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Med detta magasin önskar vi att inspirera samt skapa engagemang för vår 
gemensamma stadsutveckling. Ambitionen är att tydliggöra de möjligheter som finns 

framför oss i strävan om att skapa en plats för alla i en föränderlig värld.
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OM FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGARE

Framtidens Samhällsbyggare  (FS)   är ett 
branschöverskridande traineeprogram som grundades 
av Göteborgsregionen (GR) och Centrum för Management 
i Byggsektorn (CMB) i syfte att bidra till samverkan, 
förståelse för varandra och för att effektivisera 
samhällsbyggnadsbranschen i sin helhet.

Traineeprogrammet pågår under 14 månader (september 
2020 - oktober 2021) och under denna period genomgår 
vi traineer diverse moment i syfte att framåt utvecklas 
till nyckelpersoner i samhällsbyggnadssektorn. Under 
programmet arbetar vi med ett verkligt stadsbyggnads-
case och har utvecklingsdagar med fokus på personlig 
utveckling, gruppdynamik samt ledarskap. Dessutom 
byter vi arbetsplats med varandra i syfte att skapa 
förståelse för olika roller, drivkrafter och delar av 
samhällsbyggnadsbranschen.  

Nedan, deltagande organisationer i Framtidens 
Samhällsbyggare omgång 7.
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ÅRETS CASE

är en viktigt del av Göteborgs stads antagna vision för Älvstaden, 
en gigantisk omvandling av Göteborg där Älvstaden ligger mitt 
i den regionala kärnan, i denna kärna ligger vidare RegionCity. 
Platsen ska utgöra Västsveriges hjärta vilket ska realiseras 
genom att skapa en väl fungerande station, men även en 
länkande och hållbar stadsdel.¹ 

Årets case är beställt av det statliga fastighetsbolaget 
Jernhusen vars affärsidé är att på kommersiella villkor utveckla 
stationsområden, underhållsdepåer och kombilokaler längs 
med järnvägen och på så sätt bidra till en bättre transportsektor 
och ett grönare Sverige. 

Jernhusens ambition är att skapa en plats för folkliv och möten, 
enklare rörlighet, ett bekvämare livspussel samt att skapa för-
utsättningar för innovation och tillväxt. 

I Göteborg, vid sidan av Västlänkens nya station Centralen, 
planeras år 2023 utbyggnad av RegionCity, en plats för såväl 
kontor, handel som bostäder. Det pågående utvecklingsarbetet 
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FRÅGESTÄLLNINGAR

Vad innehåller framtidens stad runt centralstationer?

Hur leder vi stadsutveckling i storstäder mot ett rörligt mål i en föränderlig värld? 
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Utifrån det uppdrag vi fick från Jernhusen valde vi vår inriktning med 

hänsyn till det som vi faktiskt tror på framåt. Vi valde att fokusera 

på fyra olika områden; framtidens arbetsliv, innovation, smart teknik 

och social hållbarhet. I takt med att vi tog oss framåt, växte vår 

gemensamma vision fram och det är den som utgör grunden i 

vårt arbete. Det är den som genomsyrar varenda ord i detta magasin 

och det är också visionen som vi tror är nyckeln för ett blomstrande 

stationsområde.

VÅR VISION

7







En plats är så mycket mer än enbart den fysiska platsen. En plats kan bidra till 
att skapa en känsla, en upplevelse hos oss människor vilket är viktigt att ha i 
beaktning i samband med planering av vår gemensamma stadsmiljö. Vad är 

det då för känsla och upplevelse vi faktiskt vill skapa hos människor med hjälp av den 
fysiska miljön? 

Vårt fokus är stationsområden och som tidigare nämnts har vi haft RegionCity som 
utgångspunkt. Vi ser RegionCity som en potentiell entré till Göteborg, en stad som 
kan betyda olika för olika människor. Det kan handla om allt från liv, humor och fest på 
Avenyn till dialekten, Liseberg, havsmat och konserter. Staden har i princip allt för alla 
men saknar en plats för allt. 

RegionCity innehar ett unikt läge, mitt i kärnan av Göteborg där möjligheterna för 
utveckling av ett attraktivt stationsområde är oändliga. Det gäller att klargöra samt 
lyfta vad som faktiskt är av betydelse för att vi ska vilja vistas, vilja vara samt verka 
i ett sådant stationsområde och det gäller inte bara här och nu utan även framåt- 
det långsiktiga perspektivet. Vår önskan är att vara delaktiga i att skapa framtidens 
stationsområde - en plats för alla i en föränderlig värld.
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En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

I dialog med flera olika aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen har vi fått till oss 
att offentliga ytor där människor kan vistas i en trivsam miljö generellt saknas inom 
stationsområden idag. Detta är dessvärre något som motverkar social interaktion 
mellan människor, och därmed även den platsen vi tillsammans önskar skapa. 

Genom att addera attraktiva inslag till offentliga ytor, tror vi att människors vistelsetid 
kan öka i stationsområden. Lyckas vi att skapa attraktiva ytor där människor vill vistas 
så kan det skapa ytterligare värden för exempelvis företag, människor som arbetar, 
boende men även besökare. Ökar flödena av människor, ökar även attraktiviteten på 
platsen och ur ett fastighetsägarperspektiv så innebär det att fastighetsägaren kan 
bibehålla redan befintliga kunder men även attrahera nya kunder. 

Vi anser att attraktiva miljöer kan kopplas an till att det faktiskt är en levande miljö. 
Frågan blir då, vad är det som bidrar till att skapa en levande miljö?

”First life, then spaces, then buildings - the other way around never works.”

                                                                                                                                      - Jan Gehl, Architect

ETT ATTRAKTIVT FRAMTIDA STATIONSOMRÅDE
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En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

Nödvändiga aktiviteter som kommer ske 
oavsett platsens förutsättningar eller 
attraktivitet. 

Frivilliga aktiviteter som utförs beroende på 
situation, humör eller väderförhållanden. 
Viljan att utföra aktiviteterna har en 
stark koppling till den fysiska platsens 
kvaliteter. 

Sociala aktiviteter som uppstår när 
människor möts på olika sätt. De sociala 
aktiviteterna är ofta spontana och det är 
denna typ av aktiviteter som bidrar till att 
skapa en levande miljö.

Jan Gehl, arkitekt och stadsplanerare, identifierar tre olika aktiviteter som kan genomföras på platser:² 

Foto av Martin Adams från Unsplash Foto av  Delphine Beausoleil från Unsplash Foto av Toa Heftiba från Unsplash
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En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

Multifunktionalitet

I samband med planering av 
stationsområden, anser vi att fokus bör 
läggas på att sätta en multifunktionell 
prägel på områdesnivå, både vad 
gäller användning av byggnader och 
livet mellan byggnaderna. Urbana 
miljöer, exempelvis parker, trädgårdar, 
lekplatser, torg och gågator, bör nyttjas 
till sin potential och därmed krävs 
att vi säkerställer att vi tillsammans 
har en ambition om att planera för 
många olika typer av människor och 
deras behov och önskemål. Genom att 
använda oss av våra urbana miljöer kan 
vi exempelvis säkerställa att det finns 
utrymme för rekreation, lek, rörelse, 
utbildning, hantering av dagvatten, 
etc.³

En attraktiv stationsmiljö enligt FS7

För att lyckas skapa ett levande 
stationsområde där människor möts 
på olika sätt, som Gehl beskriver 
som sociala aktiviteter, krävs att vi 
säkerställer att det finns kvaliteter 
mellan byggnaderna. Vi har inom 
traineegruppen genomfört en 
workshop med fokus vilka kvaliteter 
som vi anser att stationsområden 
bör innefatta för att uppfattas som 
trivsamma, en miljö där vi vill vistas. 

Oaser

Stationsområden upplevs idag som 
bullriga med en stor dos av stress 
hängande i luften, vilket kan ha en 
negativ inverkan på vårt välmående. I 
framtidens stationsområde anser vi att 
det därmed blir viktigt att skapa zoner, 
låt oss kalla det oaser, som motverkar 
denna upplevelse. I dessa oaser är 
fokus att människor ska ges möjlighet 
att stanna upp mitt i all stress, få ett 
avbrott från världen utanför och få 
känna lite lugn och ro i en egentligen 
stressad stationsmiljö.

Benthemplein water square i Rotterdam. Torget 
används till dagvattenhantering, skateboard, scen 
samt en mötesplats.
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En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

Estetik 

För att stationsområden ska upplevas 
som attraktiva, anser vi att det krävs en 
tilltalande estetik, något som kan ses 
som en utmaning i sig då det kopplas 
an till tyckte och smak. I samband 
med utformning av framtidens 
stationsområden tycker vi att det kan 
vara värdefullt att påminna om vart vi 
tillsammans är på väg i samhället och 
i världen, inspirera till ett hållbart liv, 
strävan om inkludering samt främja 
gemenskap och mångfald.

Studier pekar på att människor 
föredrar mjuka former, gröna ytor och 
överraskande upplevelser.⁴

Grönska 

I strävan om att främja välmåendet och 
uppmana till ett aktivt liv, är det av vikt 
att sätta en grön prägel på områdesnivå. 
Det finns olika sätt att integrera 
växtlighet och grönska, det gäller att 
vara kreativ i tanken och fundera hur vi 
utifrån de förutsättningarna som finns, 
kan addera, förädla och skapa en röd 
tråd i området - i detta fall är det bättre 
benämnt som en grön tråd i området!

Konst

Genom att använda sig av konst i olika 
former i livet mellan byggnaderna kan 
vi få kontakt med människors känslor. 
Vi tänker att konst är ett effektivt sätt 
att öka medvetenheten om vad som 
sker i samhället, synliggöra aktuella 
ämnen och att kommunicera med 
människor. Konsten kan även bidra 
till identitetsskapandet för staden, 
människor i staden och för alla som på 
något sätt känner koppling till staden. 

Foto av Kevin Yudhistira Alloni från Unsplash

Foto av Sawyer Bengtson från Unsplash Foto av Bruno Figueiredo från Unsplash
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En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

Välskött

För att stationsområdet ska upplevas som attraktivt och 
tryggt krävs en hög grad av underhåll för att säkerställa att 
det är snyggt och rent. Vi tycker även att det är viktigt att 
det  är enkelt att återvinna, sortera och hantera avfall och 
förslagsvis kan gott beteende premieras genom belöning i 
likhet med pantsystemet. På så sätt kan människor känna 
delaktighet och ett ansvar för vår gemensamma stad.

Tillgänglighet 

Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för att alla 
människor ska känna sig välkomna på platsen. Människor 
ska oavsett förutsättningar, kunna röra sig obehindrat och 
självständigt vilket ställer krav på fysiska anpassningar, 
innovation och smart teknik för att möjliggöra en trygg 
och smidig vistelse. Exempel kan vara att ha digitala 
skyltar med olika språk eller en gratis app där du kan ta del 
av kartor, aktiviteter etc.

Kultur

I syfte att ta tillvara stadens karaktär och att visa på 
platsens unika kvaliteter är det viktigt att vi värnar om de 
kulturella värdena som finns. Genom att värna om stadens 
karaktär kan vi snarare bygga vidare på historien och ha 
den i beaktning i samband med framtida planering - nutid 
möter dåtid och blir till framtid!

Foto av Rach Teo från Unsplash
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En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

Stationsnära lägen utgör en knutpunkt och innebär en fantastisk möjlighet för 
etablering av attraktiva arbetsplatser. En ständigt aktuell fråga är den kopplad till 
den fysiska kontorsmiljön. Kontoret har historiskt sett haft en annan betydelse 
än vad det har idag och kommer även med största sannolikhet att spela en annan 
roll framåt. Från början, under industrialismen handlade det om att böcker 
började att föras i större utsträckning vilket gjorde att skrivbordsarbetet blev allt 
vanligare. I takt med människors inflyttning till städerna, fick kontorslandskapet 
sedan sitt stora genomslag och då handlade det om att möjliggöra ett arbete 
med skrivmaskin. Kontorslandskapet grundar sig i tanken om att det ska finnas 
en flexibilitet kopplat till hur ytor kan komma att nyttjas.⁵

Idag lever vi i en värld där digitaliseringen möjliggör att vi kan ta med oss kontoret 
näst intill  vart vi än går. Pärmarna som tidigare stod på hyllan finns idag i datorn 
och datorn kan även fungera som länken mellan människor för att mötas. Vad är 
det då vi önskar från den fysiska arbetsmiljön? I takt med att covid-19 spred sig 
som en löpeld i samhället ökade relevansen av dessa frågor ytterligare. Många 
funderade kring vilken roll kontoret skulle komma att spela framåt och det fanns 
även de som spekulerade kring om kontorsdöden var nästa destination. Vi är 
övertygade om att så är inte är fallet, däremot kan arbetsplatsen spela en annan 
roll framåt – vad har då arbetsplatsen för roll i framtidens stationsområden?

ARBETSPLATSENS ROLL I FRAMTIDENS STATIONSOMRÅDE
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En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

Vad tycker den unga generationen?

Den unga generationen är framtidens 
generation och för att som fastighetsägare 
lyckas möta de önskemål, ibland även krav 
som kan komma att ställas i framtiden 
kopplat till arbetslivet, krävs en vetskap 
samt förståelse för vad unga människor 
värdesätter.

Genom att nå de som precis har kommit 
ut i arbetslivet eller de som kanske just nu 
befinner sig i gränslandet mellan studier 
och arbetsliv, kan vi få en indikation på 
vart arbetsplatskonceptet är påväg och 
vad som kan komma att uppfattas som 
ett attraktivt arbetsliv framåt. 

Vi har genomfört en enkätstudie och en 
intervjustudie med fokus på hur unga 
människor resonerar kring framtidens 
arbetsliv. Detta är relevant för Jernhusen 
utifrån två perspektiv:

1. Fastighetsägarperspektivet – detta 
perspektiv är kopplat till kunderbjudandet 
och handlar om vad Jernhusen kan 
tänkas erbjuda sina kontorskunder med 
hänsyn till hur arbetslivet förändrats samt 
förändras hela tiden. 

2. Arbetsgivarperspektivet – detta 
perspektiv är kopplat till hur Jernhusen 
som arbetsgivare ska lyckas rekrytera 
nya unga talanger till organisationen 
med hänsyn till de önskemål och ibland 
även krav som medarbetare kommer att 
inneha framåt gällande arbetslivet. 

Redovisning av resultat

Resultaten från enkätundersökningen 
illustreras i form av cirkel- och 
kolumndiagram, textmoln samt utdrag av 
kommentarer. När det gäller textmolnen 
så avgör storleken på orden hur hög 
svarsfrekvensen varit, vilket innebär att ju 
större ord desto högre svarsfrekvens och 
ju mindre ord desto lägre svarsfrekvens. 
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En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

Hur ser din arbetssituation ut idag?

Ålder

Kön

Könsfördelningen såg ut enligt följande; 61,3% 
kvinnor och 38,7% män. Ingen respondent 
valde att definiera sig som ickebinär.

3,2% av respondenterna var mellan 18–21 år. 
46,2% av respondenterna var mellan 22–25 år. 
50,2% av respondenterna var mellan 26–29 år.

15,1% av respondenterna arbetar heltid på kontor. 25,8% av respondenterna arbetar 
hemifrån på grund av covid-19 men arbetar under normala omständigheter på kontor. 
12,9% arbetar delvis på kontor och delvis hemifrån. 45,2% av respondenterna är 
studenter. 1,1% av respondenterna uppgav att de har ett annat arbetsupplägg som 
i detta fall handlar om att respondenten under normala omständigheter arbetar 
hemifrån eller att de både arbetar och studerar samtidigt.

18



En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

Vilken betydelse har den fysiska arbetsplatsen för dig och din 
arbetsprestation? 

2,2% av respondenterna valde skala 1 och anser att 
arbetsplatsen har en mindre betydelse för arbetsprestationen. 
3,2% av respondenterna valde skala 2. Vidare valde 8,6% av 
respondenterna skala 3. 20,4% av respondenterna valde skala 
4. Hela 45,2% valde skala 5 och totalt 20,4% av respondenterna 

valde skala 6 och anser att arbetsplatsen har stor betydelse för 
arbetsprestationen. 

71 respondenter förtydligar resonemanget kopplat till ovan 
fråga, nedan är några av kommentarerna:

”Jag är effektivare på hemmaplan, men tycker att den personliga 
kontakten är viktig att få någon dag i veckan.”

”Motivationen behålls mycket lättare och kreativiteten är 
närmare när man har kollegor runt sig.”

”När man väl vant sig med hemarbete går det ganska bra, men 
man förlorar det mer ”ogreppbara”, en kreativitet som blir till i 
oväntade stunder tillsammans med kollegor.”

”Stöd och pepp av kollegor, att ta sig hemifrån och tagga till på 
morgonen.”

Arbetsplatsens betydelse
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En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

Vad är absolut viktigast på en arbetsplats enligt dig?

Då flera alternativ kunde väljas, erhölls totalt 305 svar.
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En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

Hur viktig är lokaliseringen av arbetsplatsen för att du ska 
vilja arbeta hos en specifik arbetsgivare?

2,2% av respondenterna uppger skala 1 och anser att 
arbetsplatsens lokalisering spelar mindre roll vid val av 
arbetsgivare. 7,5% av respondenterna valde skala 2. 
Vidare valde 6,5% av respondenterna skala 3. Totalt 29% 
valde skala 4. Hela 41,9% valde skala 5 och 12,9% valde 

skala 6 och anser att lokaliseringen av arbetsplatsen har 
stor betydelse vid val av arbetsgivare. 

64 respondenter förtydligade resonemanget kopplat till 
ovan fråga, nedan är några av kommentarerna:

”För mig är det viktigt, både att arbetsplatsen inte är för 
långt borta och att det finns möjlighet till träning nära.”

”Det är tråkigt att lägga mycket tid att transportera sig 
till och från arbetsplatsen. Finns det möjlighet att jobba 
hemifrån eller från något co-workingspace hade jag sökt 
jobbet.”

”Jag vill inte ha lång restid till kontoret, det är tidsödande 
och gör vardagen svårare.”

”Vill helst kunna gå eller cykla till jobbet, det är kul om den 
ligger centralt så man kan käka goda luncher.”

Lokalisering av arbetsplatsen
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En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

Vilka faktorer spelar roll för att du ska tycka att det är en bra lokalisering av arbetsplatsen?

Då flera alternativ kunde väljas, erhölls totalt 248 svar.
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En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

Hur vill du helst ta dig till jobbet?

Hela 30,1% av respondenterna vill helst ta sig till jobbet till 
fots. 14% av respondenterna önskar att ta sig till jobbet 
med egen bil. Totalt 28% vill transportera sig med egen 
cykel. 22,6% av respondenterna åker helst kollektivtrafik 
till jobbet. Inga respondenter valde bilpool och cykelpool. 
5,4% av respondenterna uppger att de helst tar sig till 
jobbet på annat sätt, till höger är några av kommentarerna:

”Att variationen finns, att det är nära nog att cykla, men 
kollektivtrafik finns de dagar då man inte kan ta cykeln.”

”Hade jag fått välja hade jag helst tagit cykel, men det är 
nog ett måste att även kunna ta bil varav den på så sätt är 
viktigast.”

”Hade jag haft närmare till jobbet, hade jag gärna gått!”

”Kan tänka mig ta mig till jobbet med cykel, bil och kollektivt 
så länge det tar under 40-60 min.”
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En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

Vad innebär en flexibel arbetsplats för dig?

Då flera alternativ kunde väljas, erhölls totalt 146 
svar. Samtliga respondenter har utvecklat vad 
en flexibel arbetsplats innebär för dem, här följer 
några av kommentarerna.

”Att vara geografiskt obunden, tex att kunna 
jobba från sommarstället en vecka. Att ha flexibla 
arbetstider.”

”Jag kan välja själv, vart, hur, när jag jobbar och i 
vilken miljö.”

”Frihet i att strukturera mitt liv, både plats- och 
tidsmässigt.”

”Frihet under ansvar.”

Flexibilitet
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En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

Ser du något värde i att samnyttja kontorsytor med andra 
bolag?

Det visade sig att hela 74,2% av respondenterna ser ett 
värde i att nyttja kontorsytor med andra bolag. 25,8% av 
respondenterna ser inte ett värde i detta.

62 respondenter har delat med sig av sina tankar kopplat till 
möjligheter med samnyttjande av kontorsytor, till höger är 
några av kommentarerna:

”Kunskapsutbyte mellan olika professioner. Att kunna se olika 
perspektiv är en nyttig krydda för utveckling.”

”Framför allt små företag där kreativitet behövs, här finns 
möjlighet att sporra varandra.”

”Effektivare användning av lokalerna, positivt utifrån ekonomisk 
och ekologisk synpunkt. Ökar chansen att omge sig av mer 
mångfald.”

”Innovation över organisationsgränserna.”

56 respondenter har delat med sig av sina tankar kopplat till 
risker/utmaningar med samnyttjande av kontorsytor, nedan är 
några av kommentarerna:

”Ingen känner sig hemma.”

”Oorganiserat (stökigt), att företagskulturen/identiteten inte får 
samma ”grepp” ”

”Sekretess!”

”Rörigt och störande.”
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En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

Hur vill du arbeta i framtiden?

Totalt 67,7% av respondenterna uppger att de i framtiden 
helst arbetar 100% flexibelt där de själva har möjlighet att 
välja när man arbetar på kontor, hemifrån eller på annan plats 
samt arbetstider. 3,2% önskar arbeta 100% hemifrån och 
ser inte kontoret som en nödvändighet i framtiden. 7,5% av 
respondenterna ser helst att de arbetar 100% på kontoret i 
framtiden. Hela 21,5% av respondenterna tror på ett annat 

arbetsupplägg i framtiden. Nedan är några av kommentarerna:

”2 dagar hemma, 3 dagar kontor vilket ska vara bestämt så man 
vet att man träffar kollegor de dagar man är på kontoret.”

”Helst 100% kontor fast att möjligheten att jobba hemifrån finns”

”Vore härligt att kunna jobba någon/några dagar hemma men 
samtidigt att kollegor också gör det så inte någon alltid är 
hemma för så tror jag den hamnar utanför socialt.”

”50% hemifrån, 50% kontor tror jag är mer rimligt att 
arbetsgivarna kräver, men jag skulle föredra kanske 70% på 
kontoret och 30% hemma.”

Framtidens arbetsplats
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Vilka är dina ”drömgrannar” i anslutning till din arbetsplats? Om du får drömma, vart arbetar du i framtiden? 

Då flera alternativ kunde väljas, erhölls totalt 219 svar. Samtliga respondenter besvarade denna fråga då den 
var obligatorisk. 
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HELA DAGEN RÄKNAS

Efter att ha analyserat resultaten från enkät-och intervjustudien, 
landar vi i ett resonemang som kopplas an till att – ”hela dagen räknas!”. 
Arbetsdagen är inte endast förknippad med den tid då du kliver in 
genom dörren till arbetsplatsen, tiden du sitter framför skärmen, 
tiden du lägger på möten, eller tiden du spenderar med dina kollegor. 
Snarare är det en fråga om vad vi fyller dagen med utöver denna tid, 
det som vidare bidrar till en dag som faktiskt är värd att räkna. För 
att nå kärnan i innebörden av att hela dagen räknas, krävs att vi först 
zoomar ut.

Vi vill må bra Flexibilitet 
i livet

Om jag får 
drömma

"Tid är pengar" Sharing is 
caring
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Utbud som främjar välmående

Det som unga främst värdesätter i anslutning till arbetsplatsen 
är sportanläggningar, mataffär, ett rikt handels-,café- och 
resturangutbud. Detta bidrar till en trivsam upplevelse och en 
önskan om att vilja vistas i denna typ av miljö samt underlättar 
för människor i deras vardag. 

"Kan vara skönt och känna sig som en del av samhället även 
under arbetstid. Att kunna träffa på olika typer av människor 
främjar en personlig utveckling.” 

Unga uttrycker även att goda lunchmöjligheter samt närhet till 
någon form av natur där man kan ta en paus från kontoret är av 
betydelse.

Arbetsliv vs. privatliv

Unga medarbetare värdesätter även det faktum att den fysiska 
arbetsplatsen är en plats att gå till som tydliggör skillnaden 
mellan arbetsliv och privatliv.
 
“För mig är det viktigt att kunna släppa arbetet när jag väl 
kommer hem. Nu under corona har det varit svårt att separera 
arbetslivet och privatlivet som gått ihop i ett.”

Känslan är att när vi arbetar hemifrån så är det inte långt ifrån 
att de annars separata arbetslivet och privatlivet flyter ihop 
och bildar ett eget sammanhang. Att skapa en tydlig gräns 
mellan jobb och privatliv kan nog för många underlätta. 

Vi vill må bra
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Vi är sociala varelser

Det som anses vara absolut viktigast på en arbetsplats är det 
sociala sammanhanget. För att lyckas skapa en arbetsplats 
som människor vill ta sig till, krävs att vi jämför den fysiska 
arbetsplatsen gentemot att arbeta på distans och på så sätt 
identifierar det som särskiljer det ena alternativet gentemot 
det andra. Det sociala utbytet är ju faktiskt det som tydligast 
differentierar att vara fysiskt på plats och att arbeta på distans 
där det sociala sammanhanget helt, eller delvis uteblir. 

“Främst så är det för att bolla idéer och kunskapsutbytet som 
sker mellan mig och mina kollegor dagligen men även att gå 
och ta en kaffe och prata med varandra om projekten men även 
privata grejer. Det gör att man får mer energi och drar nytta av 
varandra i sitt arbete”.

Många beskriver utmaningen med att arbeta på distans 
och att frågor och funderingar som annars kan avklaras på 
plats, kanske till och med på språng, uteblir då det krävs ett 
telefonsamtal. Detta är ett exempel som påvisar att vi inte är 
lika tillgängliga gentemot varandra när vi arbetar på distans, 
samtidigt som det kan komma att bli avgörande om vi ska 
kunna hantera distansarbetet på ett bra sätt. 

Utifrån ett fastighetsägarperspektiv, handlar det om att fokus 
bör läggas på att skapa ytor och  utforma arbetsplatsen så 

att det gynnar det sociala mötet. Förr var kontoret avsett för 
skrivbordsarbete, idag är det en rad olika uppgifter som ska 
hanteras på det så kallade kontoret och utformning krävs 
därefter. Idag vill vi exempelvis mötas för att bolla idéer med 
varandra, vi vill mötas över en spontan kaffe, vi vill mötas 
formellt men även informellt, vi vill kunna sitta avskilt men 
ibland vill vi även sitta bland kollegor, vi vill lära av varandra, vi 
vill hitta nya kontaktytor, vi vill hitta synergier och framför allt 
vill vi känna att det är en härlig plats att vara på.
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Enligt unga medarbetare är drömarbetsplatsen centralt 
belägen med klausulen om att medarbetarna inte är bundna till 
den fysiska arbetsplatsen utan de avgör själva när den nyttjas. 
Det som vidare blir intressant är vad i detta som vi faktiskt vill 
åt? Varför önskar vi arbeta centralt? Varför önskar vi arbeta 
enligt frihet under ansvar?

“Jag är precis på väg in i arbetslivet, jag vill känna att jag är mitt 
i smeten där det händer. Jag satsar på min karriär och på mig 
själv och någonstans kopplar jag det till att vara i stadens puls 
med närhet till naturen.” 

Här kopplas känslorna och upplevelsen in och därmed krävs 
att vi som är med och skapar vår stad faktiskt har i åtanke att 
vi är med och skapar upplevelser. Många lyfter vikten av att 
förgylla varje del av en arbetsdag. Det är inte endast tiden som 
spenderas framför skärmen eller på kontoret (vare sig hemma 
eller på arbetsplatsen) som räknas utan det handlar om att ta 
tillvara på hela dagen. 

“För mig handlar det om den härliga morgonpromenaden som 
gör att jag kommer igång, lunchen som spenderas på jobbets 
takterass som ger mig energipåfyllning inför eftermiddagen, 
ärendena som hinns med på rasten och effektiviserar dagen.”

“Jag vill ha valmöjligheten i att kunna möta upp en vän efter 
jobbet och detta gör ju också att jag kan jobba längre för att jag 
inte behöver transportera mig.” 

Vid framtidens drömarbetsplats så finns samtidigt naturen 
som en värdefull del runt hörnet. Det optimala scenariot hade 
med andra ord varit en arbetsplats som är centralt belägen 
med starka inslag av naturen. Är det möjligt att kombinera 
stadslivets puls med naturens skönhet? 

Om jag får drömma
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Synen på en flexibel arbetsplats

Bland unga medarbetare så är en flexibel arbetsplats att 
föredra. Nästan alla som medverkade i enkätundersökningen 
önskar arbeta 100% flexibelt vilket i enkätstudien definieras 
som möjligheten att själv välja när du vill arbeta på kontoret, 
hemifrån eller på en annan plats samt arbetstider. Flexibiliteten 
kopplas därmed an till både tid och rum, samtidigt finns det 
även de som menar att det är viktigt att särskilja begreppen. 

Komma och gå när jag vill

De flesta anser att en flexibel arbetsplats innebär att du har en 
kontorsplats men väljer själv när du vill använda den. Med detta 
resonemang så innebär det att det finns en valmöjlighet både 
avseende tid och plats. Studien pekar på att det finns en hög 
strävan om flexibilitet då många människor föredrar att arbeta 
enligt frihet under ansvar. Det finns de som vidare förordar 
en kravställd flexibilitet, där medarbetaren är relativt fri att 
disponera tid och rum men inom vissa ramar där begränsningen 
ligger i att organisationen har uttalade obligatoriska dagar då 
medarbetarna är på den fysiska arbetsplatsen. Syftet med 
dessa obligatoriska dagar är det sociala utbytet kollegor 
sinsemellan. 

“Det finns inte på kartan att arbeta enbart hemifrån, däremot 
tror jag på en fördelning såsom exempelvis 2 dagar hemifrån och 
3 dagar på kontoret.”

“Jag tror att det är bra med fasta dagar då alla är på kontoret 
och man får det sociala för det behöver vi och att vi utöver det är 
fria att själva avgöra tid och plats för arbete. Jag har ett kreativt 
arbete där alla underförstått vet att kreativiteten varierar och 
med hänsyn till det är vi fria att arbeta när vi gör bäst nytta, i mitt 
fall är jag som mest kreativ och produktiv direkt på morgonen 
och sent på kvällen.” 

Det är intressant att nästan alla föredrar ett flexibelt arbetsliv. 
Hade vi låtit genomföra studien innan pandemin, är frågan om 
vi verkligen hade fått samma respons. Tekniken har funnits där, 
bara att vi inte anammat samt nyttjat den till fullo. I och med 
spridningen av covid-19, blev vi plötsligt tvingade till att använda 
de digitala verktygen som fanns framför oss. Vi tror snarare att 
det är acceptansen och inställningen till distansarbetet som 
framåt kommer att möjliggöra för medarbetare att själva styra 
mer av sin (arbets)tid.

Flexibilitet i livet

32



En Plats . För Alla . I en Föränderlig Värld

Den unga generationen är vana att ställa om, ta in nya inspel 
och att helt enkelt - möta framtiden. Framtiden behöver också 
möta de unga människorna, där vi menar att, det vi planerar för 
framåt behöver anpassas utefter den livsstil vi önskar främja. 

"Tid är pengar"

De flesta anser att lokaliseringen av arbetsplatsen är av 
betydelse vid val av arbetsgivare, ibland även avgörande. Det 
som beskrivs är att arbetsrollen och tjänsten i sig anses vara 
det viktigaste men att transporttiden spelar roll. Vissa har även 
uttryckt att möjligheten att kunna vara på en fysisk arbetsplats 
är av värde vid val av arbetsgivare. 

“För mig är det viktigt att ha geografiskt nära till jobbet just nu 
eftersom jag gärna vill arbeta från kontoret. Däremot är jag inte 
villig att pendla eller lägga för mycket tid på att ta mig till jobbet”

“Jag tillhör inte typen som skulle spendera evigheter på restid 
för att komma till min arbetsplats. Tid är pengar och det gäller 
både i arbetslivet och på fritiden.”
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Det finns en positiv inställning kopplat till samnyttjande av 
ytor. Främst lyfts möjligheten till de nya kontaktytor som 
förhoppningsvis uppstår och det kunskapsutbyte som annars 
hade uteblivit - ett värdeskapande för individen, den interna 
organisationen men även det externa sammanhanget, 
branschen och näringslivet i sin helhet.

“Kunskapsutbyte mellan olika professioner. Att kunna se olika 
perspektiv är en nyttig krydda för utveckling.” 

Samtidigt menar flera att samnyttjande av ytor främst gynnar 
mindre bolag. 

“Framförallt små företag där kreativitet behövs, här finns 
möjlighet att sporra varandra.” 

Studien pekar på att unga människor värdesätter arbetsgivarens 
hållbarhetsfokus. Många lyfter fördelarna med samnyttjande 
av ytor då vi yteffektiviserar samt undviker nybyggnation. 
Samtidigt är det viktigt att även lyfta det faktum att det 
fortfarande finns viss osäkerhet kopplat till samnyttjande av 
ytor.

“Information läcker till obehöriga. Samarbetsproblem till följd av 
olika regler/policies pga olika organisationer.”

“Sekretess, en stor utmaning att hantera! Sedan skulle jag säga 
utmaningen i att alla kanske inte beter sig som man önskar. 
Jag tror det blir viktigt att sätta tydliga regler eftersom flera 
företagskulturer mixas!”

Sharing is caring
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VARJE STUND ÄR UNIK

Vi är övertygade om att kontoret definitivt har en plats i framtidens stationsområden. 
Även om vi här och nu ska blicka framåt så kan vi inte låta bli att backa tillbaka bandet till 
tiden då kontorslandskapet fick sitt stora genomslag och det faktum att grundtanken 
där och då var att det skulle finnas en flexibilitet kopplat till hur ytorna skulle komma att 
nyttjas. Många talar om begreppet flexibilitet som om det vore ett nytt begrepp i detta 
sammanhang medan det i själva verket är det som hela kontorskonceptet bygger på. 

Idag är det däremot så mycket mer än endast ett kontorskoncept, idag är det ett 
livskoncept. Vi vill jobba och vara en bra medarbetare, samtidigt vill vi också vara 
en bra förälder,partner, barn och vän. Vi vill verka i en inspirerande miljö, må bra, vi 
vill också hinna med att springa ärenden på lunchen, ta en härlig promenad till, och 
kanske även från jobbet, ta en kaffe med en kollega på takterrassen eller kanske på 
stan, äta en god lunch med en vän men vi vill givetvis inte missa lunchpasset där vi får 
vår dagliga dos av träning för att även få in en trevlig AW efter jobbet.

Det vi konstaterar är att hela dagen räknas och vid planering så bör inte utgångspunkten 
ligga i arbetsplatskonceptet i sig utan snarare i det livskoncept som vi precis lyft, där 
ju arbetsdagen är en viktig del. Det gäller att skapa förutsättningar för att möjliggöra 
detta för människor i deras vardag.  
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Inom samhällsbyggnadsbranschen handlar social hållbarhet om att skapa platser 
där människor trivs och kan leva ett gott liv, där de grundläggande mänskliga 
behoven tillgodoses och goda förutsättningar finns för att uppnå ett välmående. 

Vidare är ett socialt hållbart samhälle inkluderande, jämlikt och tolerant samtidigt som 
människor känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen och har tillit till samhället.⁶ God 
hälsa och välbefinnande är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet 
att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.⁷

Utgångspunkten för oss har därmed varit att lyfta sådant som främjar människors 
välbefinnande.

Efter dialog med flera aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen, konstaterar vi 
att människor inte alltid är medvetna om sina behov. Med hänsyn till detta har vi 
använt oss av storytelling, en kommunikationsform med flera användningsområden i 
samband med stadsplanering. Bland annat handlar det om att kommunicera visioner 
men det fungerar även som ett verktyg för att skapa delaktighet bland medborgarna i 
planprocessen.⁹

Vi har tagit fram ett antal fiktiva personer med koppling till framtidens stationsområde. 
Ambitionen är att genom att se ett stationsområde genom deras ögon och ta del av 
deras upplevelser, skapa förståelse samt medvetenhet kring vad som värdesätts 
bland människor men även att inspirera till nya idéer. 

             
                 “If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.’’⁸
                                                                                                                                                        - Henry Ford
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Stina 7 år 
Unga människor behöver plats för lek och rörelse. Stina vill känna sig trygg och 
välkommen när hon kommer till området. Tillsammans med sin pappa kommer 
hon till området för att leka på lekplatsen och att möta andra barn. För att 
slippa oro från sin pappa, är det viktigt att det inte finns risk att hon springer ut 
i vägen. För att Stina ska lära känna staden, men även förstå nya begrepp inom 
samhällsutveckling så kan området uppmuntra till ett lärande. Exempelvis lek med 
koppling till processen för avfallshantering, dricksvattenförsörjning eller återbruk.

Aslan 28 år 
För att nå en god tillvaro vill Aslan börja dagen med en kort promenad i 
stationsområdets grönområde. Han stanna gärna till vid sitt italienska favoritcafé 
för frukost. Därefter vill han promenera till arbetet och börja sin produktiva 
dag. Han uppskattar att luncha med sina kollegor, därav värdesätter han ett rikt 
restaurangutbud i anslutning till arbetsplatsen. När han avslutar arbetsdagen 
önskar han hinna med ett träningspass, handla mat till middag och även passa på 
att köpa present till sin syster. Väl hemma är han nöjd att han faktiskt hunnit med 
allt detta under dagen och kan fokusera på en återhämtande kväll. 

Carl 15 år
Carl vill helst umgås med sina vänner, de spelar basket, fotboll och åker 
skateboard. Det viktigaste för dem är att de har en plats att umgås på som 
uppmuntrar till denna aktiva livsstil. 
Till deras glädje erbjuds nu nedladdning av en app som möjliggör att de kan låna 
exempelvis basketboll och skateboard i stationsområdet.
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Alexandra 35 år
Alexandra arbetar i olika städer och reser ofta med tåg. Hon är i Göteborg 
regelbundet och för henne är det viktigt att det fungerar att arbeta även på språng. 
När hon väl kommer till stationsområdet söker hon efter lugn och ro. Vid längre 
väntetid vill hon hinna träna mellan resorna eller uppleva en lyxigare tillvaro på 
spaavdelningen med massage. Vid trötthet har hon möjlighet att ta en kort tupplur 
i någon av sovkapslarna som finns gratis för resenärer.

Mohammed 40 år
Mohammed har två barn, Zara 10 år och Ali 1 år. Som småbarnsförälder vill 
Mohammed träffa andra småbarnsföräldrar för att lära sig och diskutera 
erfarenheter om barn. Han önskar vackra, gröna stråk samt gång- och 
cykelbanor som möjliggör barnvagnspromenader inom stationsområdet. Vid 
längre promenader behövs tillgång till offentliga toaletter vilka bör vara gratis, 
rena, välskötta och barnanpassade med skötbord så att han slipper åka hem.

Gun 80 år
Gun är pensionär och bor nära stationsområdet. Gun startar dagen i sin inglasade 
balkong där hon glatt blickar ut över människorna som passerar samtidigt som hon 
tar sin morgonkaffe.  Vidare tar hon sig till samlingsplatser där hon träffar andra 
pensionärer för att prata och delta i olika aktiviteter. Exempelvis vill hon ägna sig 
åt sin största hobby i livet, nämligen boule. 
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ETT STATIONSOMRÅDE FÖR ALLA - HUR ÄR DET MÖJLIGT?

I samband med vår storytelling, synliggörs utmaningen i att tillgodose samtliga 
människors behov och önskemål i strävan om att skapa en plats för just alla. 
Stationsområden är unika på så sätt att det finns stor variation av syftet till 
varför dessa människor befinner sig inom detta område och det gäller att vi 
säkerställer att vi sätter guldkant, oavsett vad syftet till deras vistelse är. 

Vi är övertygade om att har vi just alla i beaktning vid planering av våra framtida 
stationsområden, kommer vi att lyckas skapa platser där människor trivs och 
kan leva ett gott liv, där de grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och 
goda förutsättningar finns för att uppnå ett välbefinnande. Vi måste tro på det, 
vi måste leva det och framför allt - vi måste göra det!  
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produktionskostnaderna ökat med  185 %, där byggkostnaden 
till följd av stigande materialpriser är den främsta förklaringen.13 
Samhällsbyggnadssektorn bär vidare ett ansvar för en stor 
del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, landets totala 
energianvändning samt avfall.14 Med hänsyn till detta behöver 
vi tillsammans förändra hur våra samhällen utvecklas och 
nyttjas. 
 
Vid planering av morgondagens stationsområde är det en 
utmaning i att hitta en balans i de behov som råder här och nu 
och de behov som kan komma att uppstå i framtiden. I en värld 
där allt är i ständig förändring går det inte att förbereda sig för 
vad som kommer att hända, det handlar om att förbereda sig 
för vad som skulle kunna bli - det är innovation. 

Det råder ingen tvekan om att vi lever i en föränderlig 
värld där förutsättningar ständigt ändras. Vi närmar 
oss slutet av år 2021 och vi befinner oss mitt i ett av 

de tydligaste bevisen på att vi lever i en föränderlig värld - 
pandemin covid-19. Denna globala kris har radikalt förändrat 
det annars normala. Kvarstår gör att möta de förändrade 
behov som pandemin medfört. Dessa behov kommer med 
största sannolikhet vidare att  påverkas av andra faktorer 
såsom exempelvis; en växande global befolkning starkt 
påverkad av urbanisering och migration, globalisering 
och accelererande teknisk utveckling.10 Samtidigt har 
samhällsutvecklingen lagt grunden för den idag största 
utmaningen att lösa - klimatförändringar och följaktligen 
intensivare och mer frekventa naturkatastrofer, förlust av 
biologisk mångfald och kollaps av livsviktiga ekosystem.

 
I denna föränderliga värld har samhällsbyggnadsbranschen 
både en stor möjlighet att påverka, samt ett ansvar i 
att verka för en hållbar utveckling. En uppfattning är att 
takten inom samhällsbyggnadsbranschen går väldigt 
långsamt i relation till andra branscher. Faktum är att 
produktiviteten i branschen är i princip densamma som 
för två decennier sedan.12 Under samma period har 

                              “Making peace with nature is the defining task of the 21st century.” 11

                                                                                  - UN Secretary-General António Guterres
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VAD ÄR INNOVATION?

Det finns ingen överordnad universell definition av begreppet 
innovation, vilket leder till en mångfald av tolkningar av 
begreppet och således en otydlighet.15 Detta är något som har 
blivit tydligt under tiden vi jobbat med caset – dels internt inom 
traineegruppen, dels när vi har pratat med personer både inom 
och utanför samhällsbyggnadsbranschen, där en del jobbat 
aktivt med innovation och andra inte alls. Bilden av innovation 
går från att det handlar om stora idéer och något som andra 
håller på med - ”jag är inte så uppfinningsrik av mig”, till mer 
av ett mindset - ”man är i ett ständigt lärande - förstående och 
anpassningsbar inför att det är en förändring, både som bolag 
och individ.”
 
”An innovation is a new or improved product or process (or 
combination thereof) that differs significantly from the unit’s 
previous products or processes and that has been made 
available to potential users (product) or brought into use by the 
unit (process).”16 

Vi tycker att OECDs definition ovan fångar essensen i 
begreppet innovation. Det handlar inte enbart om tekniska 
uppfinningar utan även processer, innovation särskiljs från 
utveckling och implementering betonas. OECD menar även att 
innovation ska grundas på kunskap med målet att skapa nytta 

och vara värdeskapande eller bevarande. Detta gör begreppet i 
sig subjektiv och kan förklara otydligheten kring dess innebörd.

Innovation har sedan länge setts som avgörande för en 
organisations överlevnad och tillväxt.17 Kanske är innovation 
av ännu större vikt idag - i en värld där förändringshastigheten 
ökar exponentiellt. Men vad behöver man förstå om 
innovationsprojekt och hur gör man för att lyckas? 
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Bygg 4.0

Industri 4.0 eller den fjärde 
industrialiseringsvågen handlar om 
en övergång till automatisering med 
hjälp av smart teknik där mänsklig 
involvering i processerna minimeras.21 
I samhällsbyggnadsbranschen finns 
Bygg 4.0, ett projekt som drivs av Lars 
Albinsson på Maestro där syftet är att 
försöka skapa en helt digital byggprocess. 
Denna process som ska vara mer tids- 
och kostnadseffektiv jämfört med den 
nuvarande samt ge mer utrymme för 
innovativa lösningar. 

Projektet bygger på att använda liknande 
teknik som används vid utformningen av 
kryssningsfartyg. Detta för att det är en 
process som kan liknas vid byggandet 
av en stadsdel då båda innehåller 
boendemiljöer,  restauranger, butiker 
osv. Dock görs detta till en lägre kostnad 
och på mycket kortare tid jämfört med att 
bygga upp en lika stor stadsdel. Liknande 

INNOVATION SOM PÅVERKAT SAMHÄLLSBYGGNADSBRANSCHEN
AirBnB

Ett exempel på samtida innovationer 
kopplade till byggnader och deras 
användning är AirBnB, vilket kom som 
ett svar på senare tids medvetenhet 
kring resursanvändning och således 
behovet av förändrade beteenden och 
konsumtionsmönster. Genom AirBnB 
kan privatpersoner hyra bostäder av 
varandra istället för genom ett företag, 
detta genom en app eller hemsida. Denna 
typ av delningsekonomi har fått en skjuts 
av digitaliseringen och man anser att 
tjänsten kastat om turismnäringen helt. 
AirBnB har ändrat synen på vad en bostad 
kan vara.18
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Digital tvilling

En annan innovation kopplat till 
samhällsbyggnadsbranschen är digitala 
tvillingar - en digital representation 
av verkligheten. Det finns flera sätt 
att nyttja den digitala tvillingen på, allt 
ifrån att bilda sig en bättre uppfattning 
om sitt fastighetsbestånd till att vara 
en testbädd för innovation. Modellerna 
går också att använda till analyser av 
till exempel beteendemönster och 
framtidsscenarier.19
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koncept har genomförts i USA där kapital 
som de senaste åren skjutits in i proptech 
har använts för att skapa nya processer. 
Det handlar om en helt ny process; en 
digitalt styrd produktion av bostäder som 
snabbt har möjligheten att konkurrera 
ut det traditionella byggandet.22 Lars 
uttrycker: 

”Det viktigaste för byggbranchen med 
industri 4.0 är möjligheten att tillverka 
enstaka unika föremål till samma kostnad 
som vid massproduktion.” 

Proptech grundar sig i tre pelare; delad ekonomi, Fintech och smarta 
byggnader. Delad ekonomi beskriver traditionellt hur resurser delas, men i ett 
proptech-sammanhang handlar det om delningen av tech-baserade plattformar 
för att samordna fastighetsresurser. Fintech beskriver hur transaktioner 
hanteras i tech-baserade plattformar. Med smarta byggnader menas både 
informationshantering av byggnader och direkt facilitering av dem. Dessa tre 
pelare beskriver således hur fastighetshantering och affär övergår till tech-
baserade plattformar.

Utvecklingen av proptech har de senaste åren gått väldigt snabbt, vilket vi får 
en tydlig indikation på när vi ser finansiering av property technology. År 2011 
investerades det ungefär $1 miljard i startups inom branschen världen över, en 
siffra som 2018 mångdubblats till någonstans mellan $10-20 miljarder. Den ökade 
investeringen i den här delen av branschen kommer till stor del från riskkapital 
från andra sektorer (banksektor som exempel.) Dessa sektorer  har utvecklats 
snabbare när det kommer till digitalisering och teknik och ser nu potentialen i en 
bransch som inte förändrats i samma takt som deras egna. 20
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För att kunna möta ändrade behov 
och de utmaningar samhället står 
inför tror vi att innovation är viktigt 
- och idag kanske ofrånkomligt - i 
samhällsbyggnadsbranschen. Att 
innovationsprojekt och mer traditionella 
projekt skiljer sig i flera avseenden låter 
kanske uppenbart, men dessa skillnader 
och vad de får för konsekvenser är 
viktiga att förstå för både framdrift och 
framgång. 

I mer traditionella projekt, så kallade 
målstyrda, uppnås effektivt ett förväntat 
och önskat resultat med hjälp av en 
förutbestämd handlingsplan. Målstyrda 
projekt utgör även majoriteten av 
projekten inom samhällsbyggnad. 
Innovationsprojekt däremot är 
målsökande och har en högre komplexitet 
och ofta ett svårtolkat syfte. Målsökande 
projekt har därför hög osäkerhet vilket 
kommer påverka gruppen och dess 
utveckling, något som i sin tur kommer 
påverka resultatet.23 

Det innebär att målsökande projekt kräver 
förhållningssätt, processer och ledarskap 
som skiljer sig från målstyrda projekt.

Förhållningssätt - att driva en 
innovativ organisation 

“Culture isn’t just one aspect of the game - 
it is the game.” 24

                               - Lou Gerstner, f.d. CEO IBM 

Något som tydligt framkom när vi pratade 
om framgångsfaktorerna för innovation 
med personer som jobbar med och 

forskar inom området var vikten av en 
innovationskultur – ”det sitter i väggarna”. 
Innovation är ingen process som går att 
kopiera och det finns ingen färdig mall att 
följa. Hur denna kultur, skapas kommer 
däremot att se väldigt olika ut utifrån 
det enskilda företagets förutsättningar 
kopplat till bland annat affärsmodell, 
arbetssätt, värderingar och struktur. 
Nedan presenteras några av de delar som 
vi genom intervjuer fått till oss är viktiga 
för att skapa denna kultur men också för 
att möjliggöra innovation. 

Innovation behöver genomsyra hela 
organisationen, vilket gör att det behöver 
prioriteras på ett strategiskt plan.25 
Detta för att säkerställa att det finns 
resurser - tid och pengar - för att arbeta 
med innovation. Gemensamt för alla 
organisationer är att förstå vad vill vi? 
Hur gör vi? Hur committar vi?26 Dessa 
frågor kan med fördel samlas i en 
innovationsstrategi.

ATT ARBETA MED INNOVATION
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Vision ger en viktig mening till arbetet. Det 
är viktigt att varje medarbetare ser sin 
roll i arbetet mot visionen, ser man inte 
det det är det lätt att tappa det enskilda 
engagemanget.  

Det är viktigt att identifiera vilka roller som 
behövs för att möjliggöra innovation – vad 
är deras syfte, ansvar och mandat? 
Kopplat till målsökande projekt med 
hög osäkerhet uppstår ofta en process-
osäkerhet, som behöver hanteras. Då kan 
en funktion med fokus på processtöd vara 
användbart.27

Innovation drivs till stor del av eldsjälar. Detta 
gör att initiativ till innovation kan komma 
från alla delar av organisationen. Dessa 
eldsjälar kan ha en aktiv roll i att bibehålla 
ett engagemang inom gruppen.28 Däremot 
kommer inte alla vilja jobba aktivt med 
innovation, ca. 20–25 % av medarbetarna 
är inte på jobbet för att vara engagerade. 

Vikten av att ses irl är väsentligt för att fostra 
kreativitet. Petter Bengtsson från Zynka 
BIM har under det senaste året med 
hemarbete tydligt kunnat se kreativiteten 
sjunka inom företaget.

Mångfald i gruppen innebär mångfald i 
perspektiv och idéer. Kan det vara en 
idé att plocka in kompetens från andra 
branscher?29 Outsourca en del i ett 
projekt till ett ”nytt team” - hur skulle ett 
hus se ut om ett team designers och 
maskiningenjörer fick bestämma kontra 
arkitekter och byggingenjörer? 

Innovation ska ses som ett långsiktigt arbete, 
det är inget som avhandlas över en 
workshop.30 Målstyrda projekt utvärderas 
med hjälp av nyckeltal i väletablerade 
processer och mäts i hur effektivt tid 
och pengar används. Idag benchmarkas 
innovationsprojekt mot något som 
har gjorts väldigt många gånger, vilket 
sannolikt kommer visa att innovationen 
inte skapar mer värde än den traditionella 
processen. Då innovationsprojekt innebär 
att man gör något för första gången 
behöver förväntningarna på return 
on investment (ROI) vara annorlunda. 
Enligt Petter Bengtsson från Zynka 
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BIM överskattas vinst och effekt av 
innovation på kort sikt och underskattas 
långsiktigt.31 Därför bör framgång och 
nytta av innovationsprojekt värdesättas 
utifrån parametrar utöver tid och pengar.

“... success is not measured by completion 
of specific objectives but rather how 
much we can learn, which will inform the 
probability of success in the future…”32

FS7 ERFARENHETER

Inom traineeprogrammet har vi traineer fått erfarenhet kring att arbeta i ett 
målsökande projekt. Syftet med uppgiften var att göra en framtidsspaning 
kring vad centralområden kan innehålla och vilket ledarskap som krävs för 
att leda stadsutveckling i en föränderlig värld. Eftersom det inte finns ett 
binärt svar på dessa frågor har vi behövt etablera en arbetsprocess som 
fungerar i frånvaron av ett tydligt mål. Vi har på grund av covid-19 tvingats 
utföra stor del av casearbetet på distans, något som tydligt påverkat 
vårt engagemang, kommunikation och framdrift. Vikten av att ses för att 
skapa relationer är något vi tar med oss. Vi traineer har olika erfarenheter, 
drivkrafter och viljor vilket inneburit svårigheter att enas och finna en 
gemensam väg framåt. Därför har det varit viktigt att hitta en gemensam 
vision som skapar motivation och riktning för alla i gruppen. Visionen har 
förenklat vårt navigerande i denna målsökande process.
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Processer

Som tidigare nämnts behövs det 
förändrade processer för att få framdrift i 
ett målsökande projekt. Något som anses 
fördelaktigt är att arbeta agilt som enligt 
Mariah Ben Salem Dynehäll, VD Drivhus, 
innebär att:

1. Identifiera och utgå från befintliga 
resurser inom teamet så som ekonomi, 
tid, kompetenser, drivkrafter, nätverk. 

2. Beroende av interaktion med de 
målgrupper för vilka värde ska skapas för 
att inhämta information och få feedback 
på idéer. Eftersom det inte är klart 
hur resultatet ska bli finns heller ingen 
förutspådd plan för hur resan kommer bli.  

3. Konsekvensen av interaktionen är 
att vi upptäcker ny information och får 
feedback som vi inte förväntat oss. 
Därför måste vi svänga/ändra riktning 
hela tiden.

4. Testa löpande i liten skala från 
start och utveckla inte klart något utan 
feedback.

Vidare menar Mariah att trots mycket 
utbildning, verktyg etc. kring att arbeta 
agilt så upplever många att de ändå kör 
fast. “Problemet när vi börjar arbeta agilt är 
att vi interagerar och då upptäcker saker 
vi inte kände till. Det innebär att vi måste 
svänga av handlingsplaner vilket skapar 
känslan av att ha fastnat.” Enligt Mariah 
är det som saknas här inte ytterligare 
verktyg, utan ett ledarskap anpassat för 
agila processer.
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Vi valde att arbeta med en agilt 
inspirerad processform för vårt 
case. Detta för att få framdrift 
men också för att testa teorin om 
agilt arbetssätt i verkligheten. Agilt 
har för oss inneburit frekventa 
avstämningar kring delprojekten, 
där vi uppmuntrat diskussion 
kring meningsskiljaktigheter för 
delprojektens syfte och resultat. 
En annan viktig grundbult i det agila 
arbetssättet är att kunna se objektivt 
på sina idéer och fatta beslut om att 
skrota dem även om mycket tid och 
engagemang har investerats. Som de 
flesta säkert har erfarenhet av är det 
jobbigt “to kill your darlings”, men man 
får se det som att man fattat ett beslut 
som varit mycket välgrundat. Det blir 
en lärdom och ska inte ses som ett 
misslyckande.
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Ledarskap

Ett område som diskuterats senaste 
året är pandemins inverkan på 
innovationsförmåga hos företag och 
organisationer. Personer som intervjuats 
menar på att ledarskap spelar en viktig 
roll när det kommer till kreativitet 
och innovation, inte minst när det har 
blivit mycket hemarbete och digitala 
arbetsdagar för många yrkesgrupper. 

LMX för innovation

Tidigare forskning kring ledarskap har 
fokuserat på olika ledarskapsbeteenden 
och huruvida de kan förbättra 
medarbetarnas prestationer. Ny 
rön säger att skälet till  varför goda 
ledarskapsbeteenden leder till förbättrad 
arbetsprestation, snarare handlar 
arbetsrelationen mellan ledare, chefer 
och medarbetare. Denna mekanism 
och forskningsteori benämns som  
leader-member exchange theory 
(LMX).33 I en avhandling av Leif Denti om 
ledarskap och innovation i forsknings 
och utvecklingsgrupper, konstaterades 
att goda arbetsrelationer mellan 
ledare/chefer och medarbetare ökar 
medarbetarnas initiativförmåga, och att 
en hög initiativförmåga i sin tur genererar 
fler innovationer.34

Vad kännetecknar en god arbetsmässig 
relation? En arbetsrelation utgår ifrån 
arbetskontraktet, där medarbetaren 
byter tid mot pengar, och utför de 
arbetsuppgifter kontraktet anger. Vid 

en högkvalitativ arbetsrelation går 
relationen förbi arbetskontraktet och 
ledaren och medarbetaren utbyter 
dessutom ömsesidig respekt, förtroende 
och engagemang.35 Dessa komponenter 
utgör även en grund för tillit vilket verkar 
vara väsentligt för innovationsförmåga 
hos ett företag.36 

I en intervju med Forsman och Bodenfors  
(F&B) och en intervju med Zynka BIM 
framkom att ledarskap handlar mycket 
om tillit. För F&B manifesterades detta 
genom att “ledaren backar sina anställda 
och detaljstyr inte” samt “att man har 
förtroende till medarbetare och chefer”.37 
Petter Bengtsson från Zynka BIM talade 
om att ge sina anställda öppna ramar, och 
benämnde även han tillit som en faktor för 
ett ledarskap som möjliggör innovation.38 
F&B tillade också att det är en fråga om 
kultur snarare än systematisering av en 
innovationsprocess.39
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Forskning har gjorts kring hur 
organisationer kan använda tillitsbaserad 
styrning för att möjliggöra högre grad 
av kreativitet och innovation inom den 
offentliga sektorn. En av slutsatserna var 
att organisationer måste tänka tillit på 
två olika nivåer, dels den organisatoriska 
men också den relationella nivån 
mellan ledare och medarbetare. På den 
organisatoriska nivån manifesteras 
tillit genom uppmuntran till idéer och 
experimenterande, ett öppet och 
tillåtande klimat och att misslyckanden 
ses som en naturlig del av processen. 
På den relationella nivån krävs tillit för 
att medarbetare ska känna engagemang 
och vilja att lägga den energi och tid som 
krävs på utveckling och att testa nytt.40
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Ett ledarskap anpassat till gruppen

I forskning specificeras två olika typer av 
mångfald - demografisk och funktionell. 
Den demografiska mångfalden är vad vi 
brukar mena när vi talar om “mångfald” 
och syftar till diversifiering när det 
kommer till kön, etnicitet, och ålder. Den 
funktionella mångfalden hänvisar istället 
till skillnader i kompetens, erfarenheter 
och utbildning.41

När det kommer till en grupps förmåga 
att lösa ett oförutsägbart problem är 
den funktionella mångfalden den mest 
avgörande faktorn. Hos en heterogen 
grupp har individerna olika kompetenser 
och livserfarenheter, således mer resurser 
och handlingskraft än en homogen grupp. 
Genom mer särskilda kompetenser 
erhålls fler perspektiv som kan appliceras 
på problemet, vilket gör att gruppen blir 
mer flexibel och nytänkande i sitt sätt 
att lösa uppgiften. Att vara väldigt olika 
kan dock innebära vissa svårigheter när 
det kommer till samarbetet. Olikheterna 
innebär också att individerna har olika 

agendor, prioriteringar och förståelser, 
vilket påverkar deras uppfattning om 
syftet och hur problemet ska lösas. Det 
omvända gäller för en homogen grupp, 
där samarbetet flyter på utan problem 
men lösningarna sällan blir speciellt 
innovativa. 42

Som med allt annat finns det för- och 
nackdelar hos både homogena och 
heterogena grupper. Därmed gäller det att 
som ledare anpassa sig till den specifika 
gruppens förutsättningar. En heterogen 
grupp kan behöva påminnas att det 
kommer finnas stunder där individernas 
åsikter går isär, men att de behövs för det 
fortsatta arbetet. Det är också viktigt att 
påminna gruppen om det gemensamma 
syftet. Hos en homogen grupp däremot 
kan bristande innovationsförmåga vara 
begränsningen. Som ledare är det bra 
att främja inhämtning av ny information 
och att ställa frågor som får gruppen att 
tänka i nya banor.43 Med andra ord finns 
det en hel del en ledare kan göra för att 
balansera dynamiken inom gruppen och 
en “one size fits all” när det kommer till 

ledarstil kommer inte göra jobbet.

Tips för att lyckas i temporära 
projektgrupper

Inom samhällsbyggnadsbranschen 
behöver individer med olika kompetenser 
ofta samarbeta för att lösa komplicerade 
problem. Inte sällan ingår konsultuppdrag 
i projekten och individer med 
spetskompetens är med under en mycket 
begränsad tid. Hur skapar en ledare bra 
förutsättningar för dessa temporära 
projektgrupper? Leif Denti gav tipset 
att i uppstarten av ett nytt projekt skriva 
ett gruppkontrakt, där man individuellt 
får fundera kring frågor som “Vad händer 
när man inte håller med men ändå tiger? 
Behöver vi en ledare som kan sätta punkt 
för tidsödande diskussioner? Är det viktigt 
för oss att kunna vara ärliga med hur 
samarbetet fungerar inom gruppen?”44 

Att enas kring dessa frågor underlättar 
arbetet tillsammans. Leif Denti tillade att 
det är mycket vanligt att svenskar ofta 
presenterar sig utifrån roller och företag 
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arbetsgruppen och innovationsförmågan 
tenderar att vara låg behöver du 
uppmuntra dem att leta efter ny 
information och “tänka utanför boxen”. 
Har individerna istället en stor funktionell 
mångfald kan det vara bra att påminna 
dem en extra gång om att deras åsikter 
kommer gå isär men att detta är positivt 
kopplat till den kreativa framdriften.

de arbetat på, snarare än att presentera 
oss själva och våra färdigheter. Enligt 
honom skulle det vara desto mer givande 
att frångå “Jantelagen” och benämna fem 
saker man är bra på.45

Vilken är den mest framgångsrika 
ledarskapsstilen för innovation?

Sammanfattningsvis säger forskningen att 
det inte finns en enskild ledarskapsmodell 
att tillämpa för samtliga situationer. Vill du 
verka för att gruppen eller organisationen 
du leder blir mer kreativ och innovativ 
behöver du fokusera på de individuella 
relationerna till dina medarbetare.

Uppmuntrar du dem att tänka nytt? Har ni 
avsatt resurser så att medarbetare har tid 
att prova sina idéer? 

Därtill behöver hela organisationskulturen 
vara öppen och tillåtande vilket du 
som ledare kan bidra till. Vidare måste 
ledarskapet anpassas till förutsättningar 
i gruppen. Är personer väldigt lika inom 
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Från starten av casearbetet hade 
gruppen en platt projektorganisation 
där mandat och befogenhet delades 
lika mellan personer. Detta upplevdes 
till en början som främjande för 
kreativiteten, men i efterhand 
hindrades framdriften i projektet när 
gruppmedlemmar ville leda parallellt 
med varandra. Här insåg vi att även 
om det fanns kreativitet så berodde 
avsaknaden på en gemensam 
framdrift på att gruppen var i behov av 
ansvarsfördelning.   
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Forsman & Bodenfors 
(F&B) är ett ursprungligen 
svenskt företag som jobbar 
med marknadsföring och 
som globalt sett anses vara 
ledande inom innovation.46 
Bland kunderna finns bland 
annat Volvo, H&M och UBER. 
Vi bokade in ett samtal med 
två av deras medarbetare för 
att se vad vi har att lära från 
”experterna”.

F&B har en platt organisation, 
det finns en VD men inga 
chefer. Detta gör att 
beslutsvägarna blir kortare 
och det gått att undvika 
utmaningar kopplat till att 
sälja in idéer och argument 
till respektive affärsområden. 
Ledarskapet spelar här en 

mycket stor roll och det 
uttrycks att det behövs 
en ledare som kan backa 
sina medarbetare utan att 
detaljstyra.

“Innovation ska gå på tvären” 
och kreativitet ska genomsyra 
allt arbete. I deras värld rör 
det sig mindre om system och 
fysiska förutsättningar och 
mer om just en företagskultur. 
”Det kanske låter flummigt och 
ostrukturerat men för oss är 
en viktig del just att det inte är 
systematiserat”.

Dock måste en del hårda 
värden eller ramar vara på 
plats för att det skall fungera, 
som exempelvis ekonomi och 
tidplan. För att det ska finnas 
utrymme eller uppdrag för 
innovation i projekten gäller 
det att kunden också är med. 
Genom att kroka arm med 
andra som vill samma sak ökar 

chansen till att skapa en mer 
innovativ bransch. 

För F&B är innovation en 
kärna i verksamheten och 
starkt sammankopplat med 
kreativitet. 

Att vara kreativ utan att ha 
ramar är varken lätt eller bra 
men ge någon en fyrkant och 
säg till att inom den fyrkanten 
får du hoppa så högt du vill.

De uttrycker också att det 
måste finnas vissa satta ramar 
för att kreativitet skall kunna 
gro.  Individen är viktig och en 
förutsättning för att lyckas är 
att medarbetare känner lust 
i sitt arbete. Innovation ska 
ske av rätt skäl, inte vara ett 
påtvingat måste. Den mest 
kreativa fasen (den innovativa) 
är den som föregår den 
administrativa och sker hos 
den kreativa avdelningen. F&B 

uttrycker att det blir svårare 
att vara innovativ i takt med 
att ramarna sätts.

I den kreativa processen tipsar 
F&B om omvärldsspaning, 
sociala medier, undersökningar, 
tolka statistik som exempel för 
insamling av input. Att mötas 
uttrycker F&B också vara av 
stor vikt för att kreativiteten 
ska flöda.

Det är alltid viktigt att 
identifiera vad kärnan i 
problemet eller utmaningen 
är - fungerar något mindre 
bra eller handlar det snarare 
om ett problem i att nå sin 
målgrupp, d.v.s. mer av ett 
kommunikationsproblem.

För samhällsbyggnadsbranschen 
som inte ses som den mest 
innovativa menar F&B att 
det är viktigt att komma 
tillbaka till vad uppgiften 

Hur gör Forsman & Bodenfors 
- framgångsrika inom 
innovation 
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att det kan behövas en annan 
typ av organisation för att 
arbeta med innovation - s.k.  
ambidextra organisationer.

Innovation + förvaltning = sant

Om innovation ses som 
avgörande för ett företags 
överlevnad, varför uppfattas 
det som något ”någon annan 
håller på med”, och framför 
allt - hur kan ett företag som 
traditionellt sett inte jobbat 
med innovation börja? Här 
gäller det att hålla två bollar i 
luften samtidigt .

”Företagsledare måste ständigt 
se bakåt, ta itu med produkter 
och processer från det 
förflutna, samtidigt som de 
tittar framåt och förbereder 
sig för de innovationer 
som kommer att definiera 
framtiden.”47

med samhällsbyggnad är 
och utifrån det fundera 
över vilka komponenter 
som krävs för att nå dit. 
Samhällsbyggnadsbranschen 
kan verkligen göra skillnad för 
människan, vi ska inte enbart 
fokusera på det funktionella 
utan även inkludera den 
emotionella upplevelsen. 

Något som dock är viktigt 
att komma ihåg är att F&B’s 
affärsidé bygger på att sälja 
idéer - att vara utforskande 
och innovativa. Det innebär 
att dem som företag har 
en helt annan uppbyggnad 
jämfört med företag inom 
samhällsbyggnadsbranschen 
som till stor del har ett 
förvaltande ansvar. Vi kan 
däremot inspireras och 
anpassa så att det passar våra 
organisationer och projekt. 
Här gäller det också att förstå

I så kallade ambidextra 
organisationer finns både 
en utforskande och en 
exploaterande enhet. Den 
utforskande enheten står för 
förnyelse genom skapandet 
av disruptiv innovation. Men 
detta får dock inte ske på 
bekostnad av den traditionella 
verksamheten. Den enheten 
som strävar efter ökade vinster. 

Något som ses som avgörande 
för ambidextra organisationer 
är att dess ledare förstår och är 
lyhörda för de olika enheternas 
uppgifter.

Inom bygg- och fastighetssektorn 
finns en långtgående 
decentralisering där varje 
enskilt projekt centreras kring 
att lösa kundens utmaningar 
genom samverkan mellan ett 
stort antal aktörer. Samtidigt 
är både processen och 
produkten för olika projekt i 

många avseenden lika. Med 
dessa förutsättningarna har 
bygg- och fastighetssektorn 
goda möjligheter att utveckla 
ambidextra organisationer 
enligt Kohn Rådberg och 
Fredriksson.48
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Utifrån intervjuer, forskning och enkätstudier har FS7 identifierat 
flexibilitet och  resursoptimering som två stora trender inom 
samhällsbyggnadsbranschen idag. Detta är trender som 
under pandemin förstärkts då företag tvingats arbeta mer 
flexibelt där hemmet har fått användas som både kontor och 
bostad och en del kontorsplatser stått tomma. Det är nästan 
svindlande att tänka på den stora lokalyta som under cirka ett 
och ett halvt års tid stått tomma. Enligt en forskningsrapport 
framtagen av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 
(IVA) var nyttjandegraden för kontor år 2015 mindre än 50% 
under en arbetsvecka, vilket innebär att kontoren nyttjades 
totalt 13% sett till hela veckan.49 Detta betyder att även innan 
pandemin användes kontorets ytor för lite. I ett samtal med 
fastighetsrådgivningsföretaget Cushman & Wakefield säger 
de att de ser en tydligt ökad diskussion om cirkulär ekonomi 
och de uttrycker att det inte längre är försvarbart, varken ur 
ett ekonomiskt- eller miljömässigt perspektiv, att inte använda 
resursernas fulla kapacitet.

Med hjälp av ett verktyg som kallas “scenariomatris” har vi 
spånat på en möjlig utveckling inom fastighetsbranschen 
utifrån ovan nämnda trender, flexibilitet och resursoptimering.  
Figuren till höger illustrerar en matris i vilken trenderna ställs 
mot varandra. Med 100 % flexibilitet menas att medarbetare 
väljer helt fritt varifrån de arbetar. Vid 100 % resursoptimering 

NY AFFÄRSMÖJLIGHET FÖR FASTIGHETSÄGAREN

nyttjas alla lokaler fastighetsägaren har. Kombineras dessa 
extremvärden fås scenario två och det mest ideala utfallet 
med avseende på resursoptimering för fastighetsägaren och 
ett flexibilitet på 100%.
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 Scenariomatris utifrån begreppen resursoptimering och flexibilitet. 
Scenario 2 är det scenario som diskuteras i avsnittet. Här bestäms 
antalet arbetsplatser utifrån det faktiska behovet, och fastighetsföretag 
erbjuder sina hyresgäster att dela möteslokaler och öppna ytor.
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Så hur når vi det ideala utfallet? Hur flexibelt det skall vara 
för medarbetaren att arbeta ifrån kontor, bostad eller annan 
plats är helt upp till varje företags ledning. För att optimera 
resursanvändning är det enligt oss två saker som krävs. Först 
och främst behövs information om det faktiska behovet 
företaget har av kontorsyta. Här tror vi att proptech spelar en 
viktig roll där sensordata kan ge en korrekt bild av hur mycket 
yta som används. Det andra som behöver vara på plats är en 
gemensam digital plattform som tillgängliggör information 
om lediga utrymmen på ett snabbt och åtkomligt sätt. Vi har 
identifierat att den här plattformen saknas.

Det behövs en gemensam digital plattform för fastighetsägare

FS7 föreslår en gemensam digital plattform (app) för bokning 
av lediga utrymmen. I den gemensamma plattformen delar 
företag som till exempel Jernhusen och Akademiska Hus 
information om utrymmen som de önskar hyra ut. Information 
kan innefatta tillgänglighet, adress, storlek, utbud av teknik 
och pris. 

Praktiskt exempel - Ponera att Jernhusens kontorshyresgäst 
behöver en större lokal kvällstid för ett event, då kan de via 
appen boka en av Akademiska Hus lokaler som annars används 
för studier dagtid och vanligtvis står tomma kvällstid. På det 

Senariomatriser är ett verktyg som används för att utveckla 
en framtidsspaning genom att skapa olika scenarier och 
testa vad extremerna innebär. Genom att stretcha de 
trender med högst osäkerhet samt störst påverkan så 
skapas det en bra grund för att utforska de scenarion 
som kan vara mest angelägna. Detta är ett sätt att skapa 
underlag för strategiska beslut som behöver tas idag för 
att vi ska vara förberedda på hur vi ska agera som bolag 
om till exempel 15 år. Det blir på så sätt ett verktyg för att 
framtidssäkra organisationen.50
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här sättet har behovet hos Jernhusens kontorshyresgäster 
tillgodosetts (100% flexibilitet) samtidigt som en outnyttjad 
lokal hos Akademiska hus har kommit till användning (100% 
resursoptimering). Ett annat praktiskt exempel - Jernhusen vill 
ha sommarjobbare hos sig men saknar fysiska arbetsplatser, 
då kan de via den gemensamma plattformen (appen) boka 
ett antal lokaler hos Akademiska Hus som blivit tillgängliga 
eftersom studenterna lämnat för sommarlov. 

En ny affärsmöjlighet för Jernhusen

Den nya affärsmodellen utgår ifrån resursoptimering och 
ökad flexibilitet och avser minska transaktionskostnader för 
enskilda hyresgäster och öka intäkter för fastighetsägare. 
Genom att samla information om fastighetsägares temporärt 
lediga utrymmen och göra informationen tillgänglig för andra 
fastighetsägares hyresgäster kan vi optimera nyttjandegraden 
av fastighetens kapacitet. På så vis ökar intäkter och nyttjande 
av lokaler inom fastighetsägarens bestånd eftersom det utöver 
hyran och användningen från den egna hyresgästen tillkommer 
intäkter från andra hyresgäster (hos andra fastighetsägare) 
som bokat deras lokaler. I och med detta öppnas nya dörrar 
för fastighetsägaren eftersom de får en större och bredare 
målgrupp, samtidigt som dem är med och bidrar till ett mer 
hållbart samhälle.

Vad menar vi då med transaktionskostnad och varför minskar 
den för hyresgästen? Till att börja med är transaktionskostnader 
de totala resurser som lagts ner på att tillgodose ett behov 
och den delas in i tre kategorier.51 Den första är sök- och 
informationskostnaden som innefattar de resurser som 
lagts ned på att söka på marknaden efter ett objekt, en 
vara eller tjänst som matchar behovet. Här efterfrågas till 
exempel information om tillgänglighet, egenskaper och pris 
på objektet. En annan del i transaktionskostnader utgörs av 
förhandlingskostnader som avser de resurser som lagts ned 
för att komma fram till ett lämpligt avtal mellan parterna. 
Den sista delen är försäkringskostnader som kopplas till 
säkerställande av att motparten håller sig till villkoren i avtalet 
och kostnader för att vidta lämpliga åtgärder vid behov. Varför 
minskar transaktionskostnaderna då för hyresgästen? De 
minskar eftersom lokalen bara är "ett klick bort", vilket medför 
att hyresgästen inte behöver lägga ned lika stora resurser i 
form av tid och pengar. 

Fastighetsägare kommer tillsammans överens om en 
prissättning per kvm och en intäktsfördelning sinsemellan 
dem. Till exempel kan betalningen ske i efterskott där 
Jernhusens hyresgäst betalar summan för lokaler bokade 
via appen till Jernhusen tillsammans med månadsavgiften. 
Därefter betalar Jernhusen till Akademiska Hus utifrån deras 
överenskommelse.
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REGIONCITY SOM INNOVATIONSHUB

“Händer det något så händer det här.” - FS7

Vi tror på RegionCity som centrum för framtidsspaning och 
kreativa idéer. Vi tycker att RegionCity ska vara en plats 
som uppmuntrar och bidrar till utveckling och innovation. 
Förslag på hur Jernhusen kan lyckas med detta kan vara 
genom att erbjuda ett antal lokaler öronmärkta att hyra för 
verksamheter som på ett eller annat sätt andas nytänk. Dessa 
lokaler ligger fördelaktigt till och erbjuder tekniska lösningar 
som ska underlätta för hyresgästen. Ett ytterligare förslag 
i led med att samla innovation på platsen är att RegionCity 
erbjuder möjligheten att mötas och kroka arm kring idéer i ett 
gemensamt forum eftersom samverkan har lyfts som en aspekt 
för att lyckas inom samhällsutveckling vid flera tillfällen. Detta 
forum erbjuder både digitala plattformar samt fysiska platser 
att mötas på, både spontant och planerat
 
Vi vill lyfta ett par exempel på hur RegionCity skulle kunna 
uppmuntra till innovation:

Företag A - klädbutikskedja. Företag A har som en del i sitt 
hållbarhetsarbete ett mål att minska sina returer med 75 % 
och vill testa ett nytt koncept i led med att bidra till ändrade 
konsumtionsmönster. De tror på showrooms, där kunden kan 

testa passform och storlek för att därefter gå in och lägga en 
beställning. Företags A hypotes är att istället för ett köp direkt 
i butik eller beställa hem plagg utan att veta om plagget passar 
så ska detta få kunder att tänka efter en extra gång innan de 
lägger en beställning. På så sätt minskas antal returer. För 
att se om detta koncept kan fungera hyr de en butikslokal i 
RegionCity.

Företag B och företag C - produktutveckling inom IT. På den 
gemensamma digitala plattformen har företag B slängt ut 
frågan om någon skulle vara intresserad av att arbeta med 
en ny app som ska underlätta för medborgarna att resa mer 
hållbart. Det visar sig att företag C har liknande tankar och de 
representanter bestämmer sig för att mötas för en fika i den 
gemensamma innovationskuben för brainstorming och snacka 
affärer.
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I inledningen lyftes att vi med detta magasin har en ambition om att synliggöra de 
möjligheter som finns för att kunna skapa framtidens stationsområde - en plats 
för alla i en föränderlig värld. Vår förhoppning är att du nu känner dig mer upplyst, 
mer inspirerad till att göra skillnad och att du inte minst känner dig mer nyfiken 
samt förväntansfull på vad framtidens stadsutveckling har att erbjuda. 

För att lyckas skapa ett stationsområde där alla människor känner sig välkomna 
och att dessutom göra det i en värld som ständigt förändras så är det mycket som 
krävs. Det krävs engagemang från människor och att vi tillsammans tar ansvar för att 
göra det till realitet. Det krävs att det finns en inre vilja till att vara med och engagera 
sig. Vidare krävs att det finns förståelse för varför det är viktigt att vi skapar en sådan 
plats. För att få förståelse krävs ett synliggörande av vad som blir viktigt framåt, 
vilket är ambitionen med detta magasin. För att få det att hända, krävs att vi tror 
på det. 

Vi tror på framtidens stationsområden - en plats för alla i en föränderlig värld!

FRAMTIDENS STATIONSOMRÅDEN -
 EN PLATS FÖR ALLA I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD
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