåll, fastighet, och stadsdel. 
Indikatorerna ska spegla de fem fokusområdena energi, transporter, kretslopp, 
livsstil och klimatanpassning. 

ii. Uppföljning av de operationella målen genom utvärdering av måluppfyllelse. 
Detta ska alltså visa på hur långt projektet har uppfyllt de operationella målen 
vid olika tidpunkter. Informationen kommer att samlas in med hjälp av enkäter. 
Intervjuer och beskrivande dokument och beräkningar. 

iii. Uppföljning av miljö- och hållbarhetskraven i handlingsprogrammen genom att 
aktörerna utnyttjar en kontrollplan utvecklad av Stockholm stad. 
Kontrollplanen används vid tre skeden; vid planering och projektering, under 
byggnationen och slutligen i början av förvaltningsskedet. Resultaten från 
kontrollplanen avses sedan publiceras på nätet för att visa hur väl aktörerna 
lever upp till handlingsprogrammets krav. 

I hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdsstaden står beskrivet att det är staden som 

bär det övergripande ansvaret uppföljningen. Samtidigt kommenteras dock att ansvaret 

för måluppfyllelse och därmed också ansvar för rapportering enligt 

uppföljningsmodellen ligger hos de många aktörer som deltar i stadsdelens utveckling. I 

handlingsprogrammet står att läsa; ”Byggherrar och infrastrukturbolag ansvarar för 

redovisning av hur kraven uppnås samt för mätning och leverans av data under 

Figur 4.3.3) Schematisk bild av uppföljningsmodellen för Norra Djurgårdsstaden 

(Exploateringskontoret, 2011) 



EXAMENSARBETE OM SVENSK PROJEKTLEDNING FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING 

 

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN   46 

 

byggtiden i enlighet med kontrollplanen vilket regleras i exploateringsavtal mellan 

staden och exploatörer. I förvaltningsskedet ansvarar fastighetsägare och 

infrastrukturbolag för att mäta och leverera data för kontinuerlig uppföljning av 

fastställda mål och krav”. Mer detaljerat än så anges dock inte ansvarsfördelningen utan 

detta kommer, enligt handlingsprogrammet, att förtydligas i det fortsatta arbetet med 

vidareutveckling av uppföljningsmodellen. 

Ambitionen med uppföljningsmodellen är att skapa ett dynamiskt sätt att tillvarata 

erfarenheter och kunskaper för att kontinuerligt förnya och utveckla planering och 

byggande. Det är institutionen Industriell Ekologi på KTH som utvecklar modellen och 

Louise Årman (2011), som doktorerar på ämnet, kommenterar ”det kommer att bli en 

ganska specifik modell för just Norra Djurgårdsstaden men målet är att också kunna 

applicera den på andra stadsdelar eller städer. Den ska vara adaptiv vilket är en 

utmaning när olika områden har olika förutsättningar”. 

4.4 Tangshan Bay Eco-City 
Nedanstående avsnitt redogör den internationella fallstudien av den kinesiska staden 

Tangshan Bay Eco-city. Det bör noteras att stadsutvecklingsprojektet tidigare benämnts 

Caofeidian men nu bär namnet Tangshan Bay Eco-City.  

4.4.1 Bakgrund 
I Kina sker den idag mest omfattande urbaniseringsprocessen i världen. Drygt 15 

miljoner flyttar in till de kinesiska städerna varje år. Den kraftiga utvecklingen skapar 

stor inverkan på miljön. Vid utvecklingen av städerna väljer de kinesiska myndigheterna 

bl.a. att hämta kunskap om stadsbyggnad från internationellt håll.  

År 2001 lanserade den kinesiska staten ett projekt där 10 städer med utländsk förebild 

skulle byggas utanför Shanghai. En av städerna planerades ha nordisk förebild och i 

samband med detta vände sig de kinesiska myndigheterna till Sverige. Detta blev, enligt 

Ulf Ranhagen chefsarkitekt på Sweco Architecs och professor vid KTH, början på svenska 

experters arbete med stadsplanering i Kina. I det svenska förslaget fanns bl.a. 

hänvisningar till referensprojekt i Sverige så som Järvafältet, Stora Ursvik samt äldre 

städer så som Sigtuna. Resultatet blev staden Luodian Town utanför Shanghai. 

Samarbetet var, enligt Ranhagen, lyckat och projektet ledde till att svenska konsulter 

involverades i ytterligare ett projekt initierat av det svenska Exportrådet. Målet var att 

utveckla det svensk-kinesiska samarbetet genom ett koncept kallat Sustainable City. 

Konceptet utformades inför världskonferensen WSSD, the World Summit on Sustainable 

Development, år 2002 i Johannesburg. Presentationen av det svenska konceptet blev en 

framgång, enligt Ranhagen, och stärkte partnerskapet med Kina inom området. De 

kinesiska stadsutvecklarnas intresse gick nu från att ha koncentrerats kring den klassiska 

svenska arkitekturen till ett fokus på svensk utveckling av hållbara städer. Ett samarbete 

etablerades mellan den kinesiska Myndigheten för Bebyggelse och Urban-landsbygds 

utveckling och det svenska Miljödepartementet för Hållbar Stadsutveckling. 

År 2005 beslutade den kinesiska staten att införa särskilda satsningar på uthållig 

samhällsutveckling baserat på ett ekosystemtänkande. Enligt en rapport skriven utgiven 
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av Sveriges Arkitekter baserad på en konferens som hölls i samband med 

Världsutställningen i Shanghai, växte efter riktlinjerna från staten 2005 snabbt ett 

intresse för svensk stadsplanering fram. Detta har troligtvis skett ”mycket tack vare det 

systemkunnande och den forskningsexpertis som finns i Sverige, men även tack vare ett 

antal talade exempel som Hammarby Sjöstad och Bo01. Sådana 

demonstrationsanläggningar har visat sig mycket övertygande.” (Sveriges Arkitekter, 

2011) Ett projekt där denna kompetens implementeras är i planeringen av eco-staden 

Tangshan Bay, en ny hamnstad ca. 220 km söder om Peking. (WA 228, s.16)   

4.4.2 Initiering 
I samband med förberedelserna för OS 2008 initierades av den kinesiska regeringen 

uppbyggnaden av en helt ny stad, då kallad Caofeidian utanför Tangshan. Inför de 

olympiska spelen flyttades många av de tyngre industrierna bort från Peking, berättar 

Ulf Ranhagen, projektledare under konsultföretaget Swecos uppdrag i Tangshan Bay-

projektet. Ett av de områden som industrierna istället etablerades i var Tangshan där 

även ett nytt hamnområde byggs ut. För att administrera de nya industrierna samt 

hamnområdet med bl.a. bostäder till de anställda beslutades att den nya staden 

Caofeidian, numera Tangshan Bay Eco-city, skulle uppföras. (WA, 2009) Via det 

samarbete som etablerats mellan svenska exportrådets CENTEC, Centre for 

Environmental Technology dvs. Centrum för svensk Miljöteknik i Kina, och de lokala 

myndigheterna i Tangshan involverades svenska konsulter i planeringen av den nya 

Kinesiska eco-staden berättar Ranhagen. Det första uppdraget beskriver han gick ut på 

att utforma ett hållbarhetsprogram för den nya staden. Detta gjordes utifrån konceptet 

Sustainable City.  

Det svenska konceptet Sustainable City presenterades för första gången på WSSD år 

2002. Sedan dess har det utvecklas i två delområden. Det första är den manual som togs 

fram av Sida, the Swedish International Development Cooperation Agancy, för 

hållbarhetsanalyser och planering av befintliga och nya städer i utvecklingsländer. Det 

andra området är utvecklingen av en plattform för marknadsföring av svensk 

miljöteknik, kallad Symbio City. De gemensamma nämnarna för konceptet och för dessa 

två delområden är det holistiska och interdisciplinära synsättet på hållbar 

stadsutveckling som baseras på svenska goda exempel. Genom att applicera synsättet 

från Sustainable City i utvecklingen av en ny stad blir fördelarna att suboptimering 

lättare undviks och att samtidigt utveckla fördelar för stadens ekonomiska, sociala och 

rumsliga struktur. (WA, 2009) Enligt Ulf Ranhagen, en av de som utvecklade konceptet, 

var går det ut på synergitanken och kretsloppsmodellen. Så som integrerad transport, 

täthet i staden, offentliga rum, grönstruktur och dialogprocessen var, enligt Ranhagen, 

viktiga delar. I Sida-manualen, med utgångspunkt i Sustainable City -konceptet, 

definieras 6 huvudsteg i arbetsprocessen för förberedelser av en hållbarhetsanalys av 

t.ex. en stad ur ett systemperspektiv. (Sida, 2009) 

4.4.3 Målformulering 
I det fjärde kapitlet i Sustainability Guidelines, kallat ’Sustainability goals, objectives, 

targets and indicators for the first phase’, definieras den övergripande visionen samt de 

övergripande hållbarhetsmålen för Tangshan Bay Eco-Citys första etapp på 30 kvkm. 
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Visionen för formuleras enligt följande; ”Den övergripande visionen för Caofeidian 

(Tangshan Bay Eco-City) är att staden ska bli ett internationellt känt, modernt, 

människo-fokuserat, framgångsrikt, klimatneutralt och miljömässigt hållbart samhälle. 

Stadens indikatorsystem kommer att vägleda och stödja planerings-, produktions- samt 

förvaltningsprocessen för att visionen ska uppnås. Indikatorsystemet kommer vidare att 

reflektera idéerna bakom Eco-staden.” Den slogan som av flera intervjuobjekt kopplas 

till projektet är “Caofeidian (Tangshan Bay) deep green eco-city” samt en strävan att 

projektet skulle bli ”world leading”. Visionen om att skapa en hållbar stad i världsklass 

gjorde enligt Jonas Jernberg, projektdeltagande architect på Sweco Architects, att de 

uppsatta målen blev högt ställda. Ulf Ranhagen, projektledare för de Swecos arbete i 

Tangshan Bay, beskriver visionen som ”hållbarhet i alla dess dimensioner”. Denna 

övergripande vision översätts sedan I övergripande mål som enligt rapporten relaterar 

till “rumsliga, ekologiska, sociala, ekonomiska och kulturella aspekter av hållbar 

stadsbyggnad”. Målen delas sedan upp i tre grupper som täcker; miljömål, 

socioekonomiska och kulturella mål och slutligen mål för den rumsliga planeringen. 

Under respektive rubrik definieras fyra till fem mål i kortfattad punktform och utan 

kvantitativa mått kopplade till dem. 

Enligt Ulf Ranhagen är det av stor vikt att ha en väl strukturerad målformuleringsprocess 

i stora stadsbyggnadsprojekt så som Tangshan Bay. Jernberg beskriver hur processen såg 

ut då Sweco utvecklade sina olika uppdrag. Han beskriver hur man under arbetets gång 

hade kontinuerliga ”workshops” och möten med staden. På så sätt fick man hela tiden in 

den kinesiska delegationens synpunkter och feedback på arbetet. Den kinesiska 

delegationen kopplade även in externa experter för att granska det arbete som Sweco 

utförde. 

Det hållbarhetsprogram som Sweco formulerat, det s.k. ’sustainability guidelines’, 

fungerar som ett vägledande dokument för mer detaljerad och formell fortsatt planering 

i just den del som Sweco fick i uppdrag att utveckla. Den detaljplanering som sedan blir 

legalt bindande utfördes av Tshingua universitetet (Jernberg). På frågan hur många av 

de uppsatta målen och indikatorerna i hållbarhetsprogrammet som inkluderats i det 

formella planarbetet är Jernberg osäker men säger att detaljplanering ändå följer den 

struktur som Sweco utvecklat. Han lyfter dock fram lagstadgade standarder och regler 

kring stadsbyggande som inte går i led med de uppsatta målen i programmet rörande 

exempelvis avstånd mellan hus och gata och storskaliga kvarter. Dessa motsättningar 

går dock inte att komma ifrån dels beroende på starkt rotad tradition men även 

beroende på den legala aspekten, säger Jernberg. Hållbarhetsprogrammet gäller 

formellt sett inte för hela staden Tangshan Bay Eco-City. Det omfattar främst den första 

etappen om 30 km2, säger Ranhagen. Han poängterar dock att programmet generellt 

skulle det kunna fungera som ett övergripande styrdokument även för den fortsatta 

utvecklingen av staden. 

Ranhagen kommenterar att det ligger en utmaning i överföringen av vision och mål vid 

övergången från planering till genomförande i projektet. Han beskriver att ekonomiska 

aspekter tenderar att ta över i genomförandeskedet vilket gör att många aktörer istället 

söker efter ”minimikrav” framför att sträva mot högre mål. Utöver detta anser 
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Ranhagen att det i målformuleringsprocessen saknas arbetsmetoder, så som ex. Back 

Casting och scenariotekniker. Detta är planeringsmetoder som han även bedömer 

används allt för sällan även i Sverige. I projektet Tangshan Bay Eco-city hade mycket av 

scenarioarbetet gjorts i och med den tävling som utlystes i tidigt skede men de var enligt 

Ranhagen inte tillräckligt omfattande.  

På frågan huruvida Jernberg tror att de uppsatta målen kommer att uppfyllas svarar han 

att vissa delar definitivt kommer att uppnås, men att övriga delar inte kommer att 

uppnås till en början men att de troligtvis kommer att nås successivt med tiden. När 

Joakim Nordkvist reflekterar kring samma fråga konstaterar han att det är tveksamt om 

målen kommer att förverkligas. Han tror inte att det kommer att bli en särskilt hållbar 

stad generellt, om man jämför med vårt sätt att definiera en hållbar stad, men att den 

nog kommer att vara mer hållbar än många andra kinesiska städer.  

4.4.4 Projektorganisation 
Trots att flera av intervjuobjekten under en längre tid har varit drivande aktörer 

involverade i utvecklingen av Tangshan Bay Eco-City har de haft lite inblick i den interna 

kinesiska organisationen (Ranhagen, 2011). Den kinesiska organisationen är väldigt 

komplex och ”Att förstå hur den kinesiska organisationen är uppbyggd kan vara väldigt 

svårt”, säger Jernberg. Skillnaden mellan tjänstemän och politiker eller mellan offentlig 

och privat sektor är enligt Jernberg inte lika tydlig i Kina som den är i Sverige. Detta 

tillsammans med en komplex kinesisk byråkrati och administrativ indelning kan vara 

orsaken till de svenska konsulternas bristfälliga information kring hur den kinesiska 

organisationen ser ut. Ulf Ranhagen berättar hur Sweco arbetat mot projektledaren i 

Tangshan, men att denna roll flertalet gånger bytts ut under processens gång. Det 

skedde ständigt organisatoriska förändringarna förklarar Jernberg (2011) genom 

förändrad administration för projektet Caofeidian. Initialt var det en administrativ enhet 

i Tangshan som hade uppdraget och sedan fungerade industriområdet i Tangshan Bay 

som en egen enhet, även den inflytelserik. En bit in i projektet bildades en ny 

stadsadministration för den nya staden som sedan kommit att driva projektet.  

Samtliga intervjuobjekt som deltagit i Swecos arbete i Caofeidian har reflekterat över 

avsaknaden av demokrati i Kina och innebörden av det för att uppnå hållbar 

stadsutveckling. Jernberg kommenterar hur avsaknaden av demokrati innebär att ett 

fåtal personer sitter på en stark beslutanderätt i stadsutvecklingsprocesser. Detta 

innebär dels att många processer ”går fruktansvärt fort”, enligt Jernberg, och även att 

viljan från statlig nivå att ligga i framkant i teknikutvecklingen gör att nya innovativa 

lösningar lättare implementeras. Samtidigt kommenterar Jernberg hur mycket ”blir styrt 

av det politiska på ett många gånger ganska olyckligt sätt” när processerna inte är 

demokratiska. Det faktum att byggnationen går otroligt snabbt gör även att olika 

moment inte hinner tänkas igenom och utvärderas tillräckligt innan processen redan är 

inne i nästa steg. Där vi i Sverige har en långsam process som noga utvärderar alla 

alternativ i varje steg bygger de kinesiska strategierna snarare på att bygga och sedan 

utvärdera när allt står färdigt då det byggs i en sådan rasande takt idag, säger Erik 

Severin, VD för Sweco Energuide.  
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Ytterligare en organisatorisk utmaning, i projektet i Kina, som lyfts fram av Daina Millers-

Dalsjö (2011), konsult på Sweco inom avfallsteknik, är den starka decentraliseringen. 

Detta leder till en tydlig sektorsuppdelning där olika förvaltningsområden inte vill se 

utanför sina egna ansvarsområden, berättar Millers-Dalsjö (2011). Sektorsuppdelningen 

försvårar för arbetet med systemlösningar som bygger på hur synergier kan skapas 

mellan olika tekniska system. Millers-Dalsjö (2011) delar med sig av ett exempel från 

Tangshan Bay då en diskussion fördes i visionsarbetet kring hur växtnäringen kunde 

återföras från staden till landsbruket. Staden ansåg i denna situation att frågan inte 

berörde dem utan låg enskilt på det centrala jordbruksdepartementet. Ulf Ranhagen 

(2011) bekräftar problematiken och menar att ett framgångsrikt projekt bör fungera 

synergiskt där att alla gagnas av att de uppsatta målen nås. I Kina finns ett än mer 

stuprörsinriktat arbetssätt än i Sverige, fortsätter Ranhagen (2011), vilket inte gagnar 

fördelaktiga synergier mellan kunskapsområden vilket utgör stommen i 

systemtänkandet. 

4.4.5 Incitamentsstruktur 
Kina är idag i ett utvecklingsskede där kunskapsutveckling är i ett väldigt tydligt fokus, 

beskriver Ulf Ranhagen. Detta innebär att det är av stor vikt för dem att ta in kunskap 

från länder som ligger före i en del av utvecklingen. I projektet Tangshan Bay Eco-city har 

de kinesiska myndigheterna valt att ta in internationella konsulter för att uppnå ett 

nydanande resultat. Bland dessa externa aktörer finns de företag som deltog i den 

tävling som var en del i initieringen av projektet, dvs. ett italienskt, ett holländskt och ett 

engelskt företag. I planeringen deltar även Tshingua universitetet samt flera ytterligare 

kinesiska planeringsinstitut.  

Som incitament för att få till stånd fler hållbara stadsbyggnadsprojekt ger den kinesiska 

staten ut ekonomiska bidrag (Nordqvist, 2011). Tidigare har tjänstemän blivit befordrade 

utifrån den ekonomiska tillväxt de genererat under sin ämbetstid, nu har indikatorer på 

hur hållbar den tillväxten är utvecklats, och utifrån detta värderas resultaten 

annorlunda, säger Nordqvist (2011). Detta beror enligt Jonas Jernberg på att staten vill 

skapa incitament för att lösa de enorma miljöproblem som Kina står inför. För att detta 

ska lyckas krävs dock inte bara ekonomiska incitament för involverade aktörer utan även 

en stark styrning uppifrån, säger Jernberg (2011). Något som skapar problem i projektet 

Tangshan Bay är att kommunen är angelägen om att lyckas med den svåra uppgiften att 

få investerare att satsa på staden. Samtidigt vill de ställa väldigt höga krav på vad 

aktörerna måste åstadkomma inom hållbarhetsarbetet. Jernberg uttrycker detta som ett 

slags ”moment 22”. Han upplever det som att staden inte alltid har makten att få 

igenom hållbarhetsmålen på grund av att behovet av att locka investerare.  

Ytterligare en utmaning med att skapa incitament för de externa aktörerna är att staden 

aldrig säljer marken, vilket lyfts fram av Lone Åkesson på projektledare för Tangma-

projektet, ett samarbete mellan Malmö och Tangshan. Byggherrarna får istället köpa ett 

kontrakt som berättigar dem tillgång till marken under maximalt 70 år, förklarar 

Åkesson. Joakim Nordqvist (2011), projektkoordinator i Tangma-projektet, bekräftar att 

ägandefrågan skapar hinder för hållbarhetslösningarnas genomförande. I och med den 

begränsade kontraktsperioden så är det svårt att motivera investerarna till en mer 

långsiktlig satsning.  
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Nordqvist (2011) spekulerar i huruvida de uttalade hållbarhetsmålen för Tangshan Bay- 

Eco City kommer att bli verklighet. Anledningen till att han ställer sig tveksam är de 

komplexa kinesiska processerna med många olika aktörer. Även om budskapet om 

målen går fram till några instanser i projektet så krävs det fortfarande att de förs vidare i 

flera led innan de kan förverkligas. Nordqvist menar att det blir som en slags ”visklek” 

där många avgörande hållbarhetsaspekter faller bort på vägen. Byggherrarna förenklar 

gärna planerna om dessa inte stämmer överens med vad de är vana vid att genomföra 

eller har kunskap kring, säger Nordqvist (2011). Många i genomförandeskedet inte har 

mycket kunskap kring hållbart byggande och kan komma att strunta i många av målen 

relaterade till hållbarhet, fortsätter Nordqvist. Vidare tror inte Nordqvist heller att 

kinesiska städer har möjlighet att reglera byggherrarnas insatser så som man i Sverige 

kan via detaljplanerna. ”Är det inte praktiskt att följa ett regelverk så gör man inte det i 

Kina. Man säger att man gör det men det gör man inte.”, kommenterar Nordqvist. 

Kopplingen mellan planerings- och genomförandeskedet tror även Jonas Jernberg är 

något som behöver förbättras betydligt i kinesisk men även i svensk stadsutveckling.  

4.4.6 Uppföljning 
Ulf Ranhagen (2011) berättar om ett besök av en kinesisk delegation i Hammarby 

Sjöstad och hur en av de första frågorna som delegationen tog upp handlade om 

mätsystemen i stadsbyggnadsprocessen; hur följer staden upp om mål har uppnåtts? 

Ranhagen utvecklar vidare resonemanget kring vikten av att ta fram ett system med 

indikatorer knutna till planen för att kunna följa upp, och mäta, utfallet av den. 

Samtidigt som Ranhagen lyfter fram komplexiteten i att utveckla ett sådant system 

poängterar han även vikten av att lyckas med detta för att uppnå ett hållbart resultat. I 

samarbete med Katarina Schylberg har Ulf Ranhagen utvecklat ett förslag till ett 

indikatorsystem för boverket (Jernberg, 2011; Ranhagen, 2011). Detta arbete låg sedan 

till grund för indikatorsystemet i Sustainability Guidelines som Sweco Architects fick i 

uppdrag att utveckla i arbetet med Tangshan Bay Eco-City. 

Indikatorsystemet utformades alltså för det område som Sweco Architects fick i uppdrag 

att planera och utgjordes av två delar. Ett system var enklare i sin utformning och skulle 

fungera för populär kommunikation med politiker, beslutsfattare och allmänheten. Ett 

mer komplext omfattande systemet, med 141 indikatorer, var ett verktyg för ingenjörer 

och experter, förklarar Jernberg (2011). Jernberg berättar vidare att han i ett 

seminarium knutet till Tangma-projektet tagit del av Tangshans arbete med att praktiskt 

inkorporera det mer omfattande indikatorsystemet i sin stadsbyggnadsprocess. Här 

framkom att Tangshan aktivt arbetat med indikatorerna men att de rent praktiskt endast 

lyckats inkorporera ett fåtal av dem, berättar Jernberg.  

I Swecos hållbarhetsrapport för Tangshan Bay Eco-City uttrycks tidigt visionen; 

”indikatorsystemet för Tangshan Bay Eco-City kommer att vägleda och stötta planerings-

, genomförandeprocessen samt förvaltningen i staden för att den övergripande visionen 

ska uppnås”. Systemet fungerar utifrån tre olika perspektiv; regionen (30km2), staden 

(12km2) och slutligen ner på byggnadsnivå. I sustainability guidelines står skrivet att 

indikatorerna har valts grundat på teoretisk och empirisk validitet samt i förhållande till 

relevansen för hållbarhetsmålen på projektnivå samt ur stadens, regionens, nationens 
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och det internationella perspektivet. Det står även uttryckt att man har arbetat aktivt för 

att indikatorerna inte ska gå in i varandra eller stå uttryckta på flera olika ställen. Vidare 

beskrivs systemet som en ”systematisk” och ”flexibelt” system där syfte, mål, och 

indikatorer alla är interrelaterade. Systemet uttrycks även vara dynamiskt då man ska 

kunna sortera dem efter relevans samt lägga till eller plocka bort indikatorer som inte 

anses vara relevanta. 

Det ligger en stor utmaning i att få en kontinuitet i uppföljningen vid stora 

stadsutvecklingsprojekt eftersom det ständigt händer så mycket och arbetet går in i nya 

skeden, reflekterar Ranhagen. Han berättar hur Sweco lämnade in ett anbud för att få 

utforma en modell för hur den praktiska uppföljningen av indikatorerna skulle gå till. 

Syftet var att nå en process med systematiska utvärderingar där vunna erfarenheter 

konsekvent skulle kunna implementeras i kommande etapper för att utveckla resultatet. 

Tyvärr dog uppdraget och Sweco fick inte möjlighet att genomföra projektet. Samtidigt 

poängterar Ranhagen att det är viktigt att förlita sig på den kinesiska organisationen som 

råder över översiktsplanerna. De svenska konsulternas roll är, enligt Ranhagen, att 

förmedla det bästa ur sina koncept som sedan bör förvaltas lokalt i Kina. 
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5 Analys 

5.1 Nationella Fallstudier 
Detta kapitel syftar till att analysera resultatet från de svenska fallstudierna Hammarby 

Sjöstad, Västra Hamnen och Norra Djurgårdsstaden. Vi jämför här de tre fallstudierna med 

varandra, identifierar samband och olikheter samt kopplar resultatet till teorin utifrån de 

fem fokusområdena; initiering, visions- och målformulering, projektorganisation, 

incitamentsstruktur och uppföljning. 

5.1.1 Initiering 
Bakom alla tre fallstudierna syns ett tydligt politiskt engagemang för 

hållbarhetsprofileringen.  Flera intervjuobjekt påstår att det utan ett starkt politiskt 

engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågorna inte hade varit möjligt att sätta upp de 

höga målen. Kring perioden för initieringen av Hammarby Sjöstad fanns det hos externa 

aktörer samt även inom delar av stadens egen organisation ett motstånd mot ambitiösa 

miljömål. Genom det politiska stödet fick ambitionerna trotts detta ett spelrum. I 

samtliga tre fallstudier lyftes miljö- och hållbarhetssatsningarna fram som en möjlig 

framgångsfaktor för andra politiska mål. I fallet Hammarby Sjöstad hoppades man på att 

satsningarna skulle leda till att Stockholm fick OS 2004. I Västra Hamnen var ambitionen 

att Bomässan och de höga målen skulle locka folk till Malmö och lyfta stadens ansikte 

utåt. I den tredje fallstudien Norra Djurgårdsstaden hoppas politikerna på att den nya 

stadsdelen kommer att uppmärksamma svensk miljöteknik, bidra till ökad export av 

svenska lösningar och marknadsföra Stockholm som en miljöhuvudstad.  

I två av fallstudierna, Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen, har det politiska 

engagemanget centrerats kring de stora eventen. I projektet Hammarby Sjöstad var 

detta event som sagt OS, och i Västra Hamnen var det Bo01 som var den drivande 

faktorn. Om det inte hade varit för OS-satsningen hade, enligt miljöchefen för 

Hammarby Sjöstad, politisk enighet aldrig uppnåtts kring de höga miljömålen. Malmö 

stads projektledare för Bo01 tror inte att samma hållbara resultat skulle kunna uppnåtts 

om inte Bomässan hade genomförts. “Det handlade om att okonventionella idéer fick 

komma upp”, säger Dalman (2011), “i och med Bo01 fick stadsarkitekten ett starkt 

mandat att sätta upp emot kritiska röster inom Malmö Stad. I efterkommande etapper 

blev det dock ett mer normalt koncept eftersom man inte kunde motivera utformningen 

med en Bomässa längre”. Det politiska engagemanget bakom Norra Djurgårdsstaden 

skiljer sig från de två övriga fallen då det inte är kopplat till ett specifikt event. 

Initieringen till stadsdelen grundas istället dels i stadens vision 2030 om ett mer hållbart 

Stockholm där Norra Djurgårdsstaden har utsetts till ett av tre miljöprofilområden. De 

ambitiösa miljömålen inspireras även av den internationella uppmärksamhet som 

utvecklingen av Hammarby Sjöstad rönt och den marknadsföring av svensk teknik som 

detta bidragit till.  
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5.1.2 Målformulering 
En gemensam faktor för de tre fallstudierna är de ambitiösa målen och visionerna för 

stadsdelarnas hållbarhetsprofiler. De överstiger i många fall standarden för 

stadsbyggnad i Sverige och samtliga fall har ambitioner att inkludera nya innovativa 

lösningar. Samtliga tre fallstudier har utformat en programhandling som fungerat som 

ett målstyrningsdokument. Flera intervjuobjekt har reflekterat över att framtagande, 

utformning, och kommunikation av programmet har varit avgörande för projektets 

framgång. Det konstateras även att genom förbättringar inom dessa tre områden hade 

ett mer framgångsrikt resultat kunnat uppnås.  

I visionen för Norra Djurgårdsstaden uttrycks tydligt att en utgångspunkt för områdets 

utveckling är lärdomarna från Hammarby Sjöstad. Då visions- och 

målformuleringsdokumenten studeras kan det tydligt utläsas att Hammarby Sjöstad 

fungerat som utgångspunkt, dels vad gäller positiva men framför allt negativa lärdomar. 

I Hammarby Sjöstad lyftes den helhetsinriktade visionen och målen fram som en av 

framgångsfaktorerna. Detta är något som inkorporerats i Norra Djurgårdsstadens miljö- 

och hållbarhetsprogram. En del i visionen som de båda projekten uppenbart har 

gemensamt är en kort och slagkraftig slogan för visionen, ett sätt att marknadsföra 

projekten. I Hammarby Sjöstad använde sig av “Dubbelt så bra” och i Norra 

Djurgårdsstaden används nu “En Miljöstadsdel i Världsklass”. Även de helhetsinriktade 

övergripande målen, som i utvärderingen lyfts fram som framgångsrika, ser ut att ha 

inspirerat formuleringen av de övergripande målen även i Norra Djurgårdsstaden. 

När de operationella målen i de två fallen studeras kan däremot tydliga skillnader 

identifieras. I projektet Hammarby Sjöstad utformades dessa som specifika kvantifierade 

mål. Ett mål var exempelvis att utnyttja 80 % av det utvinningsbara energiinnehållet i 

avfall och avloppsvatten. Utmaningen med sådana målformuleringar var flera; 

i. att det inte definierades vem som hade rådighet över målet alltså vilken aktör 

som var ansvarig för att det skulle uppnås 

ii. att denna typ av formulering direkt i målstyrningsdokumentet var för inflexibelt 

och svår att anpassa efter teknikens utveckling då dokumentet antogs kunna 

gälla för hela stadsdelens utveckling 

iii. att många externa aktörer inte kände ett engagemang för att uppnå målen 

vilket tros bero på att målen introducerades sent och formulerades utan 

förankring 

Med denna bakgrund syns nu en tydlig skillnad i utformningen av de operationella 

målen i de båda fallen. De operationella målen uttrycks i Norra Djurgårdsstaden istället 

genom en delvision för respektive fokusområde som sedan delas upp i ett antal punkter 

som visar på inriktning snarare än kvantifierade mål. I Norra Djurgårdsstaden utvecklas 

dock konkreta kvantifierade till skillnad från i Hammarby Sjöstad. Dessa mål definierades 

dock inte i programhandlingen utan i specifika handlingsprogram för respektive 

byggnadsetapp. På så sätt kan målen på ett enklare sätt hållas uppdaterade och aktuella 

enligt rådande teknisk utveckling och miljöambition.  
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Efter att ha dragit paralleller mellan de två projekten i Stockholm görs nu en jämförelse 

med vision- och målformuleringen i projektet Västra Hamnen i Malmö. Även vid 

utvecklingen av Västra Hamnen utformades ett kvalitetsprogram, liknande de 

programhandlingar som använts i Stockholmsprojekten. En viktig särskiljning är dock att 

detta program endast utformades för en del av Västra Hamnen; Bo01, det vill säga det 

område som planerades till Bomässan 2001. Ambitionen var att kvalitetsprogrammet 

var att fungera vägledande även för resterande etapper, efter Bo01. Syftet med 

dokumentet var, precis som i Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden, att leda, 

styra och koordinera hållbarhetsaktiviteterna i projektet. Utformningen av dokumentet 

påminner om programmen från fallstudierna i Stockholm genom att det initialt målar 

upp en helhetsinriktad vision för området. Visionen hade även en egen slogan, så som 

de andra två projekten; “Bo01- framtidsstaden! Den hållbara staden i det moderna 

informationssamhället”.  

Efter visionen tar dock kvalitetsprogrammet för Bo01 en annan form genom att direkt gå 

in och definiera operationella kravnivåer, ej mål, och en överenskommen 

grundstandard. Dessa krav är uppdelade i sju olika områden där respektive krav är 

kortfattat formulerat i kvalitativa termer istället för kvantitativt. Varje kravnivå är även 

kopplad till en aktörsgrupp som är ansvarig för uppfyllelsen. Utifrån detta kan två 

skillnader utläsas då dessa formuleringar jämförs med programmen från de två 

Stockholmsbaserade projekten. Dels att det i kvalitetsprogrammet definieras kravnivåer 

istället för mål. Programmets funktion beskrivs som; “en lägsta kvalitetsnivå” vilket står i 

stor kontrast till programmen i Stockholm som båda beskriver de mål som aktörerna ska 

sträva efter att uppnå. En jämförelse kan här göras mellan Hammarby Sjöstad och Västra 

Hamnen som båda initierades ungefär vid samma tidpunkt; energimålet i Hammarby 

Sjöstad var 60 kWh/m2 och år medan kravnivån för Bo01 var 105 kWh/m2 och år. Den 

andra stora skillnaden är att denna del av kvalitetsprogrammet även försöker definiera 

vem det är som har rådighet över de olika kraven, något som ansetts vara för diffust i 

exempelvis Hammarby Sjöstad. I det senare projektet angavs målen för hela stadsdelen 

men inte vilken eller vilka aktörer som skulle ta ansvar för att målen skulle uppnås.  

I samtliga tre projekt binds antingen programhandlingen eller en separat kravhandling 

till markhänvisningen. På så sätt blir kraven och målen rättsligt bindande. Dock ges inga 

möjligheter till sanktion vid låg uppfyllelse och på frågan om staden skulle överklaga då 

det civilrättsliga avtalet bryts svarar de flesta intervjuobjekt “det gör man inte”. Istället 

för rättsliga drivkrafter har det visat sig finnas andra avgörande incitament för att krav- 

och mål skall nås. Larsson och Wallman skriveri sin utvärdering av kvalitetsprogrammet 

för Bo01; ”Undertecknandet av avtalet kan därför snarare ses som ett moraliskt 

åtagande från byggherrens sida”. Författarna lyfter även fram ytterligare en drivkraft 

som de anser vara än starkare än den moraliska; “marknadsföringen, allmänhetens 

granskande blickar i kombination med att många byggherrar såg miljö som ett säljande 

argument”.  

Gemensamt för den process som syftar till att utveckla målen i de tre 

stadsbyggnadsprojekten är givetvis att de alla utgår från det kommunala 

planmonopolet. Detta innebär att det i samtliga fallstudier varit staden som burit 
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huvudansvaret för utvecklingen av stadsdelarna och deras profileringar. Vad som 

däremot skiljer processerna åt är graden av de övriga aktörernas involvering i 

målformuleringen. I det första projektet, Hammarby Sjöstad, var det staden som 

formulerade miljöprogrammet. Detta introducerades för de privata aktörerna först när 

detaljplanprocessen redan hade tagit fart och flera byggherrar redan hade startat 

projekteringen av sina projekt. Detta innebar att de externa aktörerna inte rådfrågades 

eller inkluderades i målformuleringsprocessen och flera intervjuobjekt vittnar om en 

stark motsättning mellan de olika aktörerna rörande de ambitiösa miljömålen. Samtidigt 

ifrågasätter flertalet intervjuade huruvida de externa aktörerna, vid denna tid, var redo 

att själva sätta upp höga miljömål då allmänhetens fokus på miljöfrågan ännu inte var så 

stark. 

I projektet Västra Hamnen byggdes processen upp annorlunda då staden och 

Bomässeorganisationen valde att i högre grad involvera externa aktörer vid 

utformningen av kvalitetsprogrammet. Tor Fossum, miljösamordnare för Bo01, beskriver 

detta; “Översättningen från vision till konkreta krav på de olika aktörerna skedde genom 

förhandlingar mellan Bo01s projektorganisation, Malmö stad och representanter från 

byggherrarna”. Detta bygger, fortsätter han, på att Malmö stad tror mer på att föra en 

dialog med privata aktörer, snarare än att ställa krav. Strävan är att utveckla en 

gemensam kunskapsbas och sätta en gemensam standard för att uppnå ett bättre 

resultat. Från företagens sida sågs förhandlingarna som ett sätt att bevaka realismen i 

målen samtidigt som Larsson och Wallström (2005) drar slutsatsen att deras deltagande 

i förhandlingarna kring kvalitetsprogrammet tycks ha haft ett egenvärde i sig eftersom 

det bidrog till att utveckla byggherrarnas miljömedvetenhet. Att arbeta på det här sättet 

har av flera intervjuade uttryckts som intressant men att det samtidigt krävt ovanligt 

stort engagemang och mer tid än vid normala stadsutvecklingsprojekt. Västra Hamnen 

och Hammarby Sjöstad låg nära varandra i tiden, men hade ändå en skild bild av 

förutsättningarna för byggherrarnas engagemang i mål- och kravformuleringen. Med 

detta i åtanke är det intressant att återigen lyfta fram de stora skillnaderna i både 

programmens formulering och ambitionsnivå; krav i Västra Hamnen på att byggnaderna 

skulle nå 105 kWh/m2 och år eller lägre, och målet i Hammarby Sjöstad att nå under 60 

kWh/m2 och år.  

Vid utvecklingen av målen vid det tredje projektet Norra Djurgårdsstaden så 

involverades de privata aktörerna till viss del, men kanske inte i lika stor utsträckning 

som i Västra Hamnen. Baserat på stadens övergripande vision för Norra Djurgårdsstaden 

fördes en dialog och workshops anordnades under 2009 och 2010 med de nyckelaktörer 

som redan då var verksamma i området för att få underlag till miljö- och 

hållbarhetsprogrammet, framtida aktörer så som byggherrar i kommande etapper 

involverades alltså inte. Utifrån resultatet tog staden fram det program som nu fungerar 

som målstyrningsdokument för utvecklingen av stadsdelen. Stockholms stads syn på 

målformuleringsprocessen för Norra Djurgårdsstaden skiljer sig här från Malmö stad 

vilket ytterligare styrks av följande citat från programmet; “Visionen att uppnå en 

miljöstadsdel i världsklass är ursprungligen stadens vision men som delas av många 

aktörer. Därför är det naturligt att staden formulerar mål och krav för att uppnå 

visionen.”  
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5.1.3 Projektorganisation 
Utvecklingen av Hammarby Sjöstad är unik genom de ambitiösa miljömålen och den 

extrema tidspress som rådde i och med Stockholms ansökan om att anordna OS. Dessa 

krävande omständigheter resulterade i att staden beslutade sig för att tillsätta en 

projektgrupp med tjänstemän från de olika förvaltningarna vilka arbetade på heltid med 

att driva Hammarby Sjöstads utveckling framåt. Denna arbetsmetod skilde sig från det 

traditionella sättet att arbeta med utvecklingsområden inom Stockholm stad. Flera 

intervjuobjekt med erfarenhet av arbete i den traditionella organisationen nämner hur 

det tidigare ofta uppstått motsättningar då aktörerna förespråkade sin egen förvaltning 

och dess mål istället för att arbeta med områdets bästa för ögonen. I utvärderingen 

utförd av KTH beskriver Pandis och Brandt hur den samordnade projektgruppen i 

Hammarby Sjöstad påverkat samarbetet positivt då den krävde att alla aktörer 

samarbetade över förvaltningsgränserna. På så sött skapades plattformar för en 

kontinuerlig dialog kring implementeringen av Hammarby Sjöstads miljöprogram. Enligt 

utvärderingen var samarbetet, mellan de olika aktörerna i projektet, en förutsättning för 

miljöarbetet och fungerade i stort sätt bra. Dessa positiva erfarenheter var en av de 

lärdomar som fördes över och implementerades i Norra Djurgårdsstaden. Utöver Norra 

Djurgårdsstaden har Stockholms stad idag tre andra stora utvecklingsprojekt som alla 

drivs av en förvaltningsöverskridande projektgrupp. 

Även i den första utbyggnaden i Västra Hamnen, Bo01, introducerades ett nytt sätt att 

organisera arbetet med stadsbyggnadsprojekt med den särskilda projektorganisation 

som tillsattes. Till skillnad från Stockholmsprojekten så var denna organisation en extern 

projektgrupp där tjänstemän från kommunen arbetade tillsammans med representanter 

från Svensk Bomässa med det inledande idéarbetet bakom stadsdelen. De formella 

planprocesserna drevs dock fortfarande i stadens traditionella organisation. Då stadens 

organisation bakom de två Stockholmsbaserade projekten ställs mot organisationen 

bakom Västra Hamnen syns tydliga skillnader. Organisationen bakom Västra Hamnen 

beskrivs som ett nätverk med en projektledare inom respektive förvaltning. Det var 

alltså inte ett formaliserat eller nerskrivet arbetssätt, utan något som växte fram under 

processens gång. Detta står i stor kontrast till den uttalade och formaliserade 

projektorganisation som karakteriserar både Hammarby Sjöstad och Norra 

Djurgårdsstaden. I Malmö framhålls istället hur frånvaron av en tydligt definierad 

superstruktur ledde till ett ökat engagemang och bättre förutsättningar att identifiera 

nya lösningar och idéer. Samtidigt framhävs även att avsaknaden av en slagkraftig 

organisation med tydliga beslutsvägar har inneburit utmaningar genom svårigheten att 

fånga upp och förverkliga dessa idéer på ett systematiskt och strukturerat sätt.  

Ytterligare en punkt som särskiljer Hammarby Sjöstad från tidigare planeringsprojekt 

och som även fördes över och implementerades i Norra Djurgårdsstaden är att 

organisations uppbyggnad i en planeringsdel och en genomförandedel. Denna 

organisatoriska förändring lyfts fram som en nyckel för att kunna föra över de olika 

idéerna kring miljö och hållbarhet från planeringsstadiet till den faktiska 

implementeringen i genomförandet. Genom att skapa denna brygga gavs också 

möjlighet att förankra idéerna från planeringen i genomförandet genom diskussion med 

de som sedan blev ansvariga för att genomföra dem. I tidigare stadsutvecklingsprojekt 
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fanns alltså enbart en planeringsorganisation men ingen genomförandeorganisation. 

Flera intervjuade reflekterade över hur den gemensamma projektgruppen med 

deltagare både från planering och genomförande var värdefull då den öppnade upp nya 

kontaktytor och gav ett annat perspektiv utanför det egna kompetensområdet.  

5.1.4 Incitamentsstruktur 
Stadens förmåga att skapa incitament för de involverade aktörerna att sträva efter att 

uppnå samma vision och mål anses vara en avgörande framgångsfaktor i samtliga 

studerade fallstudier. Då de tre fallen jämförs framkommer det dock stora skillnader i 

hur aktivt städerna har arbetat med att påverka och utnyttja incitamentsstrukturerna. 

Skillnaderna beror troligtvis till viss del på en skild arbetskultur mellan de två städerna 

Stockholm och Malmö. Ytterligare en viktig faktor är dock hur de privata aktörernas 

incitament att arbeta mot en hållbarhetsprofil har förändrats över tiden i det yngre 

projektet Norra Djurgårdsstaden.  

Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen är som sagt de två studerade projekt som ligger 

närmast varandra i tiden. Ändå skiljer sig de två projekten åt gällande synen på att skapa 

incitament genom involvering av privata aktörer i projektutformningen. I Hammarby 

Sjöstad ansågs det inte vid denna tidpunkt finnas en vilja bland de privata aktörerna att 

satsa på hållbara lösningar. Målen, som staden formulerade, mötte en stark kritik hos 

investerarna som hade svårigheter att identifiera deras vinning i satsningarna. Samtidigt 

lyfter Malmö upp den inkluderande dialogen med privata aktörer i utformningen av 

vision och mål för Västra Hamnen som en av de främsta framgångsfaktorerna bakom 

projektet. Detta trots att det bara är tre år som skiljer från att Hammarby Sjöstads första 

miljöprogram antogs 1996 till att Kvalitetsprogrammet för Västra Hamnen utvecklades 

och antogs 1999. Det skilda arbetssättet mellan de två projekten är alltså inte ett 

resultat av ett förändrat hållbarhetsintresse över tid utan snarare ett exempel på skild 

arbetskultur.  

 

Vid utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden, runt tio år efter att Västra Hamnen och 

Hammarby Sjöstad initierats, vittnar flera intervjuobjekt om ett starkt intresse och 

engagemang från privata aktörer. Samtidigt tog staden här också ett annat 

förhållningssätt genom att bland annat, efter färdig programhandling, starta ett 

utbildningsprogram i hållbart byggande. Utbildningsprogrammet resulterade enligt 

intervjuade i att de olika aktörerna lärde känna varandra bättre, blev mer 

sammansvetsade och på så sätt ökade engagemanget för projektet. Då samverkan 

förbättrades började flera aktörer även dela med dig av kunskap och nya idéer. På så 

sätt stärktes den innovativa kraften och viljan att tillsammans nå ett framgångsrikt 

resultat.  

Samhällets efterfrågan och intresse för hållbara lösningar påverkar de privata aktörernas 

incitament att medverka i hållbarhetsprofilerade utvecklingsprojekt. I och med en ökad 

medvetenhet för hållbarhetsfrågan i samhället skapas ekonomiska incitament genom 

bland annat marknadsföring. Hållbarhetssatsningarna kan exempelvis ge möjlighet att 

bygga upp ett attraktivt varumärke. Det har även visat sig vara enklare att engagera 

externa aktörer i stadsdelarnas första deletapper, då den mediala uppmärksamheten 
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varit som mest intensiv och då därmed marknadsföringspotentialen varit som störst. 

Samtidigt syns i de studerade projekten även hur framgång kan kopplas till stadens 

förmåga att utveckla och stärka dessa redan existerande incitament. 

Staden har i flera av projekten arbetat aktivt med att stärka just 

marknadsföringsincitamentet på olika sätt. Vid utvecklingen av Västra Hamnens första 

etapp, Bo01, arrangerades Bomässan vilken gav involverade aktörer möjligheten att visa 

upp sina produkter och lösningar för de många besökarna. I Hammarby Sjöstad byggdes 

Glashus Ett vars främsta syfte var att lära ut hållbar livsstil till boende och besökare. Ett 

privat bolag fick dock även möjligheten att där visa upp sina egna produkter vilket 

resulterade i en kraftig marknadsexpansion. I Norra Djurgårdsstaden har denna idé 

vidareutvecklats och ett innovationscentrum planeras där privata aktörer ges möjlighet 

att marknadsföra sina smarta och hållbara lösningar. På så sätt skapas förutsättningar 

för ökad publicitet och en än starkare drivkraft för innovation samtidigt som export av 

svensk miljöteknik gynnas. Ytterligare ett sätt att påverka incitamentsstrukturerna kring 

god publicitet är att följa upp och synliggöra hur väl de olika aktörerna uppfyller 

uppsatta mål. På så sätt skapas förutsättningar att inte bara fokusera på att 

marknadsföra en hållbar vision för en byggnad utan att även se till att detta genomförs. 

Ännu ett incitament då resultaten synliggörs uppstår då de olika aktörernas resultat 

jämförs med varandra och på så sätt skapar konkurrens. 

5.1.5 Uppföljning 
Gemensamt för de tre fallstudierna är att det i deras programhandlingar uttrycks en 

tydlig vilja att de mål som formulerats ska följas upp. Samtidigt har det varken i 

Hammarby Sjöstad eller i Västra Hamnen utförts någon systematisk helhetsinriktad 

uppföljning av resultatet. Även om en önskan om uppföljning uttryckts så har alltså inget 

ansvar för detta utdelats. Den uppföljning som idag planeras är dels en 

halvtidsuppföljning av Västra Hamnen samt en redan utförd utvärdering av Hammarby 

Sjöstad från KTH. I den senare nämnda rapporten sägs vikten av måluppföljning vara en 

av de fem främsta erfarenheterna att ta med till nästkommande projekt. Här identifieras 

brister i organisation och struktur kring uppföljning och utvärdering av målen i 

Hammarby Sjöstads miljöprogram. I Västra Hamnen konstateras i genomförda intervjuer 

att det inte heller här implementerades något övergripande uppföljningssystem. Detta 

hade dock planerats att genomföras men då Bo01-organisationen gick i konkurs föll 

detta bort.  

Rapporten från KTH förespråkar istället en samlad utvärderingsprocess av de 

övergripande målen och de operationella inriktningsmålen, kopplad till 

miljöprogrammet. Författarna anser vidare att en organisation, med ett särskilt ansvar 

för utvärdering och uppföljning tidigt bör knytas till projektet och dess aktörer. I 

processen att formulera de operationella inriktningsmålen bör samtidigt identifiering av 

mätpunkter, indikatorer, och form av data för insamling ske. Vidare bör uppföljningen 

integreras i Stockholms stads generella uppföljningssystem. Idag har Industriell Ekologi 

på KTH fått uppdraget att utveckla en uppföljningsmodell som ska implementeras i 

Norra Djurgårdsstaden. Denna modell är ännu inte avslutad och implementerad i 

projektet. De stora utmaningarna, berättar den doktorand som idag driver projektet, 
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ligger i att lyckas identifiera nyckelindikatorer kopplade till de uppsatta målen samt att 

utveckla ett system för uppföljning; vem är det som ska samla in informationen och hur 

ska den sammanställas? 

5.2 Analys Internationell Fallstudie 
I denna del av analysen behandlas den internationella fallstudien i en parallell till de tre 

nationella studierna. Här lyfter vi samband och skillnader från resultat och tidigare 

analys mellan fallet Tangshan Bay Eco-City och de svenska fallen. Möjligheten att 

applicera samma teorier kring projektledning på den kinesiska fallstudien, som i de 

svenska studierna, analyseras sedan utifrån detta. Analysen utgår från de fem 

fokusområdena; initiering, mål- och målformuleringsprocess, projektorganisation, 

incitamentsstruktur och uppföljning. 

5.2.1 Initiering 
Tangshan Bay Eco-City är ett av de kinesiska stadsutvecklingsprojekt som på senare år 

initierats med ambitionen att nå en hållbarhetsprofil med högt uppsatta mål. I likhet 

med Hammarby Sjöstad initierades projektet i samband med arrangemanget av ett stort 

event; OS. Hammarby Sjöstad planerades som en del i en imponerande ansökan för att 

anordna OS 2004 där stadsdelen skulle utgöra OS-byn. Tangshan Bay Eco-City 

planerades i samband med Pekings förberedelser inför OS 2008 då flera tyngre 

industrier tvingades flyttas från staden. Hade industrierna inte flyttats hade alltså 

troligtvis ingen utbyggnad i samma skala som Tangshan Bay Eco-City initierats. I fallet 

Hammarby Sjöstad var det dock just ansökan till OS som låg till grund för de högt 

uppsatta hållbarhetsmålen. Även om utvecklingen av Tangshan Bay Eco-City kan kopplas 

till OS så var det dock inte därför hållbarhetsprofileringen initierades.  

I analysen av de tre svenska fallstudierna identifierade vi politisk vilja som en gemensam 

och avgörande faktor vid initieringen av de hållbarhetsprofilerade projekten. Detta är 

något som vi har förstått varit av stor vikt även i projektet Tangshan Bay Eco-City. I och 

med att Kina genomgår en kraftig urbaniseringsprocess i kombination med att 

kunskapen om klimathot och miljöproblem ökar syns ett tilltaget intresse för hållbart 

stadsbyggande från den kinesiska staten. Med denna bakgrund togs år 2005, som en del 

av Kinas 5-årsplan, ett beslut av den kinesiska regeringen om en satsning på hållbara 

städer. Som ett led i Stockholm Vision 2030 tog stadens politiker år 2008 beslutet att tre 

hållbarhetsprofilerade stadsdelar skulle utvecklas, däribland Norra Djurgårdsstaden. Att 

jämföra dessa två drivkrafter är dock problematiskt då de omfattar projekt i starkt skilda 

skalor och utgångspunkter. Trots detta syns dock det starka politiska initiativet för 

hållbar stadsbyggnad i Tangshan Bay Eco-City som identifierats som en framgångsfaktor 

i de svenska fallstudierna. 

5.2.2 Målformulering 
När vi analyserar fallstudien Tangshan Bay vill vi göra läsaren uppmärksam på 

utmaningen i och med bristen på tillgång till visions- och måldokument i det kinesiska 

projektet. I samtliga svenska fall har vi utgått från dokument producerade av staden, 

så som fastställda programhandlingar. I det internationella fallet har vi istället utgått 
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från material som berör den nya stadens första deletapp, framtaget av svenska 

konsulter. Detta material är tänkt att kunna fungera som underlag för stadens 

framtida arbete, så som exempelvis framtagandet av eventuella handlingsprogram. 

Hur vida staden Tangshan väljer att följa de riktlinjer de svenska konsulterna satte 

upp är dock ännu inte helt klart. 

För att hämta kunskap kring hållbart byggande kontaktade de kinesiska 

initiativtagarna till Tangshan Bay Eco-City flera olika internationella konsulter som 

ansågs ligga i framkant inom området. Genom att samla spetskompetens från hela 

världen hoppades de kinesiska myndigheterna utveckla en hållbar stad med hög 

internationell standard. I de svenska projekten som studerats utfördes studieresor 

för att hämta hem nya idéer till projekten. Samtidigt involverades dock inga 

internationella aktörer i utformningen på samma sätt som i Tangshan Bay Eco-City 

där internationella influenser aktivt inkorporerats. 

I de svenska konsulternas arbete med hållbarhetsprogrammet för stadens första 

deletapp ser vi att dess struktur påminner om de miljö- och hållbarhetsprogram som 

utformades i de tre svenska projekten. I visionen för Tangshan Bay Eco-City 

formuleras en strävan om att utveckla en internationellt framstående hållbar stad. 

Detta går i led med de ambitiösa visionerna som formulerats i de svenska fallen. Den 

slogan som nämns av flera konsulter, ”Deep green eco-city”, påminner också 

Hammarby Sjöstads “Dubbelt så bra” och Norra Djurgårdsstadens “En miljöstadsdel i 

världsklass”. 

I de svenska fallstudierna bryts visionen ner i övergripande mål och sedan 

operationella mål. Det finns dock, i de dokument vi fått tillgång till, inga uttalade 

kvantifierade operationella mål eller krav i planeringen av det kinesiska 

stadsbyggnadsprojektet. Istället benas de övergripande målen ut i ett så kallat 

indikatorsystem som till formuleringen påminner om de operationella målen som 

utformades i Hammarby Sjöstad. En lärdom från Hammarby Sjöstad som vi här 

påminns om är dock dessa mål inte var tydligt specificerade i form av 

ansvarsfördelning och uppföljning. Hur staden Tangshan Bay senare kommer att välja 

att implementera hållbarhetsprogrammet och indikatorerna är som tidigare nämnt 

ännu inte säkerställt.  

En viktig aspekt i rollen som måldokumenten spelat i de svenska fallen som vi har 

studerat är den legala förankring som de fått. Detta bland annat genom att 

programhandlingarna har skrivits in som en del i markanvisningsavtalen. Trots 

betydelsen av lagstadgade måldokument har den förankring som lyfts upp som den 

avgörande, i de svenska fallen, varit att skapa engagemang och att inkludera de olika 

deltagande aktörerna i målformuleringsprocessen. Denna problematik finns enligt 

svenska aktörer även i Kina. Vi saknar dock tyvärr information kring hur målen i 

hållbarhetsprogrammet är tänkta att förankras hos aktörerna i Tangshan Bay Eco-City 

då vi haft begränsad insyn i arbetsprocessen hos myndigheterna i staden. 
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5.2.3 Projektorganisation 
De svenska aktörer som varit delaktiga i planeringen av Tangshan Bay Eco-City beskriver 

organisationen kring projektet i Kina som svåröverskådlig. Det här tror de intervjuade 

beror på deras bristande insyn i projektet. Samtidigt har de upplevt att även de kinesiska 

projektdeltagarna har haft svårigheter med att beskriva organisationens struktur. Det 

här står i stark kontrast till de två stadsutvecklingsprojekten i Stockholm samt i viss mån 

Västra Hamnen. Samtidigt som det kinesiska projektet är mycket större och omfattande 

än de svenska, vilket borde ses som bidragande till dess svåröverskådliga organisation, 

så är de organisationsstrukturella skillnaderna viktiga att iaktta. 

I de svenska projekten finns en överskådlig struktur med tydliga beslutsvägar. Samtliga 

intervjuade i exempelvis Norra Djurgårdsstaden visar på en tydlig förståelse för hur 

projektets organisation är uppbyggd. Detta kan jämföras med att ingen av 

projektdeltagarna i delegationen, från Tangshan, som besökte Malmö våren 2011 kunde 

beskriva hela organisationen bakom Tangshan Bay Eco-City. Några av de involverade 

svenska konsulterna kommenterar att detta kan bero på den komplexa kinesiska 

byråkratin och administrativa indelningen. Samtidigt skulle detta även kunna påverkas 

av de ständiga organisatoriska förändringarna i den kinesiska projektadministrationen 

som flera involverade konsulter vittnar om. 

Trots bristande övergripande insyn i projektorganisationen reflekterar ändå flera 

svenska konsulter över strukturen bakom projektet. Bland annat nämns hur 

organisationen i staden Tangshan Bay Eco-City är starkt decentraliserad. Detta leder till 

en sektoruppdelning mellan förvaltningsområdena vilket resulterar i en stuprörsinriktad 

struktur. Denna struktur går emot teorin att det krävs ett mer tvärsektoriellt arbete, som 

bidrar till synergier mellan kompetensområden, för att uppnå hållbar stadsbyggnad. I 

samtliga svenska fallstudier ser vi hur organisationen gått mot en mer eller mindre 

tvärsektoriell struktur vilket projektdeltagarna ansett lett till ett utökat systemtänkande 

och förbättrade förutsättningar för ett mer hållbart resultat.  

5.2.4 Incitamentsstruktur 
Den kinesiska staten har tagit fram ett belöningssystem för att skapa bättre ekonomiska 

förutsättningar för projekt som fokuserar på hållbarhet, däribland 

stadsutvecklingsprojekt med en tydlig hållbarhetsprofil. I de svenska fallstudierna 

återfinns också ekonomiska bidrag från staten för att skapa rätt incitament för hållbart 

byggande så som exempelvis LIP-stöd och bidrag från Delegationen för Hållbara Städer. I 

både Västra Hamnen och Hammarby Sjöstad omnämns dessa ekonomiska bidrag som en 

viktig faktor för att innovativa lösningar skulle kunna tillämpas. Även om det i de svenska 

fallen har funnits möjligheter till ekonomiskt stöd så återfinns inte detta som en lika 

övergripande del i det ekonomiska systemet som i Kina. 

Något som utvecklats i de svenska fallstudierna är synen på externa aktörer samt hur 

dessa bör engageras i projekten. I utvärderingen av Hammarby Sjöstad står tydligt hur 

viktig en tydlig målformuleringsprocess är och utbildningsprogrammen i Västra Hamnen 

och Norra Djurgårdsstaden har lyfts som viktiga framgångsfaktorer. Genom ökad 

kunskap kring hållbarhetsfrågorna i genomförandeorganisationen är tron att ett ökat 
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engagemang kring hållbarhetsmålen uppnås. Samspelet mellan staden och de privata 

aktörerna i planerings- och genomförandefasen är något som lyfts fram som den främsta 

framgångsfaktorn för att realisera vision och mål i de svenska fallstudierna. Samtidigt så 

är det just övergången från planering till genomförande som anses vara den stora 

riskfaktorn i den internationella fallstudien. Flera intervjuade, rörande Tangshan Bay 

Eco-City, talar om bristen på kunskap inom hållbarhetsområdet och byggherrarnas ovilja 

att bygga på annat sätt än tidigare. En oro finns för att glappet mellan planerings- och 

genomförandefaserna kommer att utgöra ett hinder för att uppnå de höga målen i 

Tangshan Bay Eco-City.  

Samtidigt som staden Tangshan Bay Eco-City vill sätta upp ambitiösa miljömål så finns 

det här utmaningar i och med inneboende motsättningar inom 

samhällsbyggnadsstrukturen i Kina. Ett exempel är det faktum att en exploatör aldrig 

kan köpa mark utan enbart leasa den i 70 år. Det gör att det inte uppstår några 

långsiktiga ekonomiska incitament till att bygga hållbart. Överlag bygger de flesta 

byggföretagen för att sälja fastigheten direkt- något som ger sämre incitament till att 

investera i mer kostsamma långsiktiga lösningar. Dessa inneboende motsättningar 

försvårar utvecklingen av en hållbar stadsbyggnad. I Sverige syns inte samma 

motsättningar i ägarstrukturen av mark. Istället har det faktum att staden ägt marken 

där de studerade svenska fallstudierna utvecklats visat sig vara en viktig faktor för 

kravställande. 

5.2.5 Uppföljning 
I de svenska projekten talar samtliga intervjuade om vikten av en väl strukturerad och 

fungerande uppföljningsmodell. Enligt teorin ska uppföljningen vara avgörande för att 

det ska gå att konstatera att projektets syfte uppnåtts. Dessutom har flera intervjuade 

uttryckt hur en uppföljning av resultaten är betydelsefull för att försäkra att målen 

sedan uppnås. En strukturerad uppföljningsprocess finns inte heller i den kinesiska 

fallstudien. Däremot så kan hållbarhetsprogrammets indikatorer fungera som en grund 

för uppföljning av målen. Vad som fortfarande behövs är ett system för hur 

indikatorerna bör användas för att följa upp målen. Om vi applicerar erfarenheterna från 

svenska hållbara stadsutvecklingsprojekt så bör det definieras vem som har rådighet 

över respektive mål, hur insamlingen av information ska ske samt hur 

sammanställningen ska gå till och presenteras. Utöver detta nämner intervjuade i både 

fallet Tangshan Bay Eco-City och samtliga tre svenska fallstudier vikten av att 

uppföljningen av målen sker kontinuerligt både under projektets gång samt under hela 

förvaltningstiden. På det här sättet kan målen utvecklas i och med projektets gång för 

ett än mer hållbart resultat. 
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6 Diskussion 
Efter en övergripande inblick och analys av de fyra stadsbyggnadsprojekten Hammarby 

Sjöstad, Västra Hamnen, Norra Djurgårdsstaden och Tangshan Bay Eco-City har ett antal 

gemensamma utvecklingsfaktorer identifierats. Dessa berör de metoder som använts för 

att projektens högt uppsatta mål, att utveckla en hållbar stadsdel, ska realiseras. De 

röda trådar som tidigare identifierats kommer här nedan att diskuteras utifrån de 

ursprungliga frågeställningarna; Hur ser projektmodellerna kring hållbart stadsbyggande 

ut i Sverige och hur kan dessa utvecklas för ökat hållbara resultat? Vilka delar av dessa 

modeller kan vi ta med oss i vårt arbete med hållbar stadsbyggnad utomlands?  

Parallellt med den diskussion vi nu vill föra vill vi även öppna för diskussionen kring 

huruvida de studerade svenska fallen verkligen resulterar i hållbara stadsdelar. Vi har i 

vårt arbete utgått från projektens profileringar, vilka är av tydlig hållbarhetskaraktär. Att 

utvärdera huruvida projekten faktiskt lever upp till hållbarhetsambitionerna lämnar vi åt 

vidare forskning. Vi berör heller inte huruvida det är optimalt att bygga ut stadsdelar 

eller städer i ett svep. En jämförelse mellan den mer organiska framväxten av städer i 

jämförelse med det holistiska projektbaserade byggandet av stadsdelar och städer skulle 

även det kunna vara ett intressant föremål för vidare studier. 

6.1 Projektledning vid svensk hållbar stadsbyggnad 
Vi slår fast i den teoretiska bakgrunden att det idag finns en utbredd kunskap kring 

tekniska lösningar och åtgärder för att nå hållbar stadsbyggnad. Den pusselbit som dock 

fortfarande saknas ligger i behovet av ökad kunskap kring projektledning i de komplexa 

stadsutvecklingsprocesserna. I studien av de tre svenska projekten identifieras flera 

aspekter kring god projektledning som nyckelfaktorer i projektens strävan mot ett 

hållbart resultat. Vi har initialt i arbetet ringat in de fem områden som mest frekvent 

framkommit som avgörande i de tidiga intervjuerna och den teoretiska analysen; 

initiering, målformulering, projektorganisation, incitamentsstruktur och uppföljning. 

 

Att vikten av god projektledning inom stadsplaneringen inte diskuteras mer frekvent 

idag anser vi är förvånansvärt. Det har genom vårt arbete framkommit hur den mer 

projektorienterade arbetsformen har varit ett obeprövat arbetssätt inom städernas 

organisationer. Samtidigt har den visat sig föra med sig många fördelar, avgörande för 

måluppfyllanden, i de stadsutvecklingsprojekt som vi har studerat. Varför har man inte i 

tidigare stadsutvecklingsprojekt arbetat på detta sätt när det har så många fördelar? 

Varför talas det inte mer frekvent om att arbeta i projektform vid stadsutveckling? I 

genomförandeprocessen har det starkt projektbaserade arbetssättet drivits och 

utvecklats under lång tid. Samma självklara syn på projektorganisationens fördelar inom 

samhällsbyggandet finner vi inte normalt sett i stadsplaneringen. Samtidigt som detta 

troligtvis beror på att det traditionellt funnits väldigt olika förutsättningar för denna 

arbetsform i de två skedena så har vi i de studerade fallen identifierat betydelsefulla 

likheter. 
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Vilka är likheterna som talar för en mer projektifierad stadsbyggnadsprocess? Samtliga 

fallstudier som vi har utvärderat har ett antal gemensamma nämnare; de är alla 

stadsutvecklingsprojekt med en uttalad tidsram samt särskilt framtagna hållbarhetsmål. 

Dessa två förutsättningar går i led med definitionen för ett projekt som temporärt och 

unikt vilket alltså styrker en organisation i projektform. Ytterligare en aspekt som tydligt 

förespråkar projektarbetet är systemtänkandet för att nå hållbar stadsbyggnad. Samtliga 

av de tre studerade svenska fallen arbetar utifrån ett systemperspektiv vilket kräver att 

flera olika kompetensområden arbetar tätt tillsammans för att skapa synergier mellan 

de olika systemen. Det helhetsgrepp som staden tar tagit i utvecklingen av dessa 

hållbarhetsprofilerade områden är något som skiljer sig från den traditionella 

planeringen. Samtliga ovan nämnda aspekter anser vi talar för ett projektorienterat 

arbetssätt vid utvecklingen av nya stadsdelar i Sverige. 

Samtidigt som flera fördelar med projektbaserat arbete kan identifieras så finner vi även 

motargument. En faktor som vi funnit negativ med en separat projektorganisation, för 

stadsbyggnadsprojekt, är risken för bristfällig insyn eller påverkan utifrån. En 

projektgrupp, som arbetar intensivt och tätt ihop med utformning av en stadsdel, 

riskerar dels att mista det större perspektivet på den omgivande stadens utveckling i 

förhållande till projektet. Vi tror att risken med det annorlunda perspektivet då kan bli 

att stadsdelen inte integreras korrekt med omgivningen.  

Trots dessa motsättningar, som inte förespråkar ett projektbaserat arbetssätt visar våra 

tre utförda fallstudier på motsatsen. I respektive fall har staden valt att förändra den 

egna organisationen mot ett mer projektifierat arbetssätt och samtliga intervjuobjekt 

har vittnat om de fördelar som denna förändring har fört med sig. Även om metoderna i 

många av fallen ännu inte är optimalt utvecklade har de ändå på ett positivt sätt bidragit 

till projektens utveckling mot de uppsatta målen. Kanske är det så att detta sätt att driva 

stadsutveckling inte lämpar sig för all planering men att undantaget utgörs av 

omfattande projekt med tydligt definierade hållbarhetsmål? Utan tvekan har det 

projektbaserade arbetssättet varit avgörande för att de höga målen i just de studerade 

hållbarhetsprofilerade områdena skulle vara möjliga att sätta upp och arbeta mot.  

För att besvara våra första två delfrågeställningar som berör det svenska perspektivet 

har vi försökt få en bild av hur projektmodellerna i arbetet med hållbarhetsprofilerade 

stadsbyggnadsprojekt ser ut genom att studera fallen Hammarby Sjöstad, Västra 

Hamnen och Norra Djurgårdsstaden. Utifrån detta har vi sen försökt att identifiera 

framgångsfaktorer samt utvecklingsmöjligheter i projekten. 

I samtliga fallstudier har det tydligt framkommit att den politiska viljan och drivkraften 

bakom satsningen på hållbarhetsprofileringen har varit avgörande för projektens 

framgång. Viktigt vid framtida projekt är dock att det politiska beslutet om 

hållbarhetssatsningen kommer in i ett tidigt skede, gärna innan den formella 

planeringen har påbörjats. Ytterligare förbättringspotential finner vi är en kontinuitet i 

hållbarhetsambitionerna. Det sker till synes en topp av politisk vilja och 

marknadsföringskraft tidigt i projekten som sedan dalar. Risken att de senare delarna av 
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Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen inte alls uppfyller målen har identifierats. Hur 

skulle detta kunna motverkas i framtida projekt? 

Vi ställer oss dock frågan om det i framtida projekt kommer att krävas samma 

omfattande politiska stöd för att sätta upp höga hållbarhetsmål i ett 

stadsbyggnadsprojekt. Det är tydligt att intresset för hållbar stadsbyggnad från privata 

aktörer och allmänheten har ökat. Om den här utvecklingen fortsätter tror vi att stadens 

drivande roll i hållbarhetsprofileringen kommer att kunna läggas över i högre grad på de 

privata aktörerna. Kanske kan staden då lägga mer fokus på hållbarhet inom de egna 

ansvarsområdena utan att behöva ta det hårdare helhetsgreppet för att uppnå en 

hållbar stadsdel? Å andra sidan finns risken att samhällets intresse för hållbarhetsfrågan 

svalnar och att satsningarna åter blir mer tungrodda att genomföra och staden behöver 

återuppta en starkare roll i utvecklingen av framtida hållbarhetsprofilerade städer. 

Oavsett vilken roll staden väljer att ta vid utvecklingen av hållbara stadsbyggnadsprojekt 

har vi sett att det varit betydelsefullt med en programhandling. Denna ska sammanfatta 

en kraftfull vision och övergripande mål ner till kravnivå. Kanske skulle programmets 

karaktär förändras, i och med byggherrarnas ökade engagemang i hållbarhetsfrågan, till 

att gå från kravställande till endast en övergripande vision som alla aktörer kan samlas 

kring? Utifrån de projekt vi studerat kan vi tydligt se hur målstyrningsdokumentets 

struktur, med tydligt definierade krav och nedbrytning från vision till kravnivå, har varit 

viktig för att måluppfyllnaden. Samtidigt finns en meningsskiljaktighet kring hur målen 

bör utformas och förankras. Ska exempelvis mål sättas upp eller bör staden istället 

definiera en lägsta kravnivå som alla aktörer ska uppfylla? I det helhetsgrepp som staden 

tar i dessa utvecklingsprojekt ser vi hur det är avgörande att målen noga förankras hos 

alla de deltagande aktörerna. Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att det finns 

fördelar då målen förankras genom en dialog med aktörerna snarare än genom legala 

krav med viten, för måluppfyllelsen.  

Inget av projekten har idag haft en fungerande utvärderingsprocess kopplad till 

programhandlingarna som kan visa på huruvida de uppsatta målen har uppnåtts eller är 

på väg att uppnås. Ett faktum som förvånat oss är att vi varken i Hammarby Sjöstad eller 

Västra Hamnen kan se en helhetsinriktad uppföljning som visar hur miljö- och 

hållbarhetsambitionerna uppnåtts eller ej. Utan möjligheten att konstatera huruvida 

projekten faktiskt uppnått hållbara resultat undrar vi om inte profileringen förlorar sin 

poäng? Vi ifrågasätter vad syftet bakom projektens profilering egentligen är. Kanske är 

det så att staden gynnats så pass mycket av den positiva uppmärksamhet som 

hållbarhetsprofileringen inneburit att de räds pröva resultatet? Risken är att resultaten 

visar på ett misslyckande i måluppfyllnaden. Är staden då beredd att offra den goda 

publiciteten för att lyfta fram utvecklingspotentialen? 

Även om resultaten inte går att tyda har hållbarhetsprofilerna i alla fall lett till att 

hållbarhetsfrågan lyfts inom samhällsbyggandet, att svensk miljöteknik fått större fokus 

samt att arbetsprocesserna för hållbart stadsbyggande trots allt har börjat utvecklas. Så 

även om Sverige kanske inte kan marknadsföra stadsdelar som uppnått sina mål om 

hållbarhet ligger det uppenbarligen ett värde i att marknadsföra vår pågående process i 
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utvecklingen av hållbara stadsdelar. Genom att synliggöra resultaten kan vi bidra till en 

förbättrad arbetsprocess, både i Sverige och internationellt. Först när misstagen lyfts 

upp kan lärdomar dras och en utveckling ske. I och med det fokus som behovet av 

uppföljningsmodeller fått i de intervjuer vi gjort tror vi att det inom en snar framtid 

kommer att utvecklas sådana. Kanske blir Norra Djurgårdsstaden Sveriges första bevisat 

hållbara stadsutvecklingsprojekt?  

Ett av de starkaste incitamenten hos de privata aktörerna att bygga hållbart har tydligt 

visat sig vara möjligheten att marknadsföra sig i samband med stadsdelens 

hållbarhetsprofil. Genom att utveckla ett system för uppföljning, där resultaten 

synliggörs, ges möjligheten att inte enbart marknadsföra hållbarhetsambitioner, utan 

faktiska resultat. På så ser vi att man skulle kunna motivera exempelvis byggherrar i 

hållbarhetsarbetet. Ingen byggherre vill väl framstå som den som misslyckades i att 

uppnå målen? Genom att kontinuerligt mäta resultaten under processens gång ges även 

en ökad möjlighet att ställa de olika aktörerna mot varandra och skapa ett 

tävlingsmoment vilket troligtvis skulle leda till ökat engagemang. Så måluppföljningens 

enda syfte är alltså inte enbart att fastställa huruvida målen uppnåddes, utan den kan 

även utnyttjas till att skapa incitament i strävan mot att uppnå målen. 

Det står tydligt att det idag redan finns incitament för externa aktörer att medverka vid 

utvecklingen av hållbar samhällsbyggnad. Det står dock också tydligt att en viktig 

framgångsfaktor med stor potential är stadens förmåga att lyfta fram dessa incitament. 

För att lyckas med detta krävs dock ett än starkare fokus på samverkan för att skapa 

förståelse mellan de olika grupperna. Hur kan staden verka för att skapa gemensamma 

vinningar och synergier för de olika aktörerna vid hållbar stadsbyggnad? Hur kan 

samhällsekonomiska värden förenas med privata vinstintressen för att uppnå hållbara 

och innovativa lösningar i en ny stadsdel? 

I organisationsstrukturen bakom projekten återfinns främst två olika projektstrukturer 

som står i stark kontrast till varandra; den starkt projektifierade och den 

nätverksbaserade. Att det var första gången som ett stadsutvecklingsprojekt i Sverige 

drevs av en förvaltningsöverskridande tillsatt projektgrupp, dvs. den projektifierade 

arbetsformen, är något som förvånade oss. Utifrån teorin kring hållbar stadsutveckling 

så skapas hållbara resultat genom samverkan mellan olika kompetensområden utifrån 

ett systemperspektiv. Vad som bör noteras är att teorierna och forskningsresultaten 

kring detta är unga och synen på stadsbyggnad vid utvecklingen av Hammarby Sjöstad 

och Västra Hamnen såg annorlunda ut. Det faller sig för oss naturligt att samverkan 

uppnås genom att representanter från olika kompetensområden och fackförvaltningar 

arbetar utifrån en tillsatt projektgrupp. De positiva erfarenheterna styrks då Stockholm 

stad valt fortsätta driva projekt utifrån detta arbetssätt.  

Efter dessa insikter blev vi sedan förvånade när vi senare intervjuade projektdeltagare ur 

organisationen bakom Västra Hamnen. Här drevs utvecklingen inte i en likartad 

projektifierad struktur som i Stockholmsprojekten utan i en nätverksform, eller som 

projektledaren valde att kalla det; ”ett strukturerat kaos”. Till en första början var 

intrycket att fördelarna med denna struktur skulle motsägas av fördelarna med 
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arbetsformen i Stockholm. Så var dock inte fallet utan istället står det tydligt vilka skilda 

fördelar som de två respektive strukturerna för med sig. Som teorin framhåller är 

projektet endast en del i en större moderorganisation och därav är det avgörande att 

vald projektform överensstämmer med moderorganisationens. 

Gemensamt för både Stockholm och Malmö är dock att de valt att skapa en 

projektorganisation både genom planeringen men även genomförandeskedet. Här 

uppstår dock ofta motsättningar då erfarenheter och kompetens inte alltid samstämmer 

mellan de två blocken. Genom att integrera planerings- och 

genomförandeorganisationerna har försök till att överbrygga dessa motsättningar gjorts, 

men glappet mellan de två nämns dock fortfarande som ett hinder även dessa 

studerade fall. Hur kan staden arbeta för att motverka detta? Vad händer om fler 

planerare är aktiva i genomförandet samt fler genomförare är aktiva i tidiga skeden? Är 

det kanske från början motsägande att dela upp en och samma process; 

stadsutvecklingen, i de två delar?  Eller är detta scenario en omöjlighet då den kräver en 

svåruppnådd bredd i kompetens? 

När vi blickar tillbaka på de projekt som vi har studerat slås vi av de genomgående höga 

ambitionerna och starka engagemanget. Något som också starkt har framgått genom 

alla våra intervjuer är det stora intresse och viljan att bidra till utvecklingen av processen 

bakom hållbar stadsbyggnad. Det är uppenbart att vi i Sverige inte längre ligger i 

startgroparna utan har påbörjat en spännande resa mot visionen att uppnå den hållbara 

staden. Vi hoppas på att få se en fortsatt utveckling och ett ökat internationellt intresse 

för svensk hållbar stadsutveckling. 

6.2 Svensk projektledning av stadsutvecklingsprojekt i Kina? 
När vi studerar det kinesiska stadsutvecklingsprojektet Tangshan Bay Eco City så 

uppenbaras en problematik i att applicera samma teorier som använts vid analysen av 

de svenska fallstudierna. Detta beror på att projektet i Kina grundas i en helt annan 

utgångspunkt än den i Sverige. Bland annat så bör det uppmärksammas att Kina 

fortfarande klassas som ett utvecklingsland medan Sverige har kommit längre i den 

ekonomiska utvecklingen. Dessutom finns fundamentala skillnader mellan de båda 

ländernas politiska system. När vi sedan tittar närmare på området stadsutveckling så är 

den urbaniseringsprocess som just nu sker i Kina mycket mer omfattande än den som 

sker i Sverige idag. Storleksskillnaden på de studerade projekten gör det även svårt att 

göra konkreta slutsatser. 

Trots ovan nämnda utmaningar ser vi ett antal områden med potential för 

kompetensutbyte mellan Sverige och Kina. Utgångspunkten för fallstudien av Tangshan 

Bay Eco City har varit intresset som den kinesiska staden har visat för svensk kompetens 

inom stadsutveckling. Redan vid initieringen av den nya staden tog de kinesiska 

myndigheterna kontakt med internationella konsulter för att hämta hem högkvalitativ 

kompetens inom hållbar stadsbyggnad. Frågan vi ställt oss här är varför vi i Sverige inte 

gör det samma? Vid inga av de studerade svenska fallen har internationell kompetens 

inkluderats i projekten, mer än att studier av internationella projekt har gjorts. Kan detta 
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bero på att målen i de svenska projekten till stor del varit att marknadsföra svenska 

innovationer inom miljöteknik, snarare än att faktiskt bygga en så hållbar stad som 

möjligt? Marknadsföringen av de svenska projekten har uppenbarligen lyckats då 

erfarenheterna har eftersöks från bl.a. Kina. Frågan är nu om vi kommer att fortsätta att 

betraktas som ett av de världsledande länderna inom hållbar stadsbyggnad? Eller 

kommer de länder som faktiskt öppnar upp för utländska influenser att gå om oss i 

utvecklingen?  När vi utvärderar hur de svenska metoderna skulle kunna appliceras i det 

kinesiska fallet bör vi ha i åtanke dels att de svenska projekt vi utgått ifrån inte är 

färdigställda samt att projekten heller inte kan bekräftas ha nått hållbara resultat.  

En iakttagelse som gjorts är att trots höga ambitioner politiskt i Kina om att bygga 

hållbara städer så finns fortfarande inga framgångsrika resultat, utifrån det material vi 

tagit del av. Det råder en osäkerhet kring om hållbarhetsprogrammet som de svenska 

konsulterna utformat verkligen kommer att efterföljas. Trots ambitiösa ambitioner finns 

risken att dessa endast mynnar ut i marknadsföringsfördelar? Det uttrycks i det kinesiska 

projektet, som i de svenska fallen, en oro för motsättningarna mellan 

planeringsorganisation och genomförandeorganisation.  Vi har uppfattat det som svårt 

att i detta fall identifiera om motsättningarna är möjliga att överbrygga med hjälp av god 

projektledning. Troligen är svaret i dagsläget nej. Vi tror att det är viktigare att belysa 

vilka förutsättningar som krävs av det politiska systemet kring stadsbyggnad samt de 

motsättningar som systemet skapar innan projektledningen av de enskilda projekten kan 

spela en betydande roll. En del i systemet som konkret går att diskutera är lagsystemet 

kring exploatering Det handlar även om delar i den kinesiska organisationen idag 

uppfattas mer stuprörsformad än den svenska av de svenska konsulterna. Detta innebär 

ett hinder för samverkan över kompetensområdena och därigenom enligt våra teorier 

ett hinder för mer hållbart stadsbyggande i Kina. 

Den stuprörsformade stadsbyggnadsorganisationen i Kina tror vi kan vara den 

bidragande faktorn till deltagarna i projektet Tagshan Bay Eco Citys svårighet att 

beskriva organisationen i helhet. Vi ställer oss frågan om de behöver känna till helheten? 

Är överblicken över den organisation vi verkar i en förutsättning för att kunna arbeta 

tvärsektoriellt? Är bristen på förståelse för den egna organisationen ett hinder för 

samverkan i det kinesiska projektet och därigenom ett hinder för nya innovativa 

lösningar? Ett uppdelat system och liten möjlighet för projektdeltagarna att förstå 

organisationen och påverka besluten kan ge snabba beslutsvägar. Kanske är snabba 

beslut och snabb stadsutveckling viktigare än samverkan och utveckling av nya 

innovativa lösningar?  

När vi betraktar hur visionen och målen kring Tangshan Bay Eco City är utformade ser vi 

tydliga kopplingar till de svenska fallstudierna. Det här är kanske inte konstigt eftersom 

dessa satts samman av svenska konsulter. I de svenska fallen har förankringen hos 

samtliga aktörer genom målformuleringsprocessen varit viktig. Genom våra studier har 

det inte framgått hur förankringen av måldokumenten sett ut i Tangshan Bay Eco City. 

Förankringen av visionen och målen har i de svenska projekten visat sig viktig för att 

överbrygga det ovan nämnda glappet mellan planering och genomförande och det är 

något som deltagarna i de projekten anser bör förbättras ytterligare. I de svenska fallen 
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har förankringen skett genom att de externa aktörerna, så som byggherrar, inkluderas i 

målformuleringsprocessen och får möjlighet att påverka målformuleringen. Även 

utbildning av de externa aktörerna i hållbarhetsfrågor har prövats som metoder för att 

skapa utökat engagemang i projektens profileringar. Utbildning tror vi är en metod som 

skulle ha framgång även i de kinesiska stadsutvecklingsprojekten. Genom utökad 

förståelse för genomförandet i planeringsstadiet sätts mer realistiska mål upp. Genom 

att skapa förståelse för projektets mål och vision i genomförandet är sannolikheten att 

planerna uppfylls större. I projektet Tangshan Bay Eco City är sannolikheten stor att 

utbildning, av byggherrar och externa aktörer, i hållbarhetsprogrammet skulle bidra till 

ökade chanser att målen uppnås.  

Drivkraften hos byggherrarna bygger framför allt på befintliga incitament enligt de 

svenska fallen. Eftersom det saknas viten har byggherrarnas drivkraft i de svenska fallen 

visat sig vara avgörande för resultatet. Ytterligare en intressant faktor för framtida 

forskning att undersöka är det juridiska systemets betydelse för hållbara 

stadsutvecklingsprojekt. Vilken betydelse har det att staden äger marken och vad kan de 

i så fall påverka? Hur kan städerna i Kina påverka stadsutvecklingen rent juridiskt genom 

exploateringsavtal osv.? 

Vi anser att det vore intressant att i framtida studier undersöka vilka förutsättningar för 

förankring, likt de metoder som använts i de svenska fallen, som finns i det kinesiska 

stadsutvecklingssystemet. Finns drivkraften hos de kinesiska byggherrarna att bygga 

hållbart? Växer deras incitament att utveckla sitt byggande i och med en utökad 

medvetenhet och intresse hos allmänheten, byggherrarnas kunder eller faller detta i och 

med olikheterna i de ekonomiska systemen? Spelar allmänhetens medvetenhet och 

efterfrågan en lika stor roll i det kinesiska ekonomiska systemet som i det svenska? Finns 

samma medvetenhet hos den kinesiska allmänheten och därigenom samma 

marknadspotential för hållbara lösningar i Kina?  
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7 Slutsats 
En av de slutsatser vi dragit tidigt i vårt arbete har varit att tillgången på forskning i 

Sverige i området projektledning inom stadsplanering är begränsad. Organisationen 

kring projekten anser vi är en av de främsta framgångsfaktorerna bakom de fall som vi 

har studerat. Genom en stark projektledning i tidiga skeden skapas förutsättningar för 

utökat samarbete mellan involverade kompetensområden. Den skapar även möjligheter 

för god samverkan mellan de många olika aktörerna som deltar vid 

stadsutvecklingsprojekt med höga hållbarhetsambitioner. Enligt tidigare forskning är 

samverkan i det tidiga skedet av samhällsbyggnadsprocessen avgörande för att utveckla 

mer hållbara städer. Vi efterfrågar därför ytterligare forskning inom detta område för att 

bidra till utvecklingen av hållbara städer, både i Sverige och internationellt.  

I samtliga svenska fallstudier har sättet stadsutvecklingsprojekten drivits på inneburit en 

förändring från det traditionella arbetssättet vid stadsplanering mot ett mer 

projektorienterat arbetssätt. En diskussion skulle kunna lyftas i parallell till det här 

arbetet rörande om en stadsdel eller en stad bör betraktas som ett projekt. Traditionellt 

talar man om stadsutvecklingsprocesser då stadens utveckling inte har ett utsatt slut, så 

som ett projekt har. Vi har dock kunnat konstatera att utnyttjandet av flera centrala 

faktorer inom projektledningsteorin har uppfattats som framgångsfaktorer i de 

studerade fallen. Vi vill genom denna slutsats belysa de arbetssätt som med fördel kan 

tas med i kommande hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsprojekt alternativt 

stadsutvecklingsprocesser samt de som bör utvecklas för att motverka brister vi 

identifierat.  

Tidigt skede. Politisk vilja, målformulering och gruppsammansättning.  

- Vid initieringen av projekten är ett starkt politiskt stöd för projektet och dess hållbara 

vision. Detta ger underlag för satsningar utöver ordinarie standarder och lagstiftning. Vi 

tror att det i framtida projekt inte kommer att krävas samma omfattande politiska stöd 

för att sätta upp höga hållbarhetsmål i ett stadsbyggnadsprojekt. Intresset för hållbar 

stadsbyggnad från privata aktörer och allmänheten ökar. Om den här utvecklingen 

fortsätter tror vi att stadens drivande roll i hållbarhetsprofileringen kommer kunna 

läggas över i högre grad på de privata aktörerna. 

- Vid planeringen skapar en kraftfull vision engagemang bland de deltagande aktörerna. 

Visionen visualiserar projektens strävan och skapar en gemensam bild av vad projektet 

är menat att uppnå. När alla aktörer arbetar med en gemensam övergipande målbild är 

chanserna större att projektets vision uppnås. 

- En slagkraftig slogan sammanfattar projektets vision och gör den enkel att 

kommunicera både internt men även externt. Internt fungerar den väl formulerade 

sloganen som slagord och en påminnelse om projektets vision. Externt kan den fungera i 

marknadsföringssyfte. 

- Att så tidigt som möjligt komma in med miljöambitionerna och det program som 

klargör hållbarhetsprofilen är av stor vikt. Här ser vi förbättringspotential då detta är 
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något som i alla de studerade fallen inte har fungerat som det kunnat. 

Planeringsprocessen har redan varit igång under en tid innan hållbarhetssatsningen 

formulerats. Desto tidigare hållbarhetsambitionerna får komma in i projektet desto 

större förefaller sannolikheten vara att målen uppnås.  

- Då stadsutvecklingsprocessen är en komplex process vilken inkluderar ett flertal 

aktörer med olikartade intressen i projektet är samverkan ett nyckelord för framgång. 

Genom att inkludera samtliga aktörer, såväl de från den interna organisationen som 

externa aktörer, i målformuleringsprocessen skapas ett ägandeskap och ett ökat 

engagemang för de mål som sätts upp. Det här ökar chanserna för att de involverade 

aktörerna ska arbeta för att uppnå målen.  

- En av de viktigaste faktorerna vi identifierat är strukturen av målformuleringen i 

projekten. Dels är utformningen av måldokumenten av yttersta vikt för resultatet. Det 

bör finnas övergripande mål som sedan tydligt bryts ned i konkreta och väl definierade 

delmål. Det ska finnas en tydlig koppling mellan dessa konkreta mål och den 

övergripande visionen för att de ska gå att förankra hos deltagarna och därigenom 

uppnås. 

- Det är även betydelsefullt att målen är dynamiska, dvs. att de ständigt uppdateras i och 

med projektets gång och rådande utveckling, då projekten ofta pågår under en lång 

tidsperiod och målen lätt blir förlegade.  

- Att driva stadsutvecklingen genom en samlad projektgrupp skapar förutsättningar för 

effektiva beslutsvägar och en tydlig målstyrning. Samtidigt skapar frånvaron av en 

hierarkisk struktur i en nätverksbaserad projektgrupp bättre möjligheter att plocka upp 

nya idéer från samtliga projektdeltagare genom en tillåtande atmosfär. Olika former på 

organisationsstrukturen medför alltså olika positiva aspekter och bör anpassas till 

moderorganisationens arbetskultur. 

- Att driva projektet genom en tvärsektoriell projektgrupp blandas olika kompetenser 

och ges förutsättningar att skapa synergier mellan olika områden. Genom att personer 

med olika bakgrund arbetar nära varandra får projektdeltagarna ta del av varandras 

kunskap och ges på så sätt en starkare helhetsbild vilket ökar engagemanget. 

- Att integrera miljöarbetet och låta det genomsyra samtliga i projektorganisationen har 

visat sig vara en framgångsfaktor. Samtliga projektdeltagare bör agera som 

ambassadörer för hållbarhetsprofileringen för att den ska uppnås. För att detta ska ske 

krävs att miljöorganisationen strukturellt integreras med de övriga delarna av projektet. 

Genomförandeskede. Organisation, incitamentsstruktur och uppföljning  

- För att idéerna från planeringsstadiet ska implementeras på ett effektivt sätt i 

genomförandefasen har en tillsatt genomförandeorganisation visat sig vara av vikt. För 

att inte skapa ett glapp mellan de två faserna har integreringen mellan de två 

organisationerna varit avgörande där genomförande projektledare tidigt bör involveras 

under planeringen. 
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- Incitament är avgörande för att hållbarhetsmål ska uppnås. Samtliga aktörer i 

stadsutvecklingsprojektet måste finna incitament i sitt deltagande och till att sträva efter 

projektets mål. Det är därav betydelsefullt hur projektorganisationen ser till att skapa 

samt lyfta fram dessa incitament. Incitamenten kan se ut på olika sett. Ett är ekonomiska 

incitament. För externa vinstdrivande aktörer är detta det viktigaste incitamentet och 

det bör därför uppmärksammas.  

- Det är ofta kostsamt att investera i mer hållbara lösningar. För att t.ex. byggherrarna 

ska kunna satsa på nya innovationer kan ekonomiska stöd, så som exempelvis LIP-

stödet, vara avgörande. Projektorganisationen bör därför stödja och uppmuntra 

deltagande aktörer i deras ansökan om ekonomiska bidrag för satsningar på nya 

innovativa lösningar i stadsutvecklingsprojektet.  

- De externa aktörerna ser även som incitament att vinna marknadsfördelar relativt sina 

konkurrenter i form av god marknadsföring. Genom att synliggöra aktörernas del i 

projektet samt de resultat de åstadkommer blir detta en drivkraft att uppnå målen. Dels 

kan de profilera sig som hållbara och då attraktiva företag för konsumenten. Dels utsätts 

de för konkurrens och ett “tävlingsmoment” uppstår då deras resultat viktas mot 

varandras.  

- För att resultaten i projektet ska kunna synliggöras bör en väl strukturerad 

måluppfyllnad ske. Här finner vi allvarliga brister i samtliga av de svenska fallen vi 

studerat. Det bör i målformuleringen framgå vem som är ansvarig för att de konkreta 

målen ska uppnås. Det bör även framgå hur målen ska mätas, dvs. vilken information 

som resultaten ska innefatta, samt vilka som bär ansvaret för att samla in 

informationen. Även den form som informationen ska sammanställas i bör redogöras för 

redan vid målformuleringen. Vi ser fram emot att se resultatet av den forskning som just 

nu pågår vid KTH kring uppföljningsprocessen i Norra Djurgårdsstaden. 

För att upprätthålla projektets höga hållbarhetsambitioner genom hela projektet är en 

kontinuerlig resultatinsamling och måluppföljning nödvändig. Genom att analysera 

resultaten kan lärdomar dras i de tidiga stadierna av projektet vilka sedan kan utnyttjas 

till förbättringar i nästkommande deletapper. På det sättet blir projektet en 

utvecklingsprocess som uppmuntrar till ständiga förbättringar.  

I den internationella fallstudien har vi studerat ett kinesiskt stadsutvecklingsprojekt med 

miljöprofil där svenska konsulter har planerat samt arbetat fram visions- och 

måldokument för stadens första deletapp. En första slutsats vi dragit, utifrån det 

material vi tagit del av, är att det skulle krävas ett mer omfattande arbete för att 

kartlägga den organisationsstruktur som normalt sett utnyttjas vid kinesiska 

stadsutvecklingsprojekt. Det är viktigt att ha i åtanke att det kinesiska projektet vi 

studerat, och organisationen kring detta, är i en mycket omfattande skala i förhållande 

till de svenska projekten. Skillnader i det politiska och ekonomiska systemet särskiljer 

även det organisationen kring projekten och skulle innebära ett mer omfattande arbete 

för en noggrann analys.  
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Vid en översiktlig jämförelse mellan de tre svenska fallstudierna och det kinesiska 

projektet finner vi ett antal likheter som vore intressanta att ytterligare studera för 

vidare utveckling av hållbar stadsbyggnad i Kina: 

- Enligt befintlig svensk forskning är problemet inom svensk stadsutveckling inte att det 

råder brist på nya hållbara tekniska lösningar i stadsutvecklingen. Istället saknas 

kunskapen om metoder och processer för att implementera de innovativa lösningarna i 

stadsutvecklingsprojekten. Här är ännu en hypotes att detta är eller kommer att framgå 

som ett faktum även inom kinesisk stadsutveckling. En risk finns att ny kunskap om 

tekniska lösningar importeras i snabb takt men att metoder för att implementera dem 

inte utvecklas i samma skala. Risken i fallet Tangshan Bay Eco City är då att den svenska 

expertisen i hållbarhetsprogrammet inte kommer att lyckas föras över till ett faktiskt 

genomförande utan stannar vid en vision och en plan.  

- Vi anser att det vore intressant att i framtida studier undersöka vilka förutsättningar 

för förankring av hållbarhetsmålen, likt de metoder som använts i de svenska fallen, som 

finns i det kinesiska stadsutvecklingssystemet. Exempel på förutsättningar att identifiera 

är;  

- Drivkraft att bygga hållbart, hos externa aktörer, 

- Hur allmänhetens medvetenhet kring ex. miljöfrågor påverkar de externa -

aktörernas incitament att bygga hållbart,  

- Nivån på den medvetenheten hos den kinesiska allmänheten.  

Efter att vi identifierat områden intressanta för ytterligare studier vill vi lyfta fram de 

huvudsakliga faktorer som vi anser bör förbättras i det kinesiska 

stadsutvecklingsprojektet Tangshan Bay Eco City: 

- Vårt första antagande är att projekt som Tangshan Bay Eco City inte initieras utan det 

högt uppsatta politiska beslutet. I det kinesiska projektet har ett politiskt beslut om en 

satsning på hållbar stadsbyggnad varit helt avgörande för initieringen av projektet. 

Utvecklingen av hållbar stadsutveckling i Kina beror därigenom av att dessa frågor 

prioriteras högt hos den kinesiska regeringen. 

- Stadsutvecklingsprocessen i Kina bör kräva ett lika kompetensöverskridande samarbete 

som i Sverige. För att utveckla de komplexa systemen inom en stad krävs nära 

samarbete över förvaltningsgränserna för att öka chansen för synergieffekter och en 

mer hållbar stadsbyggnad.  

- Att koppla målen till ett lagligt bindande dokument tror vi är av lika stor vikt i de 

kinesiska projekten som i de svenska.  

- Kopplingen mellan planeringsorganisationen och genomförandeorganisationen bör 

förbättras även i det kinesiska stadsutvecklingssystemet. Risken finns att den kunskap 

som nu byggs upp inom planeringsorganisationen inte förs vidare till de aktörer som ska 

genomföra planerna. Finns inte kunskapen kring hållbart byggande och viljan att uppnå 
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målen hos de kinesiska entreprenörerna är risken att de inte når 

hållbarhetsprogrammets standard.  

- Även i det kinesiska stadsutvecklingssystemet bör det finnas en tydligt strukturerad 

uppföljningsprocess kopplat till hållbarhetsprogrammet. En faktor som kan riskera att 

målen i hållbarhetsprogrammet inte uppnås är att det idag vad vi uppfattat inte finns ett 

uttalat uppföljningssystem kopplat till programmet.  

Det svenska systemet har även en del att lära av det kinesiska. Bl.a. så anser vi att 

svenska stadsutvecklingsprojekt bör använda sig mer av internationell spetskompetens 

för att optimera utvecklingen av innovativa lösningar och för att hålla kvar svensk 

stadsutveckling inom den internationella toppen. Det här ger även ökade förutsättningar 

för export av svensk kompetens internationellt. Vi anser att ett väl utarbetat system, för 

uppföljning av resultaten i ett svenskt hållbarprofilerat stadsutvecklingsprojekt, krävs för 

kan vi tydligare se vilka svenska metoder som kan bidra till ökad hållbarhet även i 

internationella fall. Av lika stor vikt är även en analys av skillnaderna i de politiska 

systemen kring stadsutveckling för att se möjligheten till framgångsrik export av svenska 

metoder för hållbar stadsbyggnad. En avgörande faktor för exporten av denna sorts 

kunskap är hur den svenska kompetensen står sig i förhållande till den internationella. Vi 

tror att det krävs en intensiv vidareutveckling av svenska metoder kring hållbart 

stadsbyggande för att de fortfarande ska vara aktuella i exempelvis Kina i framtiden.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att resultatet av examensarbetet till viss del är 

förvånar oss. Då vi tog initiativ till det här arbetet hade vi en något naiv bild av svensk 

hållbar stadsutveckling. Vår tro var att de svenska hållbarhetsprofilerade projekt som vi 

studerat skulle ge oss tydliga verktyg att applicera på det internationella fallet och att 

betoningen i arbetet skulle ligga på möjligheterna att exportera dessa metoder. Under 

arbetets gång har vi konstaterat att stadsutvecklingsprocessens komplexitet fortfarande 

är en stor utmaning för hållbar stadsbyggnad i Sverige. Även om vi i Sverige besitter en 

väl utvecklad kunskap kring hållbara lösningar så krävs det att vi utvecklar fler metoder 

för hur vi ska lyfta fram och möjliggöra dessa. Först när vi utvecklat metoder för hur 

hållbara lösningar kan implementeras kan vi med gott självförtroende ta med oss våra 

kunskaper i hållbar stadsutveckling utomlands. Vi vill därför belysa vikten av fortsatta 

studier kring metoder för förbättringar av organisationen kring svenska 

stadsbyggnadsprojekt. Genom utvecklade metoder för projektbaserat arbete inom 

stadsplanering skapas ökade möjligheter till samverkan mellan kompetensområden. 

Ökad samverkan skapar förutsättningar för att nya hållbara lösningar implementeras 

och att vi utvecklar ett mer hållbart stadsbyggande.  
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9 Bilagor 

Bilaga 1: Intervju Teoridel  
Datum, plats: 
Intervjuobjekt: 
Befattning: 
Aktuella erfarenheter: 

 
Frågeställning 
Hur kan svenska projektmodeller, i det tidiga skedet av stadsbyggnadsprocessen, utvecklas för framgångsrik 
export av hållbara stadsutvecklingsprojekt? 

 
Del I 
Hur ser projektstyrningsmetoderna ut i Sverige i arbetet med hållbara stadsutvecklingsprojekt? 
Vilka är utvecklingsmöjligheterna för att skapa lösningar som innebär ökad hållbarhet? 
Del II 
Hur ser projektstyrningsmetoderna ut i de internationella hållbara stadsutvecklingsprojekt som Sweco 
arbetar med? 
Vilka ytterligare delar inom den svenska projektstyrningsmetodiken, vid hållbara stadsutvecklingsprojekt, 
skulle Sweco ha möjlighet att erbjuda vid export? 

 
Intervjufrågor: 

1. Berätta om ditt arbete och dina erfarenheter kring processledning av 
hållbara stadsbyggnadsprojekt.  

2. Vad krävs för god projekt-, processledning? 
- Vilka är nyckelorden? 
- Vad kan dålig projektledning leda till? 
- Vilken är Projektledarens roll? 

 
3. Hur fungerar det att applicera ordinarie projektledningsmetoder på 

initierings- och planprocessen för stadsutvecklingsprojekt?  
- Vilka är utmaningarna? 
- Vad ska man fokusera på? 
- Hur ser du på projektledarens roll i ett byggprojekt vs ett 

stadsutvecklingsprojekt?  
  

4. Vad är ett lyckat stadsutvecklingsprojekt enligt dig? 
5. Vilka är de viktigaste strategierna för att skapa gemensamma 

förutsättningar för hållbar stadsutveckling?    
 

6. Finns det något utöver detta du skulle vilja tillägga som är av vikt i 
sammanhanget? 

 
 
Övriga frågor: 
Har du några tips på ytterligare personer att intervjua? 
Har du förslag till litteratur eller andra källor? 
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Bilaga 2: Intervju Fallstudie  
Datum, plats:  
Intervjuobjekt:  
Befattning:   
Aktuella erfarenheter: 

 
Frågeställning 
Hur kan svenska projektmodeller, i det tidiga skedet av stadsbyggnadsprocessen, utvecklas för framgångsrik 
export av hållbara stadsutvecklingsprojekt? 

 
Del I 
Hur ser projektstyrningsmetoderna ut i Sverige i arbetet med hållbara stadsutvecklingsprojekt? 
Vilka är utvecklingsmöjligheterna för att skapa lösningar som innebär ökad hållbarhet? 
Del II 
Hur ser projektstyrningsmetoderna ut i de internationella hållbara stadsutvecklingsprojekt som Sweco 
arbetar med? 
Vilka ytterligare delar inom den svenska projektstyrningsmetodiken, vid hållbara stadsutvecklingsprojekt, 
skulle Sweco ha möjlighet att erbjuda vid export? 

 
Intervjufrågor:  

1. Berätta om ditt arbete och dina erfarenheter kring processledning av 
hållbara stadsbyggnadsprojekt.  

 

2. Vilken är din yrkesroll inom projektet XX? Vad ser du som din främsta 
uppgift? 

 

3. Frågor kring organisationen bakom XX; 
- Hur är organisationen kring projektet uppbyggd? 
- Finns det några referensprojekt som organisatoriska idéer har hämtats från?  
 

4. Frågor kring målen för XX; 
- Hur gick målformuleringsprocessen till? 
- Vilka styrmedel används för att målen ska uppnås? 
- Hur fungerar uppföljningen av målen? 
 

5. Frågor kring de hållbara lösningarna i XX; 
- Vilka har bidragit med de hållbara lösningar som implementerats? 
- Finns det en plan för hur nya idéer uppmuntras (incitament etc.)? 
 

6. Frågor kring projektmetodiken i XX; 
- Tycker du att projektmetodiken är annorlunda från tidigare projekt du 

deltagit i? 
- Hur har projektmetodiken påverkat slutproduktens hållbara karaktär? 
- Finns det ett intresse för projektledningsmetodiken utifrån, nationellt och 

internationellt? 
 

7. Hur ser, enligt dig, den perfekta projektorganisationen ut vid planering av 
hållbara städer?  

 

8. Vad är ett ”hållbart” stadsutvecklingsprojekt enligt dig? 
 

9. Finns det något utöver detta du skulle vilja tillägga som är av vikt i 
sammanhanget? 

 
Övriga frågor: 
Har du några tips på ytterligare personer att intervjua? 
Har du nyckeldokument knutna till projektet? 


