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Så skapar vi attraktiva miljöer som lockar kompetens

Bygg grönt, säkert, vackert 
och levande



Partnerskap 
för Stockholm

Vår huvudstadsregion har förutsättningar att resa sig efter pandemin, men det sker 
inte per automatik. Att den reser sig är betingat av att – och hur – vi väljer att agera 
nu. Stockholms Handelskammare driver under 2021 och 2022 initiativet Partnerskap 
för Stockholm med syfte att nystarta huvudstadsregionen. Tillsammans med 
strategiska partners vill vi bygga upp och utveckla Stockholm till en ännu smartare, 
vackrare och mer hållbar plats efter pandemin. För vi tror på stadens kraft – och vi 
tror på Stockholm. Inom ramen för Partnerskap för Stockholm driver vi olika teman. 
Vi fokuserar bland annat på stadsbyggnad och stadsmiljö, stadens liv och puls, den 
smarta och hållbara staden samt relationen stad-land. 

Mot Europas bästa huvudstadsregion. Nu!  
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För att bli bäst krävs att Stockholm 
har förmågan att locka kompetens.

STOCKHOLM är en fantastisk stad. Helt 
unik i sitt slag. Med närhet till vatten, en 
vidsträckt natur, vackra stadsmiljöer samt 
ett sprudlande näringsliv är vi faktiskt 
svårslagna. Sverige och dess huvudstad 
står starka i internationella jämförelser och 

vi kan med fog skryta om bygget av vårt lands moderna 
och funktionella samhälle. 

Ändå är Stockholm en sol med tydliga fläckar. 
Det är anmärkningsvärt att regionen brister i vissa 
grundläggande funktioner och aspekter, och ingen 
kedja är som bekant starkare än dess svagaste länk. 
Så ska Stockholm ha en möjlighet att utvecklas till 
Europas bästa huvudstad – så som Stockholms 
Handelskammares vision lyder – måste vi med 
samlade krafter och uppkavlade ärmar ge oss på 
stadens uppenbara utmaningar. En dysfunktionell 
bostadsmarknad, en befolkning som inte känner sig 
trygg på gator och torg samt en politisk oförmåga att 
förlösa det svenska näringslivets fulla potential att bli 
världsledande inom innovation och grön omställning – 
där har vi några exempel på saker att sätta tänderna i 
framöver. För framtidens attraktivitet skapas genom att 
bygga innovativa och hållbara städer – helt i linje med 
målen i Agenda 2030.

För att bli bäst krävs att Stockholm har förmågan 
att locka till sig kompetens. I dag är det just spets-
kompetensen som driver en stads utveckling 
och tillväxt. Nyckelordet är attraktivitet. 

I den här rapporten kommer vi att diskutera stadens 
attraktivitet i allmänhet och Stockholms magnetism 
i synnerhet – i syfte att locka till sig kompetenta och 
innovativa personer från såväl andra delar av Sverige 
som från utlandet. Vi kommer att ringa in några faktorer 
och egenskaper som gör en stad attraktiv ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv. 

Människor vill leva och arbeta på estetiskt tilltalande 
och trevliga platser med gott om kultur och möjlighet 
till sociala möten. Många flyttar till eller stannar kvar 
i städer där man trivs – svårare än så är det inte. 
När vi under hösten 2021 har frågat HR-chefer på 
Stockholms största företag vad som lockar kompetens till 
Stockholm så är det framför allt att vi har ett fantastiskt 
innovationsklimat, ett utbud av spännande arbetsgivare 
och att vi är en storstad att räkna med – med ett rikt 
utbud av kultur och nöjen. Och ser vi till det sistnämnda 
så finns det, precis som i många andra europeiska 
citykärnor, i Stockholms innerstad kvaliteteter som 
ett rikt service-, nöjes- och kulturutbud som lockar 
såväl boende som företag och som hela regionen 
kan dra nytta av. Detta motsäger dock inte att det 
samtidigt finns starka skäl att identifiera ett antal 
andra platser i innerstaden eller i ytterområden 
med potential att utvecklas till noder för aktiviteter 
och attraktioner. Det här är inte minst viktigt ur ett 
arbetsplatsetableringsperspektiv, då alla verksamheter 
varken kan eller vill vara lokaliserade i kärnan.  

Vi måste höja 
stadens attraktivitet

I den här rapporten tar vi ett lite annorlunda 
perspektiv på frågan om talangattraktion genom att 
fokusera på stadsmiljöernas attraktivitet. Stockholms 
Handelskammare har, i samarbete med Göran Cars, 
professor i samhällsbyggnad, intervjuat en mängd 
företag i regionen för att förstå deras utmaningar 
och drivkrafter i kölvattnet av pandemin, en period 
som på vissa sätt skakat om arbetslivet i grunden. I 
intervjuerna förmedlas mycket tydligt hur betydelsen 
av vad som händer i företagets närmiljö kommit att 
upplevas som allt viktigare för företagets anställda. Allt 
fler kontorsbaserade arbetsgivare vittnar om att det är 
viktigt att förstå att det inte räcker med att bara erbjuda 
individen rätt anställningsvillkor, en god och hälsosam 
arbetsmiljö, en sund företagskultur och spännande 
ansvarsområden. Det handlar också om att kunna 
erbjuda en lockande närmiljö – den man möter på väg 
till och från jobbet och mellan åtaganden och möten. 
Stadsmiljön ska möjliggöra för medarbetarna att gå 
ut och äta med kollegor eller gäster, ta en promenad, 
umgås under lunchen och ses för en afterwork. 
Betydelsen av platsens attraktivitet ser således ut att bli 
allt viktigare i kampen om talangerna – i alla fall om vi får 
tro de företag som vi varit i kontakt med i arbetet med 
denna rapport. 

Andreas Hatzigeorgiou, 
vd Stockholms Handelskammare
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"Vi har bestämt oss för att ha en mer flexibel 
uppsättning bortom pandemin. Vi kommer fortsätta 
att jobba mindre tid på kontoret och mer flexibelt – 
fler kommer att jobba hemifrån. Då kan man fundera 
på om man behöver satsa på stadsmiljön och på våra 
kontor. Svaret på den frågan är absolut ja."  
Anders Nordin, R & D site chef på Ericsson
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Syfte med rapporten Arbetskraftsbristen är åter på rekordnivåer, 
och särskilt stor är den i Stockholm. Det är därför föga 
förvånande att företagen lägger allt större vikt vid att på 
olika sätt försöka attrahera och behålla de medarbetare 
de behöver. I våra samtal med företrädare för näringslivet 
i Stockholm får vi, sedan en tid tillbaka, tydliga vittnesmål 
om hur viktigt det är med stadsmiljöernas attraktivitet.Det 
räcker inte längre med att bara locka individer med rätt 
anställningsvillkor, en god och hälsosam arbetsmiljö och 
spännande ansvarsområden. Det blir också allt viktigare 
att erbjuda en intressant och attraktiv närmiljö i anslutning 
till kontoret – den man möter på väg till och från jobbet, 
mellan åtaganden och möten.  

40%
40 % av landets arbetskraftsbrist 

finns i huvudstadsregionen. Rapporten på 
tre minuter

ÅtgärderDen tuffa globala konkurrensen om kompetens, 
företagsetableringar, investeringar och besökare kräver 
ett mer medvetet tänk kring hur vi utvecklar och förädlar 
alla delar av vår huvudstad. För att kunna fortsätta utveckla 
och skapa miljöer i en riktning som gör att Stockholm kan 
bli Europas mest attraktiva region gäller det att vi vågar 
växla upp attraktivitetsambitionerna på bred front.

De viktigaste komponenterna för att utveckla 
attraktivitet i stadsmiljön – enligt näringslivet: 

1. Trygghet och säkerhet 

2. Gröna inslag och kvaliteter

3. Estetik, själ och identitet

4. Stadsliv och levande gaturum
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Kännetecknade för den tidiga industrialiseringen var att naturgivna förutsättningar 
ofta styrde företagens etableringar. Malmen, skogen, vattnet och jordbruksmarken 
utgjorde den ekonomiska basen för företagen – och det var dessa tillgångar som 
styrde företagens lokalisering. Detta etableringsmönster kom att bestå långt in 
på 1900-talet. 

För många företag var det fasta kapitalet – anläggningstillgångarna – de viktigaste 
komponenterna för att utveckla verksamheten. De geografiska orter som företagen 
valde för lokalisering blev också de platser som människor flyttade till. 

I dag är det tvärtom. Dit människorna flyttar och där människor trivs – dit flyttar 
också företagen. Företagens viktigaste tillgångar är inte längre bara de naturgivna 
resurserna eller det fasta kapitalet utan också, eller kanske framför allt, medarbetarna 
och deras kompetens – humankapitalet. En effekt av denna utveckling är att 
stora delar av näringslivet i dag är ”rotlöst”, i bemärkelsen att de inte är beroende 
av att etablera sig på en specifik plats med specifika resurser. Snarare tas 
lokaliseringsbeslut med människorna och kompetensen i beaktande. 

Över tid har betydelsen av humankapital vuxit. För många företag är medarbetarna i 
dag den i särklass viktigaste tillgången och står för en stor del av den ekonom- 
iska basen. 

Samtidigt hårdnar jakten på kompetens och allt fler företag har rekryteringsproblem 
och brist på arbetskraft. I realiteten innebär arbetskraftsbristen att företagen inte fullt 
ut kan bedriva sina verksamheter och nå sina mål. Utifrån ett samhällsekonomiskt 
perspektiv innebär kompetenskrisen utebliven produktion värd flera miljarder kronor 
per år. 

När denna rapport skrivs, vintern 2021–2022, är arbetskraftsbristen tillbaka på 
en historisk rekordnivå – den vi hade strax före pandemin. Arbetskraftbristen är 
särskilt stor i Stockholm och märks tydligast för IT-specialister, systemutvecklare och 
programmerare. Huvudstaden står för ungefär 40 procent av arbetskraftsbristen i det 
svenska näringslivet – en nivå som varit så gott som konstant under de senaste tolv 
åren, oavsett konjunkturcykel1. 

Mot bakgrund av den här utvecklingen är det föga förvånande att företagen lägger 
allt större vikt vid att försöka attrahera och behålla den specifika typ av kompetens 
de behöver. Här är naturligtvis anställningsvillkor, arbetsmiljö, företagskultur och 
ansvarsområden för den individuella medarbetaren centrala. Allt fler företag satsar 
också allt mer på olika slags förmåner för de anställda, genom att erbjuda attraktiva 
så kallade compensation and benefits-program. Men det handlar också om att kunna 
erbjuda en ännu mer omfattande helhetslösning för medarbetare. I hennes eller 
hans bedömning av erbjudandet verkar lokaliseringen och närmiljöns utformning, 
egenskaper och utbud bli allt viktigare. Att känna att man rör sig i en trevlig och 
välkomnande miljö på väg till och från jobbet, att kunna gå ut och äta med kollegor 
eller gäster, ta en promenad, umgås under lunchen, ses för en afterwork – listan kan 
göras lång på aktiviteter där stadsmiljöns egenskaper påverkar upplevelsen. Dessa 
värden tycks stå högt i kurs i kampen om kompetensen.

Varför är stadens 
attraktivitet viktig för att 
locka kompetens?
Att leka följa John med kompetensen 

Från funktion till attraktion 

1 SCB samt egen bearbetning, 
Q2 2021. 

»För många företag är medarbetarna i dag 
den i särklass viktigaste tillgången och står 
för en stor del av den ekonomiska basen.«
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Kontakter, kunskap och kluster  
Åter igen, dit människor flyttar, dit flyttar också 
arbetsgivarna. Och i miljöer där många företag 
trivs och sitter tätt intill varandra skapas unika 
produktivitetsfördelar i form av ekonomiska och 
sociala värden. Här frodas innovation, kreativitet och 
lärande. I täta professionella miljöer sker en fysisk 
kunskapsöverföring på såväl planerade som spontana 
sätt, till exempel vid så kallade mikromöten i väntan på 
hissen eller vid kaffemaskinen. Lärandet har visat sig 
vara avståndskänsligt, det vill säga att det avtar med 
ökat fysiskt avstånd. Täthetens fördelar har genom 
åren lett till framväxten av koncentrerade geografiska 
områden – kluster – där aktörer inom samma eller 
liknande branscher etablerar sig. Stockholms spel-
utvecklingskluster, som länge haft sin tyngdpunkt på 

Södermalm, det framstående fintechklustret i stadens 
centrala delar samt it- och telekomklustret i Kista 
är exempel på professionella förtätningar i absolut 
världsklass. Dessa kluster har bidragit till att skapa 
mängder av kunskapsintensiva jobb, ett blomstrande 
startupklimat samt till att lyfta fram Stockholm 
som en stad med många spännande företag och 
arbetsmöjligheter. 

Det unika för dessa klustermiljöer är just förekomsten 
av inbjudande platser för möten, kontakter och 
kunskapsutbyten. Det finns ingenting som pekar på att 
sådana miljöer och mötesplatser kommer att minska i 
betydelse framöver. Tvärtom så finns det i Stockholm 
stora möjligheter att ta dessa miljöer till nästa nivå.  

 

Stockholms Handelskammare genomförde i februari 
2021, mitt under pandemin och det då beordrade 
hemarbetet, en undersökning via Novus bland drygt 
1 100 tjänstemän i såväl privat som offentlig sektor i 
Stockholms län. En tydlig majoritet av de tillfrågade 
trodde att stadens täta miljöer – stadsdelar där många 
företag är etablerade och där det förekommer rikligt 
med kontakter och interaktioner människor emellan – 
kommer att vara lika viktiga eller ännu viktigare  
efter pandemin. 

Under våren 2021 samtalade vi också med Johan 
P Larsson, professor i ekonomi och Public Policy 
vid University of Cambridge, om just framväxten 
av kunskapskluster och hur det kommer sig att de 
är så framgångsrika. Vi diskuterade ifall det finns 

en risk att pandemin luckrar upp de värden som är 
särskilt utmärkande för den här typen av miljöer, när 
distansarbetet nu sannolikt ökar. Larsson hävdade 
att huvudanledningen till att kluster över huvud taget 
existerar är för att de har visat sig fungera och för att 
de är effektiva. Om kluster inte hade varit attraktiva så 
hade de försvunnit redan långt före pandemin2. 

2Stockholms handelskammare, 2021, ”Förändrade vanor efter 
pandemin”
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Pandemin gör attraktiviteten ännu viktigare 
Vi är helt övertygade om att vi hade kunnat skriva 
den här rapporten för flera år sedan – och redan då 
poängterat betydelsen av läget, företagens lokalisering 
och närmiljöns attraktivitet för näringslivet i Stockholm. 
Men det finns en viktig aktualitetsaspekt att ta in 
i diskussionen om stadens attraktivitet, nämligen 
pandemin, och den aspekten är också anledningen till 
att vi skriver rapporten just nu. 

I den nämnda undersökningen som Stockholms 
Handelskammare genomförde genom Novus 
under pandemivåren 2021 kartlade vi bland annat 
kontorsarbetares och företagsledares syn på 
distansarbete. Trenden var tydlig: kontorsbaserade 
stockholmare efterfrågade, föga förvånade, möjlighet 
till flexibilitet och hemmajobb. Men en majoritet 
av veckans arbetsdagar önskar man ändå vara på 
kontoret. Medarbetarna vill och bör arbeta max två 
dagar hemifrån och minst tre dagar på kontoret,  

löd det unisona svaret från såväl kontorsarbetande 
tjänstemän som företagsledare. 

Många stora företag vittnar om att en mer flexibel 
arbetsmodell redan har eller ska implementeras, och 
majoriteten har inte för avsikt att återgå till hur man 
arbetade före pandemin. I stället ser man framför sig 
en arbetspolicy som tar ökad hänsyn till medarbetarnas 
individuella preferenser, i linje med de resultat vi fick i 
vår undersökning. Jämfört med före pandemin utgår 
man från att mindre tid kommer att spenderas på 
kontoret och att fler kommer ges möjlighet att  
arbeta hemifrån. 

Men det intressanta och viktiga är att dessa trender 
inom hem- och distansarbete ändå inte verkar ha utlöst 
en bred besparingstrend för kontorskostnader bland 
företagen. 

"Det vi ser är att arbetsgivare är måna om att 
tillhandahålla en attraktiv arbetsmiljö för att 
locka medarbetarna till kontoren. Man går från 
kvantitet till kvalitet – och i någon mån kan det 
leda till färre kvadratmeter." Johan Zachrisson, 
affärsutvecklingschef, Fabege

Frågan om kontorens framtid har hamnat högt upp 
på ledningsgruppernas agendor och medarbetarnas 
arbetsmiljö – och kontorens lokalisering – har sannolikt 
aldrig upplevts som viktigare än nu. 

Hanna Björklund, storkundsansvarig på fastighets-
bolaget Castellum, säger att arbetsmiljön fått ökad 
status under och efter pandemin och att företagen 
nu fokuserar mycket på att skapa arbetsplatser som 
bygger sammanhållning och innovation3.  
– Det är väldigt långt ifrån kontorsdöd, påpekar hon. 

Förklaringen till hur dessa till synes disparata  
trender – å ena sidan mindre spenderad tid på kontoret, 
å andra sidan ökat fokus på kontorens funktion, 
design och lokalisering – handlar om vilken typ av 
arbetsuppgifter som lämpar sig för hemarbete och vilka 
arbetsmoment som bäst utförs i fysisk interaktion med 
andra personer, d v s på kontoret. 

En viktig del av dagens kunskapsintensiva arbetsliv 
bygger på att människor möts och interagerar 
med varandra. I Stockholms Handelskammares 
Novusundersökning, våren 2021, såg vi tydligt vilka 
arbetsuppgifter som tjänstemän i såväl privat som 
offentlig sektor föredrar att utföra från hemmet 
respektive från kontoret.

Även om företag kommer att se något färre 
medarbetare på kontoret en vanlig vardag så kommer 
kontorets betydelse öka för de många människor som 
ändå väljer att åka dit för att arbeta. I en sådan kontext 
är det helt logiskt att arbetsgivarna lägger stor vikt vid 
att designa kontoren så att de uppmuntrar till interaktion 
och sociala möten men också lokalisera kontoren till 
platser där människor vill vistas och arbeta. Kort sagt: 
att göra arbetsplatserna och kontoren mer attraktiva. 
Göra dem till platser där människor trivs och vill vara.  

Vi är övertygade om att det kommer att vara lönsamt 
för arbetsgivare att arbeta med attraktivitet – på 
kontoret och i dess närmiljö – trots att vi kommer att 
spendera något färre arbetstimmar där. Denna typ av 
attraktivitet kommer, om möjligt, bli ännu viktigare än 
tidigare. 

Många företag har inför den här rapporten vittnat om 
att det är just miljön på och kring kontoret som skapar 
värden och kultur inom företaget. Att räknas som en 
attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda en attraktiv 
helhet, kommer att bli viktigare än någonsin för att 
uppmuntra och locka medarbetare till kontorsmiljöerna.

3Dagens industri, 2021-12-29, ”Bolagen tror på fortsatta investeringar” 

  

Andelen som svarade "hemma" respektive "på kontoret" bland dem som hade en uppfattnig i frågan
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Vad är då 
stadsattraktivitet?

PÅ 1980-talet myntades begreppet ”The creative city”4. Grundtesen var 
att en framgångsrik stad måste kunna erbjuda något mer än bara en 
effektivt uppbyggd infrastruktur, förvaltning och samhällsservice. För 
att attrahera människor måste staden också skapa förutsättningar för 
utveckling av en så kallad mjuk infrastruktur. Den mjuka infrastrukturen 
beskrevs då som arrangemang för att tillgodose individens emotionella 

behov, platser att mötas och umgås på, upplevelser och evenemang samt kultur i vid 
bemärkelse. Kort och gott en stadsmiljö som individen upplever som attraktiv och 
som möjliggör en eftertraktad livsstil. Slutsatsen var då att nyckeln till en framgångsrik 
utveckling för en stad var att kunna erbjuda en hög kvalitet på såväl den mjuka som 
den hårda infrastrukturen. Byggnader och gator med omnejd och tekniska transport-, 
kommunikations- och försörjningssystem är minst lika viktiga komponenter i bygget 
av stadens attraktivitet. Och receptet står sig än, fyra decennier senare. 

Men vad är då stadsattraktivitet? Lite överdrivet kan sägas att det finns lika många 
definitioner på begreppet stadsattraktivitet som det finns uttolkare. I stället för att 
göra en egen definition väljer vi därför att beskriva de kvaliteter som under vårt 
arbete påtalats som viktiga byggstenar i en attraktiv stadsmiljö – för näringslivet och 
för dess kompetensförsörjning. 

I förlängningen finns det inte heller något patentrecept för hur man bygger 
attraktivitet – snarare finns det skäl att bejaka att attraktivitet varken kan eller bör 
stöpas efter färdiga mallar. En del av en stads sammantagna attraktivitet ligger i den 
mångfald av olika typer av miljöer och verksamheter som erbjuds. Attraktiviteten kan 
och bör därför byggas på olika sätt på olika platser. För att skapa en attraktiv miljö 
krävs att man först lyssnar på just den platsens berättelse – dess historia, arkitektur 
och identitet och även eventuella tidigare misslyckade försök att bygga attraktivitet. 
Vad är unikt för just den här platsen? Hur har den upplevts av invånarna och 
besökarna? Vilken betydelse har den haft och vilket värde kan den förväntas skapa 
framöver? Vilka funktioner bör understödjas just här? Först efter att ha ställt och 
besvarat dessa frågor kan man ta sig an det konkreta arbetet med platsutveckling.  

4Yencken, David (1988) The 
Creative City. In Meanjin, 
Summer 1988 

Inspirerande exempel från ett 
Stockholm i förändring 
Alla miljöer är unika och att helt okritiskt kopiera stadsutvecklingsmetoder från andra 
platser är sällan ett framgångsrecept. Hagastaden och Arenastaden anklagas av vissa 
för att vara platser där man applicerat generella utvecklingsteorier och där delar av 
resultatet därför kan ifrågasättas. Andra menar att dessa stadsdelar tillfört regionen 
viktiga storstadskvalitéer som tidigare saknats. Utmaningen för många platser 
utanför det pulserande city är att utveckla kvaliteter som är komplementära till dem 
som finns i stadskärnan. Ett exempel på hur en plats kan utvecklas utifrån väldigt 
lokala förutsättningar är det hundra år gamla Slakthusområdet i södra Stockholm. Den 
plats som är på väg att växa fram i det gamla industriområdet kommer att bli alldeles 
unik för vår stad. En urban stadsdel där kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras 
och där bostäder, arbetsplatser, handel och service samsas med helt nya parker och 
torg. I kontrast till de närliggande arenorna i stort format kommer Slakthusområdet 
erbjuda mat, kultur och upplevelser i småskalig miljö.  

Slakthusområdet

Slakthusområdet i södra Stockholm – ett 
exempel på hur en plats kan utvecklas utifrån 
lokala förutsättningar. 
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Platser som dras med 
kvalitetsbrister 
Förutsättningarna att utveckla en plats attraktivitet 
skiljer sig också åt mellan områden som ska 
nyexploateras och områden som redan är byggda 
och därmed ska kompletteras eller förnyas. Byggda 
miljöer som utmärks av vissa brister i stadsmiljön ses 
ofta som svåra att i efterhand tillföra kvaliteter som gör 
att platsen upplevs som attraktiv. Här kan det finnas 
en lätt uppgiven attityd, det är brister man får leva 
med, i avvaktan att tidens tand ger förutsättningar för 
ett större ingrepp. Tre projekt i innerstaden, ombygg-
naden av Malmskillnadsgatan, omvandlingen av 
Brunkebergstorg och den planerade omdaningen av 
området vid Klarabergsviadukten och Waterfront, visar 
dock att det finns skäl till ett om- och nytänk också på 

platser som för länge sedan tappat sin attraktionskraft 
eller som kanske aldrig riktigt har haft någon.  

I fallet Malmskillnadsgatan pågår sedan en tid 
tillbaka en omfattande om- och nybyggnation längs 
en av stadens mest kritiserade och otrygga gator. 
Döda fasader har försetts med restauranger och 
andra aktiviteter som bidrar till att skapa aktivitet 
och folkliv. Man har gått från bakgata till framgata 
genom att våga tänka nytt, och våga samarbeta 
aktörer emellan. Projektet har planerats och 
genomförts i nära samverkan mellan Stockholms 
stad och Vasakronan. Vasakronan har ansvarat för 
att renovera och bygga till sina fastigheter på bägge 
sidor om och under Malmskillnadsgatan och har även 
ansvaret att efter arbetet utföra markarbeten för att 
återställa gatan. Staden har ansvarat för tätskiktet på 
Malmskillnadsgatan samt hela brokonstruktionen över 
Hamngatan. Arbetet med konstruktionerna under gatan 

Foto:Michael Persson/ Mostphotos

»Omdaningen av city innebar att 
Brunkebergstorg tappade sin attraktivitet. 
Men nu har platsen genomgått en radikal 
upprustning.«

har kunnat utföras samtidigt som Vasakronans arbete 
har pågått. Det har inneburit samordningsvinster för 
både staden och Vasakronan. 

 Historiskt var Brunkebergstorg en attraktiv och livlig 
plats. Omdaningen av city innebar dock att torget kom 
att tappa sin attraktivitet. Det kom att bli en mindre 
attraktiv baksida i staden. Nu har platsen genomgått 
en radikal upprustning och den omkringliggande 
bebyggelsen. Utifrån ett förtroendefullt samarbete 
mellan fastighetsägare, kommun och länsstyrelse 
har torget återfått sin forna glans. Också här har en 
förutsättning för projektets realiserande varit ett 
nära samspel mellan kommun och näringsliv. Staden 
har svarat för plantering av nya träd, utplacering 
av nya möbler och ny belysning samt upprustning 
av fontänerna på torget. AMF Fastigheter har bytt 
betongplattorna mot granit på hela torget samt 
omvandlat Gallerian. Här har också två hotell och flera 

restauranger och caféer öppnat. Stena Fastigheter, 
Riksbanken och Statens fastighetsverk har rustat upp 
kringliggande miljöer. Stena Fastigheter har omvandlat 
sin fastighet vid torget och ett hotell har öppnat. 

Vad gäller Västra Klara och området kring Waterfront 
så är det, i likhet med vad Malmskillnadsgatan länge 
var, en kandidat till förstapriset vad gäller oattraktiva 
stadsmiljöer. Här kommer Stockholms stad däcka in en 
del av Klarastrandsleden. I och med indäckningen läks 
ett sår i staden och bullernivåer reduceras. På detta 
sätt skapas möjligheter att bygga ett sammanhängande 
gångstråk från Vattugatan till Klarabergsviadukten med 
utsikt över Stadshuset, Gamla stan och Riddarfjärden. 
Vid sidan av kontor så kommer indäckningen att medge 
handel, restauranger och service. Staden står för själva 
indäckningen och flytten av ramper. Marken kommer 
sedan att säljas och på så sätt bidra till att täcka 
kostnaderna för infrastrukturinvesteringarna.
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Hur har vi arbetat med den här rapporten?

I arbetet med den här rapporten har vi samtalat med ett 
tjugotal kontorsbaserade företag, i olika branscher, runt 
om i Stockholmsregionen. 

Företrädare för näringslivet har vid rundabordssamtal, 
under ledning av samhällsbyggnadsprofessor Göran 
Cars, beskrivit och diskuterat betydelsen av attraktiva 
stadsmiljöer – vad som utmärker dem och vad som står 
i vägen för att de ska förverkligas. 

Under samtalen har det blivit tydligt att attraktivitet i 
närområdet av det egna kontoret blivit en allt viktigare 
parameter i företagens jakt på kompetens – och att 
det är arbetstagarna, inte sällan de yngre, som allt mer 
dikterar villkoren på kompetensmarknaden. 

För att fördjupa resonemangen ytterligare har vi 
genomfört djupintervjuer med företrädare för företag 
som har det gemensamt att de är lokaliserade i två 
för regionen kontorsintensiva platser; Stadshagen 
och Kista. Dessa två geografiska områden fungerar i 
rapporten som exempel på miljöer som har kritiserats 
för bristande stadsattraktivitet – samtidigt som många 
aktörer i de här områdena nu arbetar engagerat, i olika 
former, för att utveckla attraktiviteten på ett mycket 
konkret sätt. 

I rapporten redovisar vi huvuddragen i dessa 
djupintervjuer samt drar slutsatser från de genom-
förda samtalen. 

Rapporten och dess teser är inte uttömmande, och 
vi eftersträvar inte att belysa någon absolut sanning. 
Vad vi däremot försöker göra är att ringa in ett antal 
trender och till viss del nya perspektiv som visar på 
hur viktig stadsattraktiviteten är och kommer att vara 
för kunskapsekonomin i Stockholm. Vi hävdar med 
emfas att Stockholm i dag är en bra och attraktiv stad 
att bo och arbeta i. Men för att näringslivet fortsatt 
ska ha goda – eller snarare ännu bättre – möjligheter  
att attrahera och behålla kompetens gäller det att 
också våga se betydelsen av att utveckla Stockholms 
närmiljöer och kontorsmiljöer.  

Parallellt med vår direkta dialog med näringslivet har 
Stockholms Handelskammare under 2021, i samar-
bete med undersöknings- och analysföretaget 
Novus, också genomfört olika undersökningar om 
just kompetensförsörjning, stadsattraktivitet, nya 
arbetsformer och kontorens framtid. I rapporten 
redovisas också en del resultat från dessa studier.

Göran Cars, professor i samhällsbyggnad

Göran Cars är professor i samhällsbyggnad 
och har tillsammans med Stockholms Handels-
kammare arbetat fram den här rapporten. Göran 
har en unik erfarenhet av projektutveckling och 
har bland annat varit ansvarig för stadsflytten  
av Kiruna.
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Trots övertygelsen om varje plats unika karaktär, har vi försökt att bena ut 
vilka komponenter som skapar attraktivitet i städer. Dessa komponenter har 
återkommande lyfts fram i våra samtal med ledande företrädare för huvudstadens 
näringsliv. I dessa dialoger har man kopplat samman stadsmiljöns attraktivitet 
med möjligheten och förmågan att attrahera och rekrytera kompetens. De fyra 
byggstenarna är:

1. Trygghet och säkerhet  
2. Gröna inslag och kvaliteter
3. Estetik, själ och identitet
4. Stadsliv och ett levande gaturum

Byggstenar för att 
utveckla attraktivitet i 
stadsmiljön 
– enligt näringslivet
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1. Trygghet och säkerhet – platser där människor vill vara 

I våra intervjuer och samtal med näringslivet inför 
den här rapporten har vi öppet frågat om vad 
stadsattraktivitet är för dem – och vilka beståndsdelar 
attraktiviteten utgörs av. Nästan uteslutande är det 
just tryggheten som nämns först. Det kanske inte är 
så förvånande – just nu har frågor om gängkriminalitet 
och otrygghet en framträdande roll i samhällsdebatten, 
med anledning av den senaste tidens utveckling i 
bland annat stockholmsregionen. Detta har skapat en 
bred insikt – även inom näringslivet – om dessa frågors 
avgörande betydelse för vad man tycker om en plats. 
När vi ber de intervjuade företagsrepresentanterna att 
utveckla sina resonemang om vad trygghet i stads-
attraktivitet innebär, landar insikten flera gånger i att 
en plats som upplevs som trygg och säker också är en 
plats där man vill vara. På trygga platser har människor 
en bra känsla i magen, där stannar man upp och där 
vågar man möta varandras blickar. 

Även innan kriminalitet och våld blev en del av det 
dagliga samtalet var otrygghetsfrågorna centrala i 
utvärderingen av platsers attraktivitet. Länge har 
rädslan för att förflytta sig från arbetsplatsen till 
kollektivtrafiken efter mörkrets inbrott varit ett problem 
i vissa arbetsplatsområden. Problemen var tydligast 
i arbetsplatsområden som ligger lite avsides, utanför 
innerstadens puls, samt i kvarter utan verksamhet 
mot gatan. I den senaste trygghetsundersökningen 
från Brottsförebyggande rådet, Brå, uppger totalt 24 
procent av befolkningen (16–84 år) att de, under det 
senaste året, mycket eller ganska ofta har valt en annan 

väg, eller ett annat färdsätt, till följd av oro för brott. 
Undersökningen visar också att det är en betydligt 
större andel kvinnor (32 procent) än män (15 procent) 
som ofta väljer att ta en annan väg eller ett  
annat färdsätt5.

En viktig utmaning i arbetet med att förstärka 
stadsattraktiviteten handlar om att utveckla lösningar 
som på ett effektivt sätt undanröjer rädslan för våld och 
hot – och i stället skapar en miljö som människor vill 
vistas i.  

Ett exempel där man aktivt har arbetat för att öka 
tryggheten och säkerheten i stadsmiljön är Sergels 
torg. Projektet ”Sommar på Sergels torg” initierades 
2019 av fastighetsägare, organisationen City i sam-
verkan, polisen och Stockholms stad i syfte att 
öka tryggheten i stadens centrala delar. Genom att 
arrangera över 100 evenemang, och därmed locka till 
sig besökare från hela staden, lyckades man få ner 
brottsligheten samtidigt som man fick en tillströmning 
av nya besökare som valde att stanna upp och vistas 
på Sergels torg. I en uppföljning 2019 redovisade 
organisationen City i Samverkan att andelen personer 
som stannade upp på platsen ökade från 15 till 45 
procent. Samtidigt ökade även själva upplevelsen av 
Sergels torg från 1,9 till 2,8 i City i Samverkans egna 
upplevelseindex – ett index som bygger på några 
nyckelfaktorer för att utveckla attraktiva platser, där 
helhetsbilden av en plats indexeras på en skala  
från 1 till 56. 

Frågan blir än mer intressant när vi adderar de 
kvantitativa svaren från en Novusundersökning som 
Stockholms Handelskammare genomförde under 
senhösten 2021. I denna studie uppgav mer än 80 
procent av 135 intervjuade HR-chefer i Stockholms län 
att de anser att trygghet och säkerhet är viktigt för att 
locka till sig kompetens och talanger. I jämförelse med 
andra aspekter som påverkar företagens kompetens-
försörjning ser vi att trygghets- och säkerhetsaspekten 
toppar listan över det som anses vara viktigt för stads-
attraktiviteten och för möjligheten att locka till sig 
kompetens och talanger. 

Trygghetsaspekten är med andra ord inte bara en 
avgörande beståndsdel för attraktiviteten i området där 
kontoret är lokaliserat. Det visar sig att den upplevda 
tryggheten även är avgörande för att företagen ska 
lyckas rekrytera och behålla kompetens.  

5Brottsförebyggnade rådet, 2021, "Nationella trygghets-
undersökningen"

6City i Samverkan, 2019-09-03, "Sommarens insatser på Sergels torg 
har gett resultat"

Sommar på Sergels Torg

Under 2019 arrangerades över 100 evenemang 
på Sergels Torg för att öka tryggheten och locka 
till sig besökare till torget. Insatsen ledde till 
att brottsligheten minskade, och fler valde att 
stanna till och ta del av torgets innehåll.
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2. Gröna inslag och kvaliteter i staden – grön urbanitet 

Det som kallas grön urbanitet, d v s att det finns gott 
om grönytor och andra gröna inslag i och nära staden, 
bidrar till attraktiviteten i stadsmiljön på två olika sätt: 

Dels kan gröna detaljer göra stor skillnad på lokal 
nivå. Gröna inslag i stadsmiljön – även i uttalade 
arbetsplatsområden – skapar anledningar för människor 
att stanna upp och kanske till och med genomföra olika 
möten utomhus. Exempelvis har fastighetsbolaget AMF 
Fastigheter lanserat så kallade ”walk and talk-kartor” – 
promenadslingor som ska inspirera till promenadmöten 
i närheten av AMF Fastigheters uthyrda kontor.  

När parker, torg, innergårdar, tak eller hela gator förses 
med växtlighet är det inte bara åtgärder som är bra för 
miljön, utan det skapar också levande platser som folk 
vill vistas på. 

Stockholm har redan i dag en unik ställning vad gäller 
gröna miljöer. Näringslivet upplever att stadens gröna 
karaktär är en viktig konkurrensfördel när det kommer 
till att locka kompetens från utlandet. Stockholms 
närhet och tillgänglighet till stora naturområden och 
vatten är en kvalitet som få andra stora städer delar. 

I en specifik stadsdel är det inte självklart att det finns 
en korrelation mellan storleken på grönytan och en 
positiv värdering av denna. På många platser finns 
det nämligen grönytor som används ytterst sparsamt 
på grund av buller, ljusförhållanden, otillgänglighet, 
upplevd otrygghet eller att man känner sig övervakad av 
den omkringliggande bebyggelsen. Fatbursparken på 
Södermalm i Stockholm har exempelvis beskrivits som 
en passage snarare än som en park av söderborna7. 
Många undviker också Observatorielunden i Vasastan 
kvällstid på grund av otrygghet8 och delar av Järvafältet 
är både otillgängliga och känns inte alls inbjudande. 
Dessa exempel på grönområden nyttjas inte eller 
upplevs inte inbjudande på det sätt som de borde 
kunna göra – trots att det handlar om relativt stora 
områden som har planerats och skapats för att locka 
många människor. 

Om vi lämnar de lokala miljöerna och i stället fokuserar 
på Stockholm och stockholmarna i ett större perspektiv, 
så finns det vissa grönområden som erbjuder ”oss 
alla” olika former av friluftsliv. Nackareservatet är ett 
exempel på ett sammanhängande grönområde som 
är lättillgängligt från den bebyggda stadsmiljön och 
som många förflyttar sig lång väg för att besöka. 
Även Stockholms skärgård lockar många besökare – 
såväl långväga som närboende. Som redan nämnts 
är dessa kvaliteter unika för Stockholm, och också 
något som vi kan dra nytta av i marknadsföringen av 
staden gentemot till exempel kompetens från andra 
länder. Förutom det uppenbara, att naturområden 
bidrar till vila och återhämtning, har det i en studie från 
Barcelona Institute for Global Health visat sig att ju fler 

grönområden stadsbor har tillgång till, desto friskare är 
de och desto längre lever de9. 

Stockholm utsågs 2010 till den första staden att 
få utmärkelsen ”European Green Capital” av EU-
kommissionen. Den svenska huvudstaden prisades 
för närheten och tillgängligheten till grönområden. 95 
procent av stadens invånare bedömdes då bo max 300 
meter från ett grönområde10. 

Till skillnad från många andra städer så har Stockholm 
med andra ord goda grundförutsättningar när det gäller 
stadsnära natur. Men i många andra städer, som kanske 
inte alls har samma förutsättningar som Stockholm, 
så är man imponerande kreativa i att skapa attraktiva 
grönområden. Och upplevelserna i de konstruerade 
grönområdena kan i många fall mäta sig med 
upplevelserna i de ”riktiga” naturområdena. 

I Paris finns till exempel Parc des Buttes Chaumont – 
en enorm park i stadens nordöstra hörn med utsikt 
över hela den franska huvudstaden. Genom att bygga 
in vattenområden och vattenfall, en konstgjord ö och 
grottor skapas en oväntad men mycket attraktiv oas 
mitt i staden. Parken erbjuder parisarna ett avbrott och 
en tillflyktsort från innerstadens puls. 

Ett annat exempel är The High Line i New York, ett 
nedlagt gammalt järnvägsspår som i dag har blivit ett 
av stadens mest älskade och ikoniska promenadstråk. 
The High Line är ett bra exempel på hur man i en av 
västvärldens tätast bebyggda miljöer har identifierat 
platser på höjden för att skapa grön urbanitet och öka 
attraktiviteten mitt i innerstadens betong. Kanske kan 
exemplen från Paris och New York City inspirera även 
oss i Stockholm? Våra goda naturtillgångar till trots 
finns det en enorm potential i att fortsätta utveckla 
och hitta nya typer av grönområden – i syfte att öka 
attraktiviteten på lokal nivå, stadsdelsnivå och för 
Stockholm som helhet och internationell storstad.

7Mitt i Stockholm, 2020-04-03, "Nu rustas Fatbursparken"

8DN Stockholm, 2017-10-23, "Rätt ljus ska öka tryggheten i parken"

9Pereira Barboza, Evelise, et al. 2021, "Green space and mortality in 
European cities: a health impact assessment study"

10Europeiska Kommissionen, 2010, "European Green Capital"

The High Line, New York

Ett exempel på hur man har skapat grön 
urbanitet i en av västvärldens tätast bebyggda 
miljöer är The High Line i New York. Ett gammalt 
järnvägsspår har gjorts om till en park på höjden 
som ökar attraktiviteten i stadsmiljön. 
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3. Estetik, själ och identitet – ordnat men oväntat

En tredje beståndsdel i attraktiviteten är, enligt våra 
samtal och intervjuer med näringslivet, platsens själ 
och identitet – i nära symbios med dess estetiska 
värden. Här krävs det att man, i ett tidigt skede av 
platsutvecklingsprocessen, tillåter sig att söka efter 
vad som faktiskt är platsens själ. Det kan handla 
om att studera hur arkitekturen lyfter fram platsens 
specifika grund och identitet. De intervjuade företags-
representanterna var överens om att arkitektur som 
endast består av storskaliga, monotona och tunga 
byggnader riskerar att sänka en plats attraktivitet 
och förhindra en positiv utveckling av området. En 
arkitektur som däremot skapar en variationsrik och 
vacker stadsmiljö bidrar kraftigt positivt till områdets 
attraktivitet. Det kan låta som självklarheter, men det är 
ändå värt att beakta hur viktigt det mänskliga ögat är i 
bedömningen av en plats attraktivitet. 

När Stockholms Handelskammare i maj 2021 lät Novus 
fråga stockholmarna vad som gör att man trivs i en 
stad så var just estetiken och de emotionella värdena 
mycket viktiga för den totala attraktiviteten. Flera av de 
svarande hade ”vacker arkitektur” och ”stadens själ” 
som top-of-mind-svar på en öppen fråga om vad som 
gör en stad attraktiv. 

Att mäta, eller ta fram recept på vilken typ av arkitektur 
som skapar attraktivitet är ingen enkel uppgift. Men en
liknande bild som den som framkommit i våra diskus-
sioner med företrädare för näringslivet i Stockholm, 
beskrivs också av utbildningsföretaget ”The school 

of life”, med grundaren och författaren Alain de Botton 
i spetsen. De tror sig ha hittat receptet för vad som 
skapar attraktivitet i arkitektur – och i förlängningen 
också en vacker stad. Man ställer sig frågan varför vi 
tycker om städer som Paris och New York och kommer 
fram till att mycket handlar om ordning. Dock inte så 
pass mycket ordning att denna blir ”själsdödande”, 
utan snarare ett ordnat kaos där man ger utrymme 
för mystik, oväntade passager, material och miljöer 
som skapas med hjälp av just arkitektur. Bort med 
det storskaliga och monotona och satsa i stället på 
en visuell ansats som ger bilden av ett ordnat, men 
oväntat, resultat11.  

För några år sedan lanserade det brittiska forsknings-
institutet Create Streets, tillsammans med Prince’s 
Foundation For Building Community, en rapport om hur 
vi skapar platser som vi vill bo på. Även i den rapporten 
är en av flera slutsatser just hur viktigt det är att modern 
stadsutveckling tar stor hänsyn till människors önskan 
att en plats ska ha en identitet och själ. Och om man 
lyckas skapa miljöer som genererar dessa emotionella 
värden hos de boende så kommer de sannolikt också 
att konvertera sin ”nimby-mentalitet” (not-in-my-
backyard) till bimby (beauty-in-my-backyard)12. 

Planerna för omvandling av Slakthusområdet, som 
beskrivits ovan, utgör ett mycket aktuellt exempel på 
hur förnyelse kan gå hand i hand med en ambition att 
också bevara och till och med utveckla en stadsdels 
själ, historia och identitet.

»Bort med det storsakliga och 
monotona. Satsa i stället på 
det ordnade men oväntade.«

11How to make an attractive city, The school of life, 2015

12Housing Communities, Prince's foundation, 2014

Dancing House i Prag

Ett exempel på kreativ och oväntad arkitektur. 
Ritad av Vlado Milunić och Frank Gehry. Stod 
klart 1996. 
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4. Det levande gaturummet – betydelsen av stadsliv 

Sist men inte minst, den fjärde komponenten som 
näringslivet anser vara viktig för att skapa attraktiva 
miljöer är det levande gaturummet. Det här får 
direkt bäring på arbetsplatsområdena, eftersom det 
närliggande gaturummet är den plats där vi allt som 
oftast tar del av serviceutbudet runt våra arbetsplatser. 
I många sammanhang utgör till och med det levande 
gaturummet den tydligaste beskrivningen av ett 
visst arbetsplatsområde. ”Mitt kontor ligger i samma 
byggnad som den specifika restaurangen” eller ”på 
väg till jobbet passerar jag det här trevliga caféet” är 
nog kommentarer som många kan skriva under på – 
om kontoret råkar ligga på en plats med ett levande 
gaturum vill säga. 

Enligt våra intervjuer är kvittot på att det finns ett 
levande, attraktivt, gaturum att personer verkligen 
söker sig till platsen – att man inte bara passerar 
platsen för att man måste, utan att man faktiskt stannar 
till eller stannar kvar en stund. Det kan vara av praktiska 
skäl, för att handla, äta eller uppleva något. Men det 
kan också vara för att platsen har sådana kvaliteter 
att man vill använda den för andra syften, exempelvis 
avkoppling eller möten med andra personer. 

Ett levande gaturum består till stor del av handel, vilket 
traditionellt sett är det som skapat liv i gaturummet. 
Dels har butiker varit viktiga målpunkter eller desti-
nationer i sig, dels har handel i form av shopping 
många gånger varit ett sätt att umgås och röra sig i 
stadsmiljön. Inte minst mot denna bakgrund återfinns 
ofta formuleringen ”butiker i bottenvåningen” i komm-
unala planprogram och signalerar förhoppningen att 
butiker i gaturummet ska bidra till ett livligt stadsliv. 
Levande bottenvåningar har blivit ett standardrecept 
och ett mantra i stadsbyggnadsdebatten om hur man 
skapar den attraktiva staden. Man kan naturligtvis 
kritisera dessa kommunala måldokument för att vara 
konforma eller fantasilösa, men levande bottenvåningar 
och verksamheter som stödjer folklivet på gator och 
torg betyder definitivt mycket för en plats attraktivitet. 

Problemet med dessa vällovliga ambitioner är att det 
önskvärda inte alltid är förenligt med det möjliga. 
Handeln har under senare tid både genomlidit en 
pandemi och genomgått en strukturförändring som 
inneburit att butiker som tidigare fanns lokaliserade i 
innerstads- och förortsmiljöer flyttat till större och mer 
rationella enheter i städernas ytterområden, så kallade 
externhandelsområden eller köpcentrum. Dessutom 
sker i dag en stor del av handeln via internet. Ökningen 
av e-handeln har accelererat kraftigt under pandemin – 
under helåret 2020 ökade e-handeln i Sverige med hela 
40 procent. Under 2021 har tillväxten inom e-handeln 

fortsatt, dock i en långsammare takt, visar Postnords 
E-barometer från det tredje kvartalet. Tillväxten landade 
i den rapporten på 11 procent. Vidare så kan det konsta-
teras att 75 procent av svenskarna handlat på nätet den 
senaste tiden13.  

Strukturförändringen inom handeln – från butik till 
e-handel – leder till att nya målgrupper nu börjar handla 
på nätet. Man ser till exempel att personer över 50 år 
är de som ökat sin e-handelskonsumtion mest av alla 
sedan pandemin startade14. 

Men trots e-handelns uppsving spås de fysiska 
butikerna även framöver vara viktiga inslag i stadsmiljön. 
Mätningar visar till exempel att många konsumenter 
under hösten 2021 återgick till de fysiska butikerna i takt 
med att pandemirestriktionerna lättades15. Men för att 
nå de uppsatta målen om levande gatu- och torgmiljöer 
måste även andra verksamheter, som kompletterar 
handeln, utvecklas. Att i dag hitta en bokhandel eller en 
järnaffär i en stadsmiljö är definitivt svårare än att hitta 
ett surdegsbageri, ett take away-ställe på lunchen eller 
en frisörsalong. 

Det ganska stora förändringstryck som stadsmiljön är 
satt under till följd av pandemins hårda slag mot staden 
och dess funktioner och handelns strukturomvandling 
ställer påtagligt ökade krav på flexibilitet. Både i den 
byggda staden och när det gäller innehållet i våra 
miljöer. På kort tid har platserna och sättet på vilket 
vi arbetat förändrats, vaccinmottagningar har beretts 
plats i kyrkor och skolor, och affärer och restauranger 
har anpassats för att kunna vara smittsäkra. Om vi 
ska dra några positiva lärdomar av den turbulens vi 
har genomlevt så är det att staden behöver bli en 
möjliggörare för de ibland helt oförutsägbara behov 
som uppstår. Helt enkelt för att på ett smart och hållbart 
sätt ska kunna anpassas efter nya villkor skapade av 
externa krafter, trender eller värderingsförändringar hos 
invånarna.

13, 14, 15,Postnord, e-barometern Q3 2021

Sommarplats: Skånegatan

Skånegatan på Södermalm förvandlas 
sommartid till ett myller av människor, 
restauranger, butiker och grönska.  
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Hur skapar vi attraktivitet 
som lockar kompetens? 

EN stads attraktivitet består naturligtvis inte bara av de fyra komponenter 
som vi nu har beskrivit. Men vår sammanställning ger en fingervisning 
om vilka kvaliteter som företagen anser vara viktiga att satsa på i utveck-
landet av våra stadsmiljöer – i syfte att locka till sig kompetens. Och 
näringslivet i Stockholmsregionen är övertygat om att stadsmiljön – både 
i huvudstaden som helhet och i arbetsplatsernas och kontorens närmiljö 

– har en stor betydelse för stadens attraktivitet. Och att detta i sin tur påverkar 
företagens möjligheter att locka kompetens. 

Att agera på den övertygelsen är dock inte enkelt. Först och främst krävs att 
många aktörer har en gemensam bild av vad som behöver göras – och hur det ska 
göras. Som vi redan konstaterat i den här rapporten finns det inget universellt och 
obestridligt framgångsrecept för att skapa attraktivitet i stadsmiljön. Vi har förvisso 
listat fyra centrala komponenter i den attraktiva staden – utifrån de samtal vi haft med 
regionens näringsliv. Men att i verkligheten åstadkomma stads- och platsutveckling 
baserat på dessa komponenter är ett stort steg. Utöver den gemensamma bilden av 
vad som behöver göras – och hur – krävs också en fungerande samordning mellan 
olika aktörers intressen och arbetsinsatser. Dels handlar det om att samla berörda 
företag och förvissa sig om en gemensam betalningsvilja för de åtgärder som krävs. 
Dels handlar det om att samordna privata och offentliga aktörer – både vad gäller 
finansiering och verkställande. 

Trots att det handlar om enorma utmaningar så genomförs det nu ett antal 
geografiskt avgränsade satsningar på utveckling av stadsmiljön för att öka dessa 
arbetsplatsområdens attraktivitet – just i syfte att underlätta kompetensförsörjningen 
för det lokala näringslivet. Satsningarna är extra intressanta med tanke på att dagens 
Stockholm skiljer sig från många andra storstäder genom att bara ha ett riktigt 
centrum. I många andra storstäder finns, utöver den plats som rättmätigt kan kallas 
för stadens centrum, även andra starka centrumbildningar och stadsmiljöer som 
fungerar som komplement till stadskärnan. Berlin, Paris, Bryssel och Amsterdam 
är städer med exempel på just detta; flera centrumbildningar och flera centrala 
hållpunkter i innerstaden. 

Vi kommer nu att beskriva två av dessa aktuella och spännande satsningar på 
stadsutveckling i Stockholmsregionen: Kista och Stadshagen. Båda dessa områden 
är utpräglat kontorsintensiva och har på olika sätt och grunder kritiserats för 
bristande attraktivitet. Hur arbetar man i dag för att öka dessa områdens attraktivitet?
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Kista 
Stadsdelen Kista på Järvafältet i norra Stockholm byggdes i slutet av 1970-talet, med 
målet att bli ett världsledande IT-kluster. Frågan om stadsattraktivitet stod då inte 
på dagordningen på samma sätt som i dag. Snarare var det övertygelsen att stim-
ulerande och utmanande arbetsuppgifter i världsledande företag skulle attrahera 
kreativa människor och spetskompetens till den nya noden. Att erbjuda utmanande 
arbetsuppgifter på innovativa och spännande bolag räckte som dragningskraft på 
kompetensen och talangerna. Dessa konkurrensfaktorer har inte tappat i betydelse 
utan är i allra högsta grad relevanta än i dag. Men de räcker inte för ett företag eller 
ett kluster för att stå som segrare i konkurrensen. 

Närmiljön måste också vara inbjudande och i Kista har man länge upplevt sig sakna 
vissa attraktiva kvaliteter som, i nästa steg, skulle kunna försvåra för företagen att 
rekrytera och behålla arbetskraft. Detta trots att Kista är ett av världens viktigaste 
kluster inom IT och kommunikation, och trots att det är ett av Stockholms mest 
kontorsintensiva områden med över 40  000 människor på plats en vanlig vardag. 

I våra samtal och intervjuer tonar en gemensam bild fram av den bristande attraktiv-
iteten i Kistas arbetsplatsområde. Näringslivsrepresentanterna beskriver en miljö 
med slutna och inåtvända entréer och med långa sträckor av ”döda” fasader. 
Sammantaget leder det till att kontors- och arbetsplatsområdet uppfattas som stängt 
och introvert. Det saknas upplevelser att stanna till vid och väldigt lite av det som 
händer innanför fasaderna kommuniceras ut mot gatan. 

Stadsdelen upplevs också vara separerad och isolerad. Arbetsplatsområdet 
är skarpt avskilt från Kistas bostadsområde, med tunnelbanan som barriär. Detta 
leder till att det efter kontorstid är folktomt och att det saknas liv och puls i 
arbetsplatsområdet. Den tydliga geografiska uppdelningen mellan områdena 
förstärks av att de rent arkitektoniskt inte samspelar med varandra – och tänkbara 
ömsesidiga attraktivitetsvinster uteblir därmed helt. 

Det sätt på vilket stadsdelen är utformad har också bidragit till att tryggheten i 
stadsdelen upplevs som bristfällig. Stängda fasader, avsaknad av liv i gaturummet 
och tomt på folk efter arbetsdagens slut gör att många anställda känner olust att röra 
sig i området efter kontorstid. För att Kista ska vara en trygg och säker stadsdel är 
det därför avgörande att skapa attraktiva miljöer med just liv mellan husen, och liv i 
gatuplanet. 

Med andra ord är det tydligt att bristerna i Kistas stadsattraktivitet kan summeras till 
två huvudsakliga problem som måste åtgärdas: dels arbetsplatsområdets utformning 
som i dag saknar upplevelser, inbjudande miljöer och liv mellan husen, dels att 
bostadsområdet och arbetsplatsområdet är helt separerade från varandra. Den strikta 
uppdelningen i två separata miljöer, som inte på något sätt berikar varandra – inte 
heller arkitektoniskt – är inte bra för tryggheten. 

Arbetsplatsområdets 
attraktivitetsbrister 

– den introverta tonåringen
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Vilka skulle du säga är huvudkomponenterna när det 
handlar om stadsattraktivitet – och hur ser det ut i 
Kista? 

RECEPTET FÖR ATTRAKTIVA miljöer är tredelat. Trygghet, 
nytta och upplevelse. Människor måste känna en 
grundtrygghet i stadsmiljön. Samtidigt måste det också 
finnas en nytta från en mångfald av verksamheter 
för att platsen ska upplevas som attraktiv; handel, 
restauranger och annan service. För att en plats ska 
vara attraktiv måste den också bidra med någon form 
av inspiration eller upplevelse för besökaren. Det kan 
exempelvis vara miljön i sig, arkitekturen eller ett utbud 
av kultur och natur.

När det gäller Kista så är inte det här grundreceptet 
uppfyllt. Man stänger till stor del ner klockan fem, och 
vi har en stor separation där bostadsområden delas från 
arbetsplatserna. Det innebär att livet mellan husen blir 
bristfälligt. Det var någon som en gång sade att Kista 
är som en begåvad men introvert tonåring som inte har 
blommat ut. Och det är rätt träffande. 

Kista kritiseras för bristande attraktivitet – varför har 
det blivit som det har blivit?

FRÅN BÖRJAN VAR Kista en plats för ett fåtal stora bolag – 
som alla var ganska hemlighetsfulla av sig. Det blev en 
sluten plats som vände sig inåt. Det skulle vara lätt att ta 
sig dit – men sen skulle man in och jobba. I dag är det 
annorlunda. För många bolag är en attraktiv stadsmiljö 
en nyckelfaktor. Det är till exempel uppenbart att många 
spelutvecklare gillar miljön på Södermalm. De vill vara 
i den pulserande stadsmiljö och i den ”style” som 
Södermalm har.

Fungerar ditt recept på attraktivitet – trygghet, nytta 
och upplevelse – när man tar fram och skapar nya 
områden?

NÄR MAN TÄNKER koncept och vision för nya stadsdelar 
gäller det att våga nischa sig lite. Det ska sticka ut lite 
grann och man kan försöka spetsa till attraktiviteten 
något. Annars riskerar vi att få likadana områden och 

likadana utbud överallt. Och då riskerar vi bara att skapa 
tråkiga miljöer. Det gäller att våga hitta själen i varje 
plats och våga se till det unika som en plats erbjuder. 
Det gör man genom att ställa sig frågan vilka som är 
utmaningarna på platsen, och vad historien säger  
om platsen.

Hur gör man för att bygga in attraktivitet i redan 
utvecklade områden, som i Kista?

DET GÄLLER ATT se vad som kan göras på såväl kort 
som lång sikt. På kort sikt kommer vi försöka få liv i 
det som finns mellan husen och se till att det händer 
något. Vi kommer också visa upp vad som sker 
innanför fasaderna och skapa upplevelser som gör 
att man stannar till. På lång sikt handlar det om att 
få in bostäder, kultur och sport – öppna upp slutna 
bottenvåningar och skapa miljöer som människor vill 
vistas i.

regionchef Stockholm på Castellum

Vi pratade med Sven Stork, regionchef Stockholm på 
Castellum, om varför Kista blev som det blev – och hur hans 
recept för attraktiva miljöer ser ut.  

Sven Stork 

"Det gäller att våga nischa sig lite. 
Det ska sticka ut och spetsas till. 
Annars riskerar vi att vi får likadana 
områden överallt."
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R & D site chef på Ericsson

Ericsson är ett av världens ledande företag inom 
kommunikationsteknik och har sitt globala huvudkontor 
i Kista. Vi pratade med Anders Nordin, R & D site chef på 
Ericsson, om hur Kistas bristande attraktivitet påverkar 
Ericsson som arbetsgivare och varför det är viktigt att satsa 
på stadsattraktivitet i dag.

Anders Nordin

Varför är det viktigt att satsa på attraktiviteten i Kista 
– enligt dig?

DET ÄR VIKTIGT ur många aspekter, men kanske framför 
allt i form av det framtida arbetskontoret och det 
framtida arbetslivet. Pandemin har fått oss att inse att 
det är extra viktigt att kunna erbjuda attraktiva miljöer 
för våra anställda de dagar de väljer att arbeta från 
kontoret. Det är vi helt övertygade om. För att behålla 
våra värden vad gäller kultur inom bolaget så är miljön 
på och kring jobbet en viktig pusselbit.

Det är viktigt att miljön kring arbetsplatsen visar att 
man är i en spännande kontext; IT och kommunikation. 
Ericsson möjliggör för folk att kommunicera – den 
känslan vill vi förmedla redan när man kommer till Kista. 
Den innovationskraft som Ericsson har ska förmedlas 
också i stadsmiljön.

Hur viktigt skulle du säga att det är med en attraktiv 
miljö för att behålla och rekrytera anställda?

JAG SKULLE SÄGA att det är jätteviktigt. Utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv så ser vi att Kista inte är attraktivt 
i dag. När det gäller Ericsson så märker vi det framför 
allt i rekryteringen av unga ingenjörer. Vi har en hård 

konkurrens om talangerna med de startupbolag som 
har etablerat sig i centrala Stockholm. Det är tufft för 
Kista att konkurrera som arbetsplats då. Kista är i dag en 
plats man åker till och från. Det måste vi ändra på om vi 
ska ses som en attraktiv arbetsgivare i framtiden.

Men hur går man till väga rent konkret? Vad tror du är 
nyckeln till framgång för mer attraktivitet i Kista?

DET HANDLAR OM att skapa en mer integrerad plats. 
Och då menar jag på flera sätt. För det första handlar 
det om konkreta förändringar i Kista – att få till en 
integrerad plats snarare än ett isolerat kontorsområde. 
Liv i gatuplanet, bostäder och servicebolag i området, 
snarare än bara företag. En puls och en mix av olika 
typer av verksamheter. För det andra så skulle jag 
vilja se att Kista blev en mycket mer integrerad del av 
Stockholm. Stockholm är attraktivt. Och Kista är trots 
allt väldigt nära – det är bara en mil från stadskärnan.

"Pandemin har fått oss att inse 
att det är extra viktigt att kunna 
erbjuda attraktiva miljöer för våra 
anställda de dagar de väljer att 
arbeta från kontoret."
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Målbilden för en attraktiv 
stadsmiljö i Kista 
En fördel för Kista är att näringslivet har en gemensam 
målbild för vad man vill uppnå – och hur man ska 
få bukt med de brister och attraktivitetsutmaningar 
stadsdelen har i dag. 

Först och främst ska Kista fortsätta att vara ett IT-
kluster. Men det finns en skepsis kring likformigheten 
av företag – att det i sin tur kan ha bidragit till att även 
stadsdelen upplevs som ensidig. För att utveckla 
en attraktiv miljö bör IT-klustret breddas och också 
inkludera andra typer av verksamheter. Målet för 
Kista kan vara att attrahera företag som använder 
kommunikation, snarare än att bara inhysa företag som 
utvecklar kommunikation. Det skulle vara en metod 
för att skapa nya synergier, nya möten och nya flöden 
mellan företagen. Något som i sig skulle vara ett steg 
mot en mer attraktiv stadsmiljö. 

Förutom målbilden av ett mer blandat IT-kluster så 
efterfrågas också en blandning av samhällsfunktioner 
på plats i Kista. Pandemin har visat att hälsa och livsstil 
inte bara är en fråga för de timmar på dygnet då man 
inte arbetar, utan tvärtom är något som gäller även 
under arbetstid och som företagen därför kommer att 
behöva ta ett aktivt ansvar för. Ett konkret exempel 
skulle kunna vara att inkludera fler gröna miljöer i Kista 
och på så sätt utveckla den gröna urbaniteten. Till 
exempel ett grönt inslag som skulle öka möjligheten 
till promenader eller en lunch utomhus och som 
skulle gynna boende, kontorsanställda och besökare i 
området. 

Gröna inslag i Kista skulle även bidra positivt i steget 
från det stängda och slutna gaturummet till en öppen 
och inbjudande stadsmiljö. 

Gröna inslag kan också ha positiva hälsoeffekter 
samt skapa nya typer av mötesplatser – något som 
Kista saknar i dag. Stängda fasader gör att man inte 
stannar till när man är ute och går. I målbilden för Kista 
är just det uttjatade, men ack så viktiga, begreppet 
mötesplatser helt avgörande. Sådana mötesplatser 
skapar nämligen nya, positiva värden som saknas i 
dagens Kista. 

Målet för Kista är att attrahera fler personer till platsen 
och att komplettera platsen med funktioner som skapar 
nya värden – värden som man i dag söker sig bort från 
Kista för att uppleva. 
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"Nu tar man oftast inte sin 
afterwork i Kista, det gör  
man i city."

Vad skulle du säga är målbilden för Kista – och hur ska 
man gå till väga för att nå den målbilden?

MÅLBILDEN FÖR KISTA är att skapa lockelser för fler. 
Det gör man genom att komplettera dagens utbud 
med bra funktioner som skapar mervärde. Att bara 
ha ett kontorskluster, som i dag, är inte rätt. Vi måste 
jobba för att få in en mer blandad bebyggelse och 
kompletterande verksamheter. Kanske kan det vara ett 
bra hotell som lockar till affärsluncher, eller bra skolor till 
de boende i närmiljön. Kanske både och. Man gör bäst 
i att börja komplettera den verksamhet som finns i dag 
och säkerställa att det som finns håller en hög kvalitet. 
Det finns en frustration över att man inte använder 
miljön i Kista på bästa sätt, något som skulle kunna 
uppnås om fler verksamheter fick utrymme där.

Med fler värden på plats – hur ska Kista förhålla sig till 
innerstan: konkurrent eller komplement?

KISTA SKA INTE konkurrera med Stockholm City – city är 
en bra tillgång för Kista. Kista kanske inte måste leva 
dygnet runt, men stadsdelen måste i alla fall ha ett liv 
som är längre än normal kontorstid. Vi måste identifiera 
och satsa på de värden som skapar bra komplement till 
staden som helhet. Kista ska ta en tydlig position som 
kompletterar city.

Vilka trender inom attraktiv stadsutveckling tycker du 
man ska ha koll på, och kanske också ta med i utveck-
lingen av Kista?

VI SER NU en stark trend och utveckling av att det man 
upplever också är det man delar med sig av. Du vill 
exempelvis kunna äta och dricka med dina vänner på 
en bra restaurang – och berätta om det efteråt. Den 
typen av kvalitativa upplevelser har vi inte tillräckligt av 
i Kista i dag. Nu tar man oftast inte sin afterwork i Kista, 
det gör man i city. 

Trenden att något definieras av sina upplevelser innebär 
att en kontorsfastighets största fördel i dag är om den 
har en bra restaurang i bottenplan. För då kommer man 
att omnämna platsen efter den restaurangen. Det här är 
en förändring som har skett över tid, och alla områden 
hänger inte med i den utvecklingen.

affärsområdeschef Stockholm Nord Vasakronan

Vi frågade Martin Sandgärde, affärsområdeschef Stockholm 
Nord på fastighetsbolaget Vasakronan, om hur en komplettering 
av befintliga verksamheter kan gå till, och vilka trender han spår 
framåt, för att skapa målbilden för Kista. 

Martin Sandgärde
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Hur ska nya mötesplatser skapas i Kista – och hur ska 
de se ut?

DET ÄR LÄTT att tro att det handlar om att skapa formella 
mötesplatser. Men jag skulle vilja säga att det är minst 
lika viktigt att försöka få fram informella mötesplatser. 
Ett klassiskt exempel på en sådan är en basketplan 
med endast en målring. Vem som helst kan kliva in i 
spelet och fråga om man får vara med. Det enda möjliga 
svaret är ja. I Kista måste vi skapa just en flora av 
mötesplatser. Alltifrån det billiga caféet till vita duken-
restaurangen. Först då kan vi få till liv i gatan och skapa 
mötesplatser som lockar fler. Då skapar vi platser där 
kreativitet kan väckas, och det är då vi får till utveckling 
och innovation.

Vad är det som gör att man inte får till den här typen 
av mötesplatser i dag?

DE SLUTNA FASADERNA och inåtvända entréerna gör att 
man inte stannar till. Kista har 17 kilometer döda fasader 
– det måste vara ett inofficiellt världsrekord. Vi måste 
våga ställa krav på levande bottenvåningar, men det 
är också en utmaning för fastighetsägarna att direkt 
se någon typ av ekonomisk vinst i nya verksamheter. 
Därför krävs en långsiktig dialog mellan kommun och 
fastighetsägare, där båda parter tar lika stort ansvar för 
stadsutvecklingen.

konsult, f d City Development Director på Kista Science City

Från stängda miljöer till mötesplatser i gatuplan – ett viktigt 
steg på vägen för Kista. Vi pratade med Åke Lindström, 
konsult och tidigare City Development Director på Kista 
Science City, om hur den här utvecklingen ska gå till. 

Åke Lindström

"Kista har 17 kilometer 
döda fasader – det 
måste vara ett inofficiellt 
världsrekord."
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Hur kan önskvärda 
förändringar uppnås? 
Hur går man från inåtvända fasader till levande 
mötesplatser, med en mångfald av verksamheter? Och 
var befinner sig Kista i den här utvecklingen i dag? 

I Kista handlar det om att genomföra flera typer av 
åtgärder, parallellt. Både i form av ökat samarbete 
mellan företagen och en mer institutionaliserad dialog 
mellan företagen och kommunen. 

Fastighetsbolagen i Kista har i dag ett eget nätverk 
för företagsinitiativ. För att undvika punktinsatser som 
kostar mer än de smakar har sex stora fastighetsbolag 
gått samman och investerar gemensamma insatser för 
att nå de uppsatta målen. Kista Limitless, som nätverket 
heter, ska arbeta för att öka attraktiviteten i Kista. 

Privata aktörer i Kista har i dag en bra dialog med 
kommunen. Men här finns en efterfrågan på en ännu 
tätare, nästan institutionaliserad, dialog. En sådan 
skulle skapa bättre förutsättningar för att nå målbilden, 
och man skulle sannolikt åstadkomma en ”win-win-
situation” för både kommunen och näringslivet. 

Vad som är klart och tydligt är att näringslivet vill 
satsa på Kista. Närheten till innerstaden och en hög 
närvaro av akademin, i form av KTH och Stockholms 
universitet, gör att man ser stora möjligheter på platsen. 
Kista står inför utmaningar, vissa av dessa kan hanteras 
av näringslivet, andra av kommunen och ytterligare 
andra förutsätter samordnade offentliga och privata 
investeringar och samarbeten.

Kista Limitless

Kista Limitless leder ett av Nordens största stads-
utvecklingsprojekt. Den initiala handlingsplanen 
för initiativet omfattar 8 000 nya bostäder, 8 000 
arbetstillfällen, två nya hotell och 20 nya samhälls-
fastigheter – bland annat. 

Det unika med Kista Limitless är att så många 
privata aktörer har gått samman i en gemensam 
satsning på stadsutveckling. Fastighetsägarna 
Corem, Vasakronan, Kungsleden (Castellum), 
Revelop och Atrium Ljungberg står bakom det 
gemensamma aktiebolaget. Handlingsplanen har 
tagits fram i nära samarbete med Stockholms stad, 
Region Stockholm, KTH, Stockholms universitet, 
Ericsson, Kista Science City samt ett flertal lokala 
aktörer. 

"Det måste bli trevligare och roligare att jobba  
och vistas här i Kista. Och på sikt även att bo här."  
Johan Thomsson, vd Kista Limitless
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Den andra fallstudien i den här rapporten avser Stadshagen på norra Kungsholmen. 
Stadshagen har under de senaste 20 åren varit med om en successiv transformation, 
från en småruffig stadsdel med bryggerier och vårdbyggnader till en blandstad med 
uppluckrade kvartersstrukturer. 

Nu har en ny detaljplan för områdets centrala delar tagits fram. Ett nytt kvarter ska 
växa fram. Det planeras bland annat för 1 900 nya bostäder samt nya gator, torg och 
parker. I samtliga bottenvåningar ska det finnas lokaler som har till uppgift att skapa 
liv och rörelse. 

Utmaningen är att Stadshagen, trots områdets kvaliteter och centrala läge, upplevs 
som en avkrok. En stadsdel med döda fasader och baksidor. En plats som beskrivs 
som något man åker till för att man måste. Stadshagen är en storskalig plats 
utan egentlig stadskänsla. Det finns likheter i beskrivningen av Stadshagen och 
Kista. Gemensamt för de två platserna är upplevelsen av döda ytor, stora avstånd 
och en avsaknad av liv och rörelse. Intervjupersonerna förordar samstämt att 
stadsattraktivitet måste vara en utgångpunkt för det förestående utvecklingsarbetet. 

I samtalen med näringslivsrepresentanterna väcks frågan om vad Stadshagen 
faktiskt är – det vill säga rent geografiskt. Många olika skepnader och 
gränsdragningar gör det till och med svårt för den inbitne stockholmsbon att 
förstå var Stadshagen ligger och vilka ytor och gator platsen innefattar. Det måste 
egentligen inte vara en brist i sig, men det säger ändå något om att Stadshagen inte 
lämnar något avtryck hos besökaren. 

Samtidigt har Stadshagen definitivt vissa kvaliteter; dels genom sitt centrala läge 
med god tillgänglighet, dels genom att området – vid sidan av de ”döda platser” – 
också rymmer stadskvaliteter. 

Vilka är stadsdelens brister

 – innerstans mest centrala ickeplats
Stadshagen
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Hur viktig är tillgängligheten när man pratar om 
attraktiva stadsmiljöer – och hur visar sig det här i 
Stadshagen?

I ATTRAKTIVA MILJÖER är tillgänglighet a och o. Man 
måste nå det man behöver nå. Det betyder inte att en 
plats måste innehålla allt för att vara attraktiv, men det 
måste finnas en inbyggd tillgänglighet. När det gäller 
Stadshagen så är det i dag ett ”mitt-emellan-ställe”. Ett 
ställe i transit, där det saknas en tydlig kärna. En plats 
som fungerar som en passage på väg till kontoret eller 
till S:t Görans sjukhus. 

Tunnelbanestationen är en viktig knutpunkt, såväl för 
besökare till sjukhuset som för de många anställda som 
ska till sina arbetsplatser.

Hur kan man utveckla Stadshagen för att få en 
tydligare kärna, och komma bort från känslan av ett 
”mitt-emellan-ställe”?

DET BEHÖVS INTE så många fundamentala förändringar, 
utan fokus bör vara just på att knyta ihop Stadshagens 
olika delar. Stråk med upplevelser längs vägen 
kan skapas och stadsdelen kan förtätas. I dag är 
Stadshagen framför allt ett ställe man jobbar på, men 
ytterligare karaktär och kvalitet kan tillföras. Då uppstår 
en förändring och en positiv upplevelse för boende, 
anställda och besökare i Stadshagen. Och då har vi 
kommit en bra bit på vägen.

vd MTR Tunnelbana

För att bättre förstå vikten av tillgänglighet och närhet i 
utvecklingen av attraktiva stadsmiljöer pratade vi med 
Caroline Åstrand, vd MTR Tunnelbana.  

Caroline Åstrand

»Ett citat kan skrivas här cips un-
dis dolenim et recae ne ve«

Foto:Roland Lundgren/ Mostphotos
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Målbild för en attraktiv 
stadsmiljö 
Den stora mängden arbetsplatser som finns i 
Stadshagen i dag gör att platsen behöver kompletteras 
med verksamheter som också lever under andra timmar 
på dygnet än kontorstiderna. Det skulle leda till att 
Stadshagen inte bara upplevs som en plats på vägen, 
utan som en plats i sig. Och om man ökar mängden 
upplevelser i Stadshagen kommer det garanterat ge 
positiva effekter på det lokala näringslivet. 

Målbilden är en naturlig förtätning av stadsdelen, 
där variation, upplevelser och serviceutbud byggs in 
genom en arkitektur som tillåter liv mellan husen och 
liv i gaturummet. Resultatet man ser framför sig är att 
Stadshagen ska bli en blandstad där näringslivet ska ha 
goda möjligheter att attrahera talanger och där framtida 
besökare ska stanna upp och använda sig av platsens 
möjligheter och utbud. 
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Det har inte riktigt funnits någon stadskänsla i 
Stadshagen. Men berätta, vad är det som sker i 
Stadshagen just nu?

STADSHAGEN ÄR EN stadsdel i förändring, det händer 
mycket här just nu! Flera aktörer har redan kickat i gång 
sina utvecklingsprojekt och även vi är i full gång med 
utvecklingen av vår huvudkontorsfastighet till ett nytt 
blandat kvarter, mitt i Stadshagen. I den första etappen 
bygger vi ut vårt huvudkontor med 8 000 kvadratmeter 
och skapar 114 nya bostäder. Genom projektet vill vi 
ge tydliga mervärden till Stadshagen som plats och 
tillsammans med områdets andra aktörer skapa ett 
kvarter som fler kan och vill leva och verka i.

Vilken är er målbild för det nya huvudkontoret och 
kvarteret i Stadshagen?

VÅR AMBITION ÄR att skapa ett kvarter som ska göra det 
lite lättare för alla som bor och verkar här att få en lite 
bättre och lite mer hållbar vardag. Vi vill visa att det 
går att bygga grönt. Men lika viktigt är det att skapa 
ett kvarter där det också är lätt att leva hållbart. Vi vill 
bidra till att skapa en liten stad i staden – en stad som 
lever dygnet runt. Det är en viktig förutsättning för att 
skapa ett tryggt kvarter. Vi hittar inspiration i konceptet 
”15 minuters-staden”, där det mesta kan nås inom 15 
minuters promenadavstånd. Vi har också haft som 
målsättning att bidra med en ”grönare” arkitektur, 
med bland annat förnybara byggmaterial. Vi har också 
försökt bryta ner de stora skalorna till en mindre och 
mer mänsklig skala.

Vi har bland annat inspirerats av Paris och av Woven 
City i Japan. Gemensamt för dessa platser är att de har 
vågat testa nya lösningar och tänka nytt och hållbart när 
det gäller förnybart, cirkulärt, gröna inslag i arkitektur 
och stadsbild, mobilitetslösningar och lokalt fokus. Här 
finns en fantastisk källa till inspiration och så många 
goda exempel.

Electrolux övergripande syfte, eller purpose om 
du vill, är ”Shape living for the better”. Detta syfte 
har genomsyrat hela vårt projekt i Stadshagen. En 
personlig reflektion är att det är fantastiskt vad goda 

och starka värderingar kan åstadkomma. Vilken kraft 
goda exempel kan ha – ringarna på vattnet som når 
långt, som inspirerar, utmanar och bidrar till ökad 
kunskap.

Varför är det viktigt med attraktiva stadsmiljöer – för 
ett företag som Electrolux?

FÖR ELECTROLUX HANDLAR det mycket om att vi är 
ett internationellt företag, där över femtio procent 
av de anställda vid vårt huvudkontor i Stadshagen 
kommer från andra länder. Vi konkurrerar inte bara om 
talangerna i Stockholm och Sverige, utan vi agerar på 
en global arena. Ett attraktivt Stockholm, ett attraktivt 
Stadshagen och ett attraktivt huvudkontor – det är 
viktiga delar i paketet. Och vi märker att om man ska 
flytta till Stockholm för att jobba så vill man ha puls och 
levande stadsmiljöer. Men också närhet till vatten och 
gröna rekreationsområden.

Att vi med vårt projekt får möjlighet att både bidra till ett 
trevligare och mer levande Stadshagen och skapa upp 
till 650 lägenheter i varierande storlekar i ett centralt 
läge – det känns riktigt bra. Ett riktigt fint exempel på 
ett hållbart stadsbyggande.

fastighetschef Electrolux

För att ytterligare förstå målbilden och visionen med den 
förändring som sker i Stadshagen just nu pratade vi med 
Ulrika Kågström, fastighetschef på Electrolux, som är en av 
huvudaktörerna i utvecklingen av Stadshagen. 

Ulrika Kågström
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Toyota Woven city – är det så här framtidens stad 
kommer att se ut? 

Toyota bygger framtidens stad i Japan. Woven 
City blir ett helt uppkopplat ekosystem och hem 
för 2  000 personer. Målet är en prototypstad där 
teknik ska utvecklas och testas. Staden utvecklas 
för att vara ett ”living laboratory” med hus som 
byggs i koldioxidneutralt trä och ett stadsrum som 
separerar fotgängare och långsamtgående fordon 
från zoner där snabba, självkörande fordon tar plats.  

58Stockholms Handelskammare 59Bygg grönt, säkert, vackert och levande



Hur kan önskvärda 
förändringar uppnås? 
Hur får man bukt på händelsefattiga stråk? Och hur 
skapar men en stadskärna som bjuder på upplevelser 
snarare än transportsträckor? 

Precis som i Kista lyfter näringslivet fram behovet 
av inte bara samverkan utan aktivt samarbete mellan 
aktörer på plats för att skapa förändring. I Stadshagens 
fall handlar det om Stockholms stad, Capio S:t Görans 
sjukhus och de företag och fastighetsägare som har 
närvaro i området. 

Gemensamma visioner och målbilder är självklarheter 
för att fortsatt kunna utveckla Stadshagen. Plats-
samverkan måste grundas i det gemensamma 
intresset att vilja utveckla området. Även om företag 
i vissa avseenden kan se varandra som konkurrenter 
finns det skäl att i dessa frågor agera gemensamt. 
Och precis som i Kista vänder sig aktörerna bort från 
punktinsatser – ett samlat och långsiktigt grepp måste 
tas om stadsdelens utveckling. Och det finns en vinst i 
att redan tidigt i processen samtala med de nya aktörer 
som kommer att fylla området med verksamheter. Då 
skapas en positiv spiral och en ”tipping point” för att 
utveckla stadsdelen i rätt riktning.
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Kan man bygga in attraktivitet i en stadsdel som 
Stadshagen? 

JA, ABSOLUT. MEN det hela handlar om att inte se 
stadsdelar som statiska – det måste vi förstå. Det som 
har bärighet i en ny stadsdel under uppbyggnadsfasen 
– det är förmodligen inte det som har bärighet när 
stadsdelen har mognat och vuxit fram. Vi kan till 
exempel tänka oss en mysig italiensk kvarterskrog. 
Dag ett i utvecklingen av ett nytt område, ja då kanske 
det inte finns förutsättningar för en sådan krog. För att 
få den här typen av verksamheter på plats i ett tidigt 
skede krävs det en större flexibilitet aktörer emellan. Här 
skulle man kunna jobba med tillfälliga affärslösningar, 
pop-up-möjligheter, korttidshyresavtal – för att nämna 
några exempel på åtgärder.

Hur kan man förenkla arbetet med attraktivitet – och 
”hamna rätt” så tidigt som möjligt?

MITT ARBETE HANDLAR mycket om att leva sig in i hur 
det är att befinna sig på en plats. Och det tror jag är 
nyckeln till att skapa attraktiva miljöer. I ett tidigt skede, 
under utvecklingsfasen av ett nytt område eller en ny 
byggnad, måste vi försöka förstå hur en arbetsplats 
ska se ut och vilken service som ska erbjudas. 
Engagemang, omsorg och inlevelseförmåga behövs. 
Och det krävs att man vågar krocka kompetenser 
mot varandra. Stadsplanerare, fastighetsägare och 
serviceidkare. Det gäller att tidigt få i gång en dialog 
med alla berörda parter, för att prata om vilka kvaliteter 
som finns och hur de ska boostas för att skapa 
trivsamhet och attraktivitet. Det gäller att försöka tänka 
”mindre akademiskt” i ett ingenjörsland som Sverige. 

Vilken är den stora utmaningen för att lyckas skapa 
attraktiva miljöer?

PROBLEMET I NYA miljöer är att det tar tid. Och att man 
måste tillåta sig att vara i takt med tiden samtidigt som 
man tar höjd för det som sker i samhället och den 
teknikutveckling som är på gång.

Det kan vara svårt för fastighetsägare och andra aktörer 
att tillåta sig att titta på ett område med nya ögon – att 

ompröva sina ställningstaganden. Det är lätt att landa 
i att en plats är ”good enough”, eftersom det kanske 
inte är ekonomiskt försvarbart att göra om en plats som 
redan har en god avkastning. Men här gäller det åter 
igen att våga se att platser inte är statiska. Man måste 
våga låta platser ta en ny form.

uthyrnings- och marknadschef Skanska

Vi pratade med Fredrik Lantz, uthyrnings- och marknadschef 
på Skanska, om hur en naturlig förtätning kan ske – och hur 
stadsattraktivitet kan växa fram i Stadshagen. 

Fredrik Lantz
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VI har i den här rapporten pratat om talangattraktion genom att framför 
allt fokusera på betydelsen av stadsmiljöers attraktivitet. Slutsatserna 
tycker vi manar till viss eftertanke samtidigt som de också väcker fler 
perspektiv, tankar och diskussioner till liv. Några av dessa listar vi i 
det här avslutande kapitlet, där vi väljer att lyfta blicken ännu lite mer. 
Möjligen lämnar vi med dessa medskick ännu fler frågor obesvarade. 

Men det är ett medvetet drag. För diskussionen om hur vi utvecklar Stockholm till 
Europas mest attraktiva huvudstad stannar inte här. Tvärtom kräver den allt tuffare 
globala konkurrensen om kompetens, företagsetableringar, investeringar och 
besökare ett mer medvetet och framåtlutat tänk kring hur vi utvecklar och förädlar 
alla delar av vår stad. I det här arbetet kommer Stockholms Handelskammare att vara 
en aktiv partner de kommande åren.  

Så växlar vi upp 
attraktivitetsambitionerna
– några reflektioner

Se både till funktion och emotion 
i utveckling av attraktivitet
Det måste fungera bra att bo i en viss stad. Ingen lockas till en plats där det mesta 
fungerar dåligt – boende, transporter, utbildningssystem eller företagens och det 
offentligas hantering av invånarna och deras ärenden. Funktion kan i allra högsta grad 
bidra till att göra en stad attraktiv – eller mindre attraktiv. 

Men vi har under en lång tidsperiod också sett hur de emotionella värdena har 
ökat i betydelse i människors liv. Att vi har klättrat uppåt i Maslows behovstrappa får 
avgörande effekter på utvecklandet av våra städer och urbana miljöer. Den stad som 
inte ger de emotionella värdena tillräcklig uppmärksamhet kommer heller inte att 
lyckas i sitt uppsåt att locka till sig rätt typ av kompetens.  

Det måste med andra ord kännas trivsamt att vistas i stadsmiljön. Man ska känna 
sig trygg på gator och torg, det ska vara roligt att gå ut och träffa människor, det 
ska vara inspirerande att ta del av kulturevenemang, det ska kännas uppfriskande 
och hälsosamt att vistas i de ”gröna och blöta” delarna av staden – i parker, 
friluftsområden och vid vattnet. 

Att bygga stadsmiljöer som människor upplever trivsamma och estetiskt tilltalande 
är alltså lika viktigt som att staden och stadsmiljön har välfungerande funktioner. 
Staden behöver en själ för att locka och behålla kompetens. Utmaningen för städer 
och stadsdelar blir att lägga sig till med och förstärka de värden som människor dras 
till utan att det blir instrumentellt. 

Bygg flexibelt och skapa möjligheter för kluster 
Det kan ta tid innan effekterna av pandemin har klingat av. Och de nya flexibla 
arbetsformerna med inslag av hem- och distansarbete är sannolikt här för att stanna. 
Men det råder inga tvivel om att täthet åter kommer att uppskattas bland människor 
i deras professionella roller. Det är helt enkelt roligare, mer givande och utvecklande 
att jobba där många andra människor som arbetar med liknande verksamheter 
och där andra företag och verksamheter befinner sig. Så vill man skapa attraktiva 
och magnetiska stadsmiljöer i syfte att locka kompetens bör man fortsätta på den 
inslagna vägen och utveckla just sådana kluster och miljöer.  

 Däremot har pandemin lärt oss att den byggda staden inte får vara alltför statisk då 
ytor plötsligt kan behöva användas på andra sätt än de ursprungligen var tänkta för. 
Det är därför viktigt att vi strävar efter att skapa förutsättningar för flexibilitet i planer. 
Bara så kan stadsrummet rustas för den förändring som med största sannolikhet 
kommer att komma igen i form av nya samhällstrender, ändrade behov eller villkor. 
Flexibla system – men också attityder – möjliggör för platser att över tid utvecklas 
och därmed behålla sin attraktivitet. 
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Skapa fler ikoniska miljöer och byggnader
Landmärken, byggnader och miljöer är oerhört viktiga 
för att locka människor till en stad. Eiffeltornet, Chrysler 
Building, Operahuset i Sydney, Kreml och Röda torget, 
Kinesiska muren, Colosseum, Big Ben, Golden Gate 
Bridge – människor över hela världen vet direkt i vilka 
städer dessa byggnadsverk finns att se. De utgör en 
central del av städernas varumärken och attraktivitet. 

Men vilka storslagna, ikoniska byggnader och 
stadsmiljöer har egentligen kommit till i Sverige och 
Stockholm de senaste 50–100 åren? I en internationell 
jämförelse står vi oss ganska slätt. Globen, 
Öresundsbron och Turning Torso är några få svenska 
exempel. Men särskilt många fler finns inte. 

I princip samtliga Stockholms vackra, magnifika 
byggnader och miljöer byggdes för länge sedan. 
Här finns Slottet, Operan, Dramaten, Stadshuset, 
Kaknästornet och Riksdagshuset, för att bara nämna 
några byggnader som människor vallfärdar till för 
att se. Men varför byggs nästan inget sådant i dag? 
Och varför har det de senaste decennierna i vår 
grannhuvudstad Köpenhamn tillkommit närmare 50 nya 
ikoniska byggnader? Vart tog egentligen de grandiosa 
stockholmarna vägen som vill bygga monument över 
sig själva?  

Vissa menar att anledningen är enkel. Att Stockholm 
redan är en av världens vackraste städer – och att det 
gör att alla tillskott av det här slaget enbart riskerar 

förfula. Detta menar vi är att komma undan alltför enkelt. 
Det offentliga och det privata behöver inse vikten av 
vad nya, storslagna byggnader kan tillföra till staden.  

Det många inte vet om är att det tog 17 år av politiskt 
infekterad debatt och fördyringar innan Operahuset i 
Sydney stod färdigt. Detta är som bekant i dag ett av 
världens främsta besöksmål – finns med på Unescos 
världsarvslista sedan 2007, och har kallats för ”A 
beacon of human creativity”. Att utveckla komplexa 
platser är allt annat än enkelt. Men det är viktigt att fler 
försöker, även om vägen till målet är långt ifrån spikrak. 
Under resans gång bör man lära av alla de erfarenheter 
som gjorts både i Sverige och utomlands när nya 
landmärken ska komma till.  

Vi är nämligen övertygade om att det är hur man 
bygger storslagna byggnader i Stockholm som 
ifrågasätts och i många fall leder till protester och 
folkstorm – inte att man bygger och utvecklar. Så om 
man först förankrar och därefter bygger på rätt sätt, 
det vill säga lyssnar in och utgår från vad de många 
människor som kommer att beskåda och vistas i dessa 
miljöer framöver vill ha, då kommer många fler av dessa 
storslagna projekt kunna genomföras och tas emot väl. 
Stockholmarna har med största sannolikhet avsevärt 
mycket mer av bimby (beauty-in-my-back-yard) än 
nimby (not-in-my-back-yard) i sig. Det vackra kommer 
att tas emot väl, det fula får fiender. 

»Städer måste se över sin roll 
som existerande eller potentiella 
kompetensmagneter«

Utveckla en employer branding-strategi för Stockholm 
Det är inte längre bara företag eller arbetsgivare som 
har till uppgift att försöka locka och behålla kompetens. 
Eftersom talanger söker sig till attraktiva städer – och 
företagen följer efter i kampen om kompetensen – så 
måste även städer se över sin roll som existerande eller 
potentiella kompetensmagneter. Kompetensen arbetar 
visserligen inte direkt i eller åt staden, utan i ett företag. 
Men näringslivet lyfter staden, ger den tillväxt, välstånd, 
välmående och inte sällan en särskild prägel, stolthet 
eller identitet. Därför lever staden och arbetsgivarna i 
symbios med varandra.  

I partnerskap mellan staden och ett antal framåtlutade 
aktörer bör Stockholm arbeta fram en employer-
brandning strategi i syfte att aktivt befästa sitt 
varumärke på den globala kompetensmarknaden.  

Här gör vi klokt i att lyfta fram stadens och näringslivets 
många styrkor och bedrifter inom hållbarhetsområdet, 
då många menar att de städer som kommer att kunna 
erbjuda bäst förutsättningar för en hållbar, cirkulär och 
hälsosam livsstil också är de städer som kommer att 
vara framgångsrika i att attrahera ung kompetens och 
innovativa entreprenörer. Men vi gör också klokt i att 
erkänna att det är dags att lägga i nästa växel, undanröja 
uppenbara hinder och sluta upp med symbolpolitik 
så att Stockholm på allvar kan bli världsledande – en 
innovativ oas, där grön teknik och nya lösningar banar 
väg för omställningen. 
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