
1Innovationsföretagen

# 1   2022

Innovation för

Pharma 4.0 –  
den digitala resan  
mot säkrare  
läkemedel 

Smart Eye AIS –  
ett innovativt  
säkerhetssystem 
som räddar liv

s. 15s. 10



2 Innovationsföretagen

Vi skapar  
 möjligheterna

Innovationsföretagen samlar branschens främsta experter som  
leder näringslivs- och samhällsutvecklingen genom innovation. 

Tillsammans skapar vi det goda samhället genom innovativ design. 
Hos oss föds idéer som blir världsledande lösningar.  
 
Bli medlem idag!

Läs mer på www.innovationsforetagen.se

Innovationsföretagen  –
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Om Innovation 
för trygghet
Innovationsföretagen representerar företag inom den 
kunskapsintensiva tjänstesektorn, med arkitekter, 
ingenjörer och samhällsbyggare som dagligen bidrar 
till samhällsutvecklingen. Med nya, kreativa lösningar 
inom konstruktion, produktion och design skapar In-
novationsföretagens medlemmar stora värden för ett 
bättre samhälle – och det finns mycket kunskap och 
idéer att dela med sig av. I rapportserien “Innovation  
för” presenterar Innovationsföretagen ett urval av  
medlemsföretagens mest innovativa och banbryta- 
nde projekt för att inspirera och informera om den 
senaste utvecklingen inom branschen. Detta present- 
eras tillsammans med insikter och framtidsspaningar 
från några av människorna bakom innovationerna. 
I varje ny utgåva belyser rapporten ett nytt tema 
som kopplar an aktuella samhällsutmaningar med 
nya innovationer som ligger till grund för framtidens 
smarta, hållbara samhälle. 

I den sjätte utgåvan av rapportserien Innovation för 
vill vi visa på hur innovativa lösningar i branschen kan  
leda till ökad säkerhet, beredskap och trygghet i sam- 
hället, på arbetsplatsen, eller i en särskild sektor. 
Trygghetsbegreppet är omfattande har därför behövt 
avgränsas till att handla om trygg stadsplanering, 
IT-säkerhet, säkerhet inom vården, trafiksäkerhet och 
samhällsberedskap.

Att skapa ett tryggt samhälle börjar med att få de 
mest utsatta att känna sig säkra. Sweco arbetar med 
att utforma trygga demensboenden utifrån både 
boende och personalens behov. Att förebygga olyckor 

i trafiken är en annan trygghetsåtgärd som flera av 
våra medlemsföretag arbetar med. Företaget Smart 
Eye och deras lösning AIS läser av förares beteende i 
trafiken i realtid. Onlineplattformen Olycksportalen 
är ett annat verktyg som teknikkonsulterna på COWI 
tagit fram för kommuner i Danmark. Plattformen 
skapar en översikt över polisanmälda trafikolyckor 
och förenklar utformningen av trafikflöden. Covid- 
19-pandemin har visat på flera sårbarheter inom 
vården och betydelsen av att skydda både personal 
och systemen de arbetar inom. Envac har utformat 
ett effektivt sopsugssystem som hanterar smittsamt 
sjukshusavfall och Knightec arbetar med att göra 
läkemedelsföretag mer motståndskraftiga mot IT- 
attacker. Flera av Innovationsföretagens medlems-
företag arbetar även med att utforma trygga offent- 
liga miljöer. Tyréns har utformat informationssystem- 
et TrygGIStaden som låter medborgare självrap- 
portera otrygga platser som sedan förmedlas till 
kommuner. Medlemsföretagen Norconsult och 
Landskapslaget arbetar båda med stadsplanering  
i parker genom att låta platsernas design vägledas av 
personerna som är tänkta att vistas där.

I avsnittet Människorna bakom innovationen går det 
att läsa om vad tre framstående personer inom trygg-
het och samhällsberedskap säger om framtiden. Sist 
men inte minst avslutas rapporten med en krönika av 
forskaren Vania Ceccato vid Kungliga Tekniska Hög-
skolan om hur innovation och trygghet tillsammans 
möjliggör framtidens motståndskraftiga och säkra 
samhälle.
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Vårt samhälle prövas just nu på 
många plan. Globaliseringen, digi-
taliseringen och klimatutmaning- 
en har gjort att gamla lösningar 
och verktyg inte längre fungerar. 
I förändringen uppstår också ett 
vakuum, där samhällets en gång 
heltäckande skyddsnät blivit allt 
tunnare och där tillvaron blivit  
alltmer otrygg.   

Otryggheten behöver bemötas på 
ett klokt sätt med en mängd olika 
insatser. 

I tider av snabb omställning behövs 
snabba insatser och kreativa 
lösningar för att svara upp mot 
utmaningarna. 

Försvarsmakten och Polismyndig- 
heten står inför nya och svårlösta 
hot. Nya tekniska landvinningar 
lägger grunden för nya utmaning- 
ar, men skapar samtidigt nya 
verktyg för att motverka dessa 
problem. Våra medlemmar bistår 
på många plan med det tekniska 
kunnandet och den kreativitet som  
krävs för att stärka demokratin  
och rättsväsendets arbete.  
Kvalificerade insatser med snabb- 

fotade företag är sannolikt helt 
avgörande när samhället arbetar 
för att bryta en utveckling som går 
åt fel håll. Våra medlemmar står 
för just det tempo och den innova-
tionskraften när det behövs. 

Minst lika viktigt är de riktigt långa  
linjerna. Långsiktigt trygga sam- 
hällen kan inte bara bygga på en 
stark polisstyrka som med expans- 
iva övervakningssystem och sin 
polisiära kraft   möter enskilda hot 
genom akuta insatser. Det finns 
tvärt om en otroligt angelägen 
uppgift att bygga samhällen som 
genom stadsplaner, parker, IT- 
system, digitala lösningar, offent-
liga miljöer och många andra saker 
lägger grunden för ett samhälle 
där vi vill röra oss, mötas och se 
framtiden an. 

Det trygga samhället måste skapas  
genom att främja tillit och förtroen- 
de mellan människor. Inte begränsa 
den. I det arbetet är också lånsiktig  
planering, design, arkitektur och 
infrastruktur ett av samhällets 
verkligt kraftfulla verktyg. Ett verk-
tyg som just Innovationsföretagens 
medlemmar kan erbjuda. 

Magnus Höij 
Förbundsdirektör  
Innovationsföretagen

Förord

Trygghet 
skapas i välbyggda 
miljöer
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Rädslan för sexuella över-
grepp påverkar kvinnors 
rörelse i samhället
7,7 procent av kvinnor uppger att  
de någon gång utsatts för sexual-
brott. Enligt BRÅ:s undersökning 
har detta lett till att fler kvinnor än 
män känner sig benägna att välja en 
annan väg hem, ett annat färdmedel 
eller att avstå från en aktivitet på 
grund av en känsla av otrygghet.   

54 procent ökning av  
cyberattacker till följd  
av hemarbete
Digitalt hemarbete ställer nya krav 
på cybersäkerhet. En förflyttning 
från kontor till hemmanätverk har 
medfört en kraftig ökning av  
incidenter som hotar informations- 
säkerhet- och trygghet. Enligt 
KPMG, har svenska IT-chefer  
noterat en 54-procentig ökning  
av cyberattacker. 

I blickfånget

Belysning är effektivt 
för att skapa en trygg-
hetskänsla på offentliga 
platser
Belysning på offentliga platser är 
ett effektivt medel i att öka känslan 
av trygghet. I en undersökning gjord 
av Ipsos, på uppdrag av Belysnings-
branschen, uppgav 79 procent av de 
svarande belysning som den viktig- 
aste åtgärden för att öka känslan 
av trygghet utomhus - viktigare än 
närvaron av poliser och vakter.

Antalet dödsolyckor  
i trafiken minskade med  
6 procent 2021 i jämförelse 
med 2020
Arbetet med att minska antalet 
allvarliga olyckor och dödsfall  
i trafiken har visat en positiv trend 
under de senaste tio åren. Mellan 
2020 och 2019 minskade döds- 
olyckorna i trafiken med 8 procent- 
enheter. 

Rädslan för internet-
bedrägeri bidrar till en 
stor oro bland äldre  
i samhället
BRÅ:s nationella trygghetsunder- 
sökning från 2021 visar att 45 
procent av befolkningen upplever  
en oro över brottssituationen i sam- 
hället. Störst oro känner folk för 
att bli utsatta för någon form av 
bedrägeri på internet, framför allt 
bland äldre. 

7,7 %

79 %54 %

45 %

6 %

8 %
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Enligt siffror från World Health 
Organization (WHO) skadas mellan 
20 och 50 miljoner människor i 
trafiken varje år, varav ungefär 
1,3 miljoner avlider. Den mänskliga 
faktorn anses högt bidragande 
till dessa siffror och i takt med att 
bilar i sig blir säkrare, får metoder 
som riktar sig till personen bakom 
ratten en allt större roll i att reduc-
era antalet olyckor och dödsfall.

Ökad trafiksäkerhet genom 
tillgänglig teknik
Smart Eye grundades år 1999 av 
nuvarande VD Martin Krantz och 
hans pappa Mats Krantz utifrån 
drömmen om att använda ögon-
spårningsteknologi (eyetrack-
ing) som funktionshjälpmedel. 
Eyetracking är en sensorteknologi 
som genom kameror och infrarött 

Dödsfall och olyckor i trafiken orsakas i hög grad av människan bakom ratten.  
I över två decennier har teknikkonsulterna på Smart Eye försett biltillverkare  
världen över med högkvalitativa mjukvarusystem i syfte att göra bilkörning säkrare. 
Bolagets så kallade Driver Monitoring System (DMS) ligger i framkant när det 
kommer till innovativa tekniklösningar avsedda att minska antalet trafikolyckor.  
Smart Eyes produkt AIS är ett resultat av intelligent mjukvara integrerad i en 
anpassningsbar, flexibel och robust hårdvara. Produkten beskrivs som ”ett hög- 
kvalitativt säkerhetssystem som inte lämnar någonting åt slumpen”.  

ljus identifierar ögonrörelse och 
blickriktning, som i sin tur omvand-
las till information. Med eyetrack-
ingsystemet som grund har Smart 
Eye utvecklat ett multimodalt AI 
system med förmågan att detekt- 
era och analysera förarbeteende – 
ett Driver Monitoring System (DMS). 

Smart Eye har sedan 2008 varit 
verksamma inom bilindustrin och 
har på senare år fått ett uppsving 
som leverantör av mjukvarusystem 
till internationella fordonstillverk- 
are. Föregångaren till Smart Eyes 
nya AIS-teknik kommer finnas till-
gängligt i 89 bilmodeller, fördelat 
på tretton tillverkare, vilket gör 
Smart Eye till ett erkänt företag 
som har kapaciteten att utveckla 
innovativa eyetracking-lösningar 
för vägfordon.  

Smart Eye AIS –  
ett innovativt säkerhets- 
system som räddar liv

Smart Eyes tekniklösning AIS är 
specifikt framtaget för att till-
handahålla ett högkvalitativt och 
innovativt säkerhetssystem till en 
bredare kundbas. Bolagets högut-
vecklade mjukvarusystem kommer 
paketerad i en extern modul avsedd 
att dels möta industrins hårda krav- 
ställning, dels vara flexibel och 
anpassningsbar till såväl bil, som 
buss och lastbil. Produkten är 
medvetet framställd för att göra 
den tillgänglig i en rad olika fält till 
ett överkomligt pris. Genom att 
frigöra DMS systemet från bilens 
interiör och i stället paketera det 
som en extern produkt, kan Smart 
Eye på ett innovativt sätt erbjuda 
ett redan beprövat säkerhetssys-
tem i ett nytt format som inte är 
begränsat till en specifik bil. Med 
hjälp av AIS öppnar Smart Eye 

Case - Smart Eye AIS
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 — Förståelse för mänskligt 
beteende och interaktion 
med fordonet 

 — Intuitivt samspel mellan 
förare och teknologi

 — Ökad säkerhet på ett  
proaktivt och hållbart sätt 
med föraren i centrum

 — Trådlös dator- och  
systeminteraktion

Teknologins 
 möjligheter

således upp möjligheten för fler 
förare och trafikanter att skyddas. 

– Tanken är att erbjuda en produkt 
som är enkel och tillgänglig för så 
många som möjligt inom relevanta 
områden, och i förlängningen för- 
bättra trafiksäkerheten, säger 
Magnus Brunzell, Director Business 
Development på Smart Eye.

Avläser riskbeteenden och 
förebygger olyckor 
Med hjälp av ögonavläsning och 
beteendeanalys detekterar Smart 
Eyes DMS-system tendenser som 
påvisar ett avvikande eller riskfyllt 
agerande. Högriskfaktorer som 
trötthet eller om föraren är distra-
herad noteras av systemet som då 
varnar föraren. Till skillnad från 
befintliga retroaktiva eller passiva 
säkerhetssystem som säker-

hetsbälten eller krockkuddar har 
Smart Eyes AIS-system förmågan 
att preventivt motverka olyckor. 
Systemets innovativa funktioner 
gör det möjligt att uppfatta, 
identifiera och förebygga farliga 
situationer i trafiken och AI-tekno- 
login lär känna föraren över tid och 
integrerar förarens beteenden in  
i säkerhetssystemet. 

Det multimodala systemet gör det  
även möjligt att bättre förstå 
mänskligt beteende, lagra kunskap 
och göra interaktionen mellan 
människa och teknik mer naturlig 
och intuitiv. Utöver att detektera  
uppenbara riskfaktorer, kan 
systemet även läsa av och analys- 
era mat- och drickvanor eller 
notera om föraren pratar i telefon. 
 Fälttester och feedback från 
kunder är – och har varit - viktiga 

Case - Smart Eye AIS
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Case - Smart Eye AIS

för produktens utveckling. Viktiga 
kunder är åkerier, bussföretag och 
andra transportverksamheter som 
använder AIS för att säkerställa en 
bättre och tryggare arbetsmiljö.

– Vi ser en tendens i att företag  
som anammat ett modernt synsätt 
i hur de ser på sina anställdas 
arbetsmiljö är mer måna om att 
hitta innovativa system som gör 
det säkrare för sina förare att 
befinna sig på vägarna, säger 
Brunzell.

En lösning som svarar upp 
mot ett ökande behov
Smart Eyes förutspår en framtid  
där säkerhetssystem – likt deras  
DMS-lösning – ses som en själv- 
klarhet. En allt hårdare lagstiftning 
med fler krav på ökad trafiksäker-
het har varit en drivkraft för  
bolaget som i takt med nya 
regelverk sett ett ökat intresse  
för produkten. 

– EU, Kina och USA tittar på att 
införa lagkrav på förarsystem som 
DMS. EU har redan gradvis börjat 

införa regelverk som innebär att  
i princip alla nya bilar ska ha någon 
form av DMS-system till och med 
2026, säger Brunzell.

Med en vision om att genom 
innovativt tänkande och modern 
teknologi kunna kompensera för  
människors tillkortakommanden i 
trafiken, har Smart Eye utvecklat 
en produkt som på ett proaktivt  
och hållbart sätt motverkar trafik- 
olyckor. Genom att tillgängliggöra 
beprövade och innovativa system 
till en bredare kundbas kan trafik-
miljön bli säkrare och liv räddas. 
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Mätbart trygghetsverktyg 
med människan i fokus

Case - Tyréns

Trygghet och säkerhet utgör en viktig del i den fysiska utformningen av våra  
städer och bostadsområden. Hur och i vilka sammanhang människor upplever 
trygghet är individuellt och är därför svårt att mäta och förhålla sig till. Genom  
det digitala verktyget TrygGIStaden har konsultbolaget Tyréns tagit fram en lätt- 
begriplig och mätbar metod för att tillsammans med brukaren kartlägga otrygghet  
i det offentliga rummet.

Hur vi upplever trygghet varierar 
starkt mellan människor. Vad som 
orsakar och skapar otrygghet kan 
dessutom definieras på olika sätt. 
Tyréns har utvecklat en metod 
baserad på medborgardialoger och 
geografiska informationssystem  
(GIS) för att ta fram konkreta 
åtgärdsförslag i städers trygghets- 
arbete. Bakgrunden till verktyget är 
den trygghetssatsning som in- 
leddes för tio år sedan när Boverket  
tilldelades regeringsuppdraget 
att stärka tryggheten i stads- och 
tätortsmiljöer i hela landet. Tyréns 
uppdrag inleddes som ett forsk-
nings- och utvecklingsprojekt och 
resulterade i en applicerbar metod 
med syftet att kunna planera för 
ökad trygghet i våra städer. 

– Trygghetsfrågan har varit på 
agendan länge men är mycket 
komplex då det handlar om den 
enskilda människans upplevelse.  
Vi måste börja avgränsa vad vi 

menar med trygghet och säkerhet, 
säger Susanne Klint, Arkitekt på 
Tyréns. 1

TrygGIStaden –  
en mätbar metod 
Med TrygGIStaden är det möjligt 
att kartlägga och mäta graden 
av otrygghet bland medborgare. 
Metoden är uppdelad i fyra olika 
arbetsmoment: förbereda, förstå, 
förklara och förändra. Genom en 
aktiv medborgardialog med del- 
tagargrupper får brukare markera 
de platser som upplevs otrygga 
och gradera upplevelsen av otrygg-
het med hjälp av en applikation. 
Det innebär ett effektivt sätt att 
få en transparent bild av upplev-
elsen i jämförelse med trygghets-
vandring. Användningen av GIS är 
ett sätt att samla in medborgarnas 
synpunkter, där informationen blir 
mer visuellt hanterbar. Materialet 
analyseras sedan för att få fram  

en kartläggning över vilka platser 
som upplevs otrygga, vilka ålders-
grupper det rör sig om samt hur 
män respektive kvinnor upplever 
otryggheten.

– Skillnaden mellan att känna sig 
osäker och otrygg kan variera  
beroende på situation. Att vara 
rädd för att bli påkörd av en cyklist 
på grund av dålig sikt eller bli 
överfallen är händelser som kan 
betraktas som otrygga, men vi vill 
förstå vad den enskilde menar för 
att kunna föreslå så bra åtgärder 
som möjligt, säger Susanne Klint.

Det insamlade materialet kan 
kompletteras med ytterligare 
analysunderlag såsom djupinter- 
vjuer och workshops. När material- 
et har sammanställts föreslås åt- 
gärder, till exempel förbättringar  
av siktförhållanden, belysning eller 
större strukturella förändringar.  
Genom att ta med tankar och 
insikter i ett tidigt planeringsskede 

1. Susanne Klint har sedan artikeln skrevs lämnat sin roll på Tyréns. Kontaktperson är Sofie Jönsson, Arkitekt på Tyréns.
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kan intern kompetens kombineras 
med externa insikter för att skapa 
en fördjupad analys.

–Vi använde verktyget senast i 
Varbergstunneln, där de fick en 
ny spårdragning som påverkade 
barns rörelse till och från skolan. 
Med hjälp av verktyget kunde vi få 
en heltäckande kartbild över deras 
vardag och rörelsemönster som 
underlag för våra trygghetsåt-
gärder, säger Susanne Klint.

Ett samspel mellan  
innovationer
TrygGIStaden har idag blivit ett 
arbetsverktyg för Tyréns fortsatta 
trygghetsarbete och utveckling. 
Verktyget implementeras i initiat- 
ivet Trygghetslabbet som verkar 

för att boende ska känna sig 
trygga i sina hem och bostads- 
områden. Syftet med initiativet 
är att vid gestaltningsstadiet 
integrera trygghetsperspektivet i 
ombyggnadsprojekt. Trygghets- 
labbets metodik baseras på ett 
antal digitala verktyg, bland annat 
TrygGIStaden, för att förstå 
hyresgästens samverkan med den 
bebyggda miljön.

För att göra dialog- och validering-
sprocessen med de boende så effe-
ktiv som möjligt har även Tyréns 
utvecklat en digital plattform för 
medborgardialog, så kallad Digital 
dialogplattform. 

Ett komplement till TrygGIStaden. 
Eftersom digitalt dialogmaterial 

oftast kräver manuell hantering 
och expertkunskap bidrar den 
kartbaserade webbplattformen 
till en användarvänlig process för 
lagring och analys. 

– När folk känner sig otrygga, så 
blir det en begränsning i vardagen.  
Det hindrar människor från att 
röra sig fritt, vilket påverkar vår 
hälsa och skapar sämre livskvalité. 
Om vi bygger tryggare samhällen, 
kommer fler nyttja den fysiska 
miljön och må bättre, säger 
Susanne Klint.

Medborgarnas möjlighet till inflyt-
ande och delaktighet i samhällets 
stadsutveckling är viktig för att 
främja en hållbar utveckling och 
uppmuntra samskapande. 

Case - Tyréns
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Case - Knightec

Pharma 4.0 – den digitala  
resan mot säkrare läkemedel
Kan du föreställa dig ett scenario där någon oavsiktligt råkar ändra ett läkemedels 
utgångsdatum? I takt med att flera delar av läkemedelsbranschen digitaliseras  
ställs högre krav på ökad säkerhet inom datahantering. Med konsultbolaget  
Knightecs breda expertis inom datasäkerhet, hjälper de allt fler läkemedelsbolag 
med digitala lösningar och rådgivning för att säkerställa trygghet för producent 
såväl som patient.

13Innovationsföretagen



14 Innovationsföretagen

Det pågår ett paradigmskifte  
inom den tillverkande läkeme-
delsindustrin – från förlegade 
processer till smart teknik. Den 
digitala omställningen skapar 
många möjligheter, men för även 
med sig utmaningar. Pharma- och 
läkemedelsindustrin är en komplex 
bransch som ständigt måste 
förhålla sig till strikta regelverk 
samtidigt som det krävs snabba 
och effektiva processer globalt. 
Läkemedelsbolagen måste därför 
kunna förlita sig på att alla elek-
troniska data är helt tillförlitliga 
och korrekta för att säkra en 
trygg produktionsmiljö. Knightec 
som har lång erfarenhet av att 
utveckla, kvalitetssäkra och opti-
mera processer inom bioteknik och 
läkemedelsproduktion, stöttar upp 
och bidrar till ökad trygghet genom 
nya insikter till kunder i den digi-
tala förflyttningen mot vad som 
benämns Pharma 4.0. 

– Det har hänt mycket under de 
senaste åren, där en ökad digital 
förflyttning inom läkemedels- 
industrin medfört större fokus på 
IT- och datasäkerhet. Att säkra 
produktkvalitet och patientsäker-
het är A och O, och det görs enklast  
genom innovativa digitala lösning- 

ar. Det är den resan vi tillsammans  
med våra kunder jobbar mot, säger  
Anna Bryland, Regional Manager 
Quality & Management på 
Knightec.

Knightecs sätt att arbeta med 
datasäkerhet inom läkemedels- 
industrin är att med en bred 
kompetens som sträcker sig från 
projektledning och kvalitet, till 
mjukvaruteknik och molntjänster 
underlätta kunders datahantering. 
Genom kunskap om läkemedels-
branschens datasäkerhetvärde-
kedjor, kan Knightec ställa rätt 
krav och erbjuda rätt lösningar 
för ökad trygghet och säkerhet. 
I Knightecs verktygslåda ingår 
arbetsmodeller för att utbilda i 
datahanteringssystem, skräd-
darsy processer, uppföljning av 
komplexa system, samt riskhan-
tering. Detta i kombination med 
företagets övriga samlade kompe-
tens inom exempelvis compliance, 
konstruktion, beräkning, design 
och mjukvaruutveckling, gör att 
Knightec kan ta sig an såväl mindre 
projekt som helhetsåtaganden för 
att stötta kunderna på bästa sätt 
i deras utveckling med att skapa 
säkra och hållbara lösningar. 

Komplexitet i värdekedjan 
kräver säker datahantering
När industrin digitaliseras blir 
säker datahantering alltmer 
avgörande i tillverkning och distri-
bution av läkemedel. För varje 
tillverkningssats, en så kallad 
produktbatch, är det en lång kedja 
av data som följer med, allt från 
inköp och kontroll av råvaror till 
planering och produktion.  
Varje produktbatch har olika 
batchstatus under sin livstid 
beroende på var de befinner sig i 
produktionsledet. Om en produkt 
släpps för användning men som 
sedan blockeras för utredning för 
potentiell kontaminering, finns 
en risk att lageroperatören av 

”Att säkra  
produktkvalitet 
och patient- 
säkerhet är  
A och O, och det 
görs enklast  
genom innovativa  
digitala lösningar. 

Case - Knightec
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Case - Knightec

misstag kan avblockera och ändra 
produktens batchstatus. Det 
är ett ständigt växelspel där ett 
litet snedsteg i data kan leda till 
kritiska överträdelser.

– En studie baserad på den amer-
ikanska myndigheten Food and 
Drug Administration (FDA) och 
dess globala läkemedelsobserva-
tioner visar att runt 80 procent av 
alla datafel grundar sig i en oavsik-
tlig ändring från läkemedelspro-
ducenter och -distributörer, säger 
Helén Andersson, Advisor Quality 
& Management på Knightec.

Hanteringen av dessa storskaliga 
processer som inte bara ska 
medföra en högkvalitativ slut-
produkt utan även vara kostnads- 
effektiv längs vägen, gör att oper-
atörer kan riskera att pressas för 
att leverera snabbt och frisläpper 
batcher för att säkerställa intäk-
ter. Det krävs därför en defini-
erad datahantering och styrning 
som bör ingripa på ägarskap och 

ansvarsskyldighet under hela 
livscykeln – för att skydda både 
personalen och slutkonsumenten.

Teknikkompetens - nyckel-
roll i Pharma 4.0-resan
Förflyttningen till Pharma 4.0 är 
en omställning för många läke-
medelsbolag. Traditionellt sett 
används manuella processer med 
pappersdokumentation som 
signeras och arkiveras. Läkeme-
delsbolagen sitter sällan själva på 
teknikkompetensen, vilket kräver 
externa nyckelkompetenser för att 
säkra utvecklingen framåt. Här är 
Knightec en given innovativ och 
kunnig partner i att rådge läke-
medelsföretag om vilka säker-
hets- och trygghetslösningar som 
passar deras behov. Knightec är 
en aktör med domänkunskaper i 
säkerhets- och regulatoriska krav 
inom läkemedelsindustrin och med 
kontakter inom läkemedelsorgani-
sationer och -myndigheter. 

– Teknik och digitalisering är ett 
av våra största fokusområden på 
Knightec. Genom att kombinera 
kunskap inom produktionsutveck-
ling, förändringsledning och regu-
latoriska krav samt validering, är 
vi med våra kunder på hela resan, 
säger Helén Andersson.

Med sin breda kompetens hjälper 
Knightec kunderna att bygga 
in trygghet och datasäkerhet i 
organisationen. För många bolag 
handlar det om en mognadsfråga, 
där den digitala mognadsgraden 
kan variera beroende på kultur-
ella och organisatoriska skillnader. 
Till exempel synen på leveranser i 
avvägningen mellan kvalitet och 
produktionshastighet. 

– Det finns ett inbyggt tradition- 
ellt arbetssätt som kan vara svårt 
att ändra på. Det handlar om att 
bygga tillit och förtroende för de 
nya digitala systemen, där en stor 
del av resan syftar på att våga 
förflytta sig till det digitala, säger 
Helén Andersson.

”Det handlar om att bygga tillit och  
förtroende för de nya digitala systemen, 
där en stor del av resan syftar på att  
våga förflytta sig till det digitala.
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Datadrivet analysverktyg 
skapar tryggare vägar 
Den pågående digitaliseringen av vårt samhälle ställer nya krav på kapaciteten 
att analysera data. I Danmark såg konsultföretaget COWI att kommuner runt om 
i landet kämpade med att minska antalet olyckor i trafiken och hitta metoder för 
att skapa ett tryggare vägnät. Vidare identifierade COWI att flera kommuner hade 
svårigheter i att nyttja den stora mängd data som kontinuerligt samlas in om de 
trafikolyckor som sker. Tillsammans med ett antal kommuner skapade COWI  
verktyget Olycksportalen i syfte att ge en tids- och resurseffektiv överblick av 
olycksdata och därmed underlätta arbetet med förebyggande åtgärder.

Case - COWI
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Att hantera och analysera stora 
mängder data är en utmaning för 
organisationer över hela världen 
eftersom det kräver mycket resurs- 
er, kunskap och tid. I synnerhet 
har offentliga verksamheter ofta 
särskilt stora problem med data-
analys och hantering. Med den 
insikten i ryggen inleddes år 2017 
ett samarbete mellan COWI och 
tre kommuner i Danmark, där 
målet var att ta fram ett verktyg 
som skulle underlätta kommuner-
nas olycksförebyggande arbete 
och i förlängningen skapa ett 
säkrare vägnät. Idag använder 
en tredjedel av alla Danmarks 
kommuner verktyget i sitt arbete 
att förbättra vägsäkerheten. 

– Med vårt verktyg kan kommuner 
optimera var de lägger sina 
resurser. De kan nu lägga sin tid 
på konkreta vägsäkerhetsprojekt 
i stället för att spendera all sin 
tid på att analysera data, säger 
Thomas Rud, civilingenjör och 
projektledare på COWI.

Mer än bara ettor och nollor
Olycksportalen baseras på offent- 
liga data som samlas in av den 
danska polisen. För att skapa ett 
tryggare vägnät behöver däremot  
underlaget användas på ett effekt- 
ivt sätt. Tanken med Olycksportal- 
en är att informationen behandlas 

snabbt och att verktyget skapar 
intuitiva diagram, kartor och  
statistik över trafikbilden Använd-
arna kan i portalen jämföra olycks- 
trender över tid och på en karta 
se de platser där trafiksäkerheten 
behöver förbättras. Det går även 
att anpassa vyn för att se cykel- 
olyckor eller olyckor nära vägkurvor.

– Vårt verktyg är enormt upp- 
skattat av kommuner runt om i 
landet och var något de efter-
frågat under en längre tid. Utöver 
att tillgängliggöra all data så är 
vi även en kunskapsbank inom 
metoder för att öka tryggheten 
i trafiken. Vi samlar goda råd, 
information om olycksförebyg-
gande åtgärder, artiklar, hand-
böcker, forskningspublikationer 
och lagstiftning på ett och samma 
ställe. Allt är sökbart, säger 
Thomas Rud.

En annan uppskattad funktion är 
verktygets kollisionsdiagram som 
genereras automatiskt för att visa 
hur ett fordon eller en cykel tappat 
kontrollen på vägen. Användarna 
kan klicka på olika områden i 
diagrammet för att få fram exakta 
siffror bakom varje datapunkt. 
Tidigare kunde kollisionsdiagram 
enbart illustreras genom att rita 
dem för hand. 

– Just kopplingen mellan data och 
diagram ger kommuner möjligheten 
att bättre förstå och använda sina 
data, säger Thomas Rud. 

Svårt att fånga in 
cykelolyckor
I trafiken rör sig inte bara personer 
som färdas i fordon, utan även 
fotgängare och cyklister. Enbart 
ett litet antal av alla olyckor som 
involverar någon av dessa grup-
per registreras hos polisen, vilket 
gör att mörkertalet är stort. När 
orsakerna till cykelolyckorna aldrig 
klaras upp riskerar olycksmönster 
att upprepas, vilket får särskilda 
vägar och områden att fortsätta 
vara otrygga för trafikanterna. 
Tillsammans med kommunerna 

”Vårt verktyg  
är enormt  
uppskattat  
av kommuner 
runt om i landet 
och var något  
de efterfrågat  
under en  
längre tid.

Case - COWI
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Århus och Viborg har COWI därför 
försökt rikta ljuset mot alla de 
olyckor som inträffar, men som 
aldrig formellt registreras.

– Vi har ett gemensamt projekt 
där vi med hjälp från de lokala 
sjukhusen kan få bättre informat- 
ion om hur många olyckor som 
inträffar, och på vilket sätt de 
inträffar. Med hjälp av deras data  
kan vi nu se omkring 60–70 
procent av alla olyckor där fot- 
gängare eller cyklister är involv-
erade, säger Thomas Rud. 

Ålborg universitet har nyligen 
inlett ett projekt där de låter 
personer själva rapportera in om 

de varit involverade i en olycka. 
Om projektet är framgångsrikt 
är COWI:s förhoppning att även 
kunna inkludera den statistiken i 
verktyget, så att underlaget enkelt 
kan jämföras med polisens data.

Utökat samspel mellan 
infrastruktur och transport-
medel
Nya, moderna och smarta fordon 
skapar möjligheter att samla in  
och nyttja även den data som 
genereras av fordonen själva. 
COWI har nyligen inlett ett samar-
bete med en av Danmarks stora 
bilhandlare, och genom samarbet- 

et kommer de få tillgång till data 
från 5–7 procent av landets totala 
bilbestånd. 

– Det här innebär att vi får tillgång 
till hastighetsdata som vi sedan 
kan använda i verktyget. Vi vet att 
hastighet har stor påverkan på 
vägsäkerheten, så när vi nu snart 
kan se och analysera det i verk-
tyget så kan vi bättre utvärdera 
risken för olyckor på vägarna. 
Vi hoppas att vi kommer kunna 
tillämpa den här datan i verktyget 
under det kommande året, säger 
Thomas Rud. 

Case - COWI
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Envac är ett globalt företag med 
rötter i innovation och ingenjörs- 
konst. Envac utvecklar och pro- 
jekterar hållbara sopsugs- 
lösningar för bland annat sjukhus 
och särskilda boenden, och har 
cirka 700 anställda världen över. 
Envac installerade den första 
sopsugsanläggningen i världen 
på Sollefteå sjukhus 1961. Den 
senaste innovationen installeras 
just nu på ett sjukhus i Frankrike 
med ett unikt insamlingssystem 
av riskavfall kallad Infectious 
Waste Collection (IWC). Det första 
IWC-systemet planeras att färdig-
ställas inom ett år.

– Det är kul att få tillhöra en riktig 
entreprenörkultur, där man ständ- 
igt får tänka i nya banor och vara 
en drivande aktör på marknaden, 
säger Magnus Sjöstrand, Senior 
Sales Manager & Care Product 
Specialist på Envac.

Envac erbjuder flera sopsug-
slösningar inom vårdsektorn. 
IWC-systemet är en palett av 
helhetssystem, där flera system 
samspelar för att skapa hållbar 
vårdlogistik. Utöver IWC består 

Rådande pandemi ställer allt högre krav på säkerhet och trygghet inom både  
vård och omsorg. Riskavfallshantering kan vara en av flera avgörande åtgärder  
för att minska smittspridning. Cleantech-företaget Envac har introducerat ett  
nytt innovativt sopsugssystem för riskavfall som ska förebygga vårdrelaterade  
infektioner och därtill underlätta säkerhets- och kostnadseffektiva beslut  
inom vården. 

det av ett tvättinsamlingssystem 
och insamling av vanligt avfall 
och återvinningmaterial. Sopsug-
ssystem för vanlig tvätt-och 
avfallshantering finns på flera 
sjukhus, både nation- 
ellt och internationellt, men 
IWC-systemet är ett helt unikt 
system på marknaden som Envac 
nu börjar leverera. 

 Säkerhet i högsta klass 
Använda kanyler och annat farligt 
riskavfall samlas traditionellt sett i 
gula lådor som staplas, tejpas och 
märks upp innan de transporteras 
genom hela sjukhuset via tunga 
vagnar och trucktåg till ett logis-
tikcenter. Från sjukhusets logis-
tikcenter hämtas det upp av en 
risktransport som kör det vidare till 
en extern förbränningsanläggning 
för destruktion. Hela transportle-
det internt och externt till förbrän-
ningsplatsen är både riskabel 
och kostar vården stora summor 
pengar. Envac såg möjligheten att 
utveckla ett insamlingssystem som 
kräver mindre manuell hantering 
och avfallsexponering – till en lägre 
kostnad.

Sopsugsinnovation för  
minskad smittspridning 

– Med vårt IWC-system transport-
eras infektionsavfallet i ett säkert 
och slutet rörsystem till en terminal 
som tar hand om avfallet. Men  
i stället för att köra i väg avfallet till 
en extern specialförbrännings- 
anläggning, destrueras och neutral-
iseras avfallet på plats och kan 
sedan hanteras som vanligt rest- 
avfall, säger Magnus Sjöstrand.

Eftersom destruktionsterminalen 
är lokaliserad i en perifer del inom 
t.ex. sjukhusområdet, möjliggör 
det att tunga fordon som hanterar 
riskavfallet kan hållas borta från 
stadskärnor och bostadsområden.  
Det minskar även risken för 
trafikolyckor och med potentiell 
smittspridning som följd. 

Arbetsmiljön för vårdanställda är 
även en viktig komponent i säker-
hetsfrågan. Med IWC-systemets 
automatiska avfallstransport mini-
meras, förutom smittspridning,  
tunga lyft och olyckor på vård-
platsen. Inte minst frigörs yta för 
andra viktiga resursdelar i vård-
byggnaden. Med systemets lättill-
gängliga och beröringsfria inkast 

Case - Envac
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kan vårdpersonalen fokusera  
mindre på avfall och mer tid på 
patienten. Genom att rörsystemet 
ersätter tunga transporter och 
minskar den fysiska kontakten 
mellan människor och smittförande 
avfall, skapas en säkrare miljö 
för både patienter, personal och 
besökare.

– Sjukhus är komplexa och dynam-
iska, med en drift som pågår 24/7. 
Det krävs en smart logistik för att 
alla flöden ska fungera smärtfritt, 
säger Magnus Sjöstrand. 

Balans mellan säkerhet och 
kostnad
IWC-systemet syftar till att bidra 
till en mer trygg och säker vård-

miljö på ett kostnadseffektivt sätt. 
För att uppnå en balans mellan 
säkerhet och kostnad arbetar 
Envac för att minska externa 
transport-och destruktionskost-
nader genom smart teknik.

– Genom att förändra avfalls- 
strukturen på plats kan kostnaden 
som annars blir att transportera 
och destruera riskavfallet nyttjas 
till något annat. Exempelvis dyra 
röntgenapparater, fler vårdplatser 
eller personal. Då kan vi skapa en 
större samhällsnytta för alla, säger 
Magnus Sjöstrand.

Sopsugssystem baseras på autom-
atiserad vakuumteknik som har sitt 
ursprung i centraldammsugarlogiken. 
Sopsugssystemet börjar vid sop-
inkastet och slutar vid slutstationen. 
Genom undertryck sugs avfallet 
genom slutna rör under marken. Det 
transporteras i separata eller i  
samma rör beroende på avfallstyp. 
Riskavfall transporteras alltid sepa-
rat. När avfallet når insamlingssta-
tionen separeras avfallet i olika 
containrar som sedan hämtas för 
extern sluthantering.

Sopsugssystem inom 
vården

Case - Envac
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Aktivitetspark i Råby – 
snygg, trygg och jämställd
Ökad vandalisering och brottslighet i det offentliga rummet begränsar livet för 
många människor. Att finna lösningar för att minska rädslan för brott och öka 
tryggheten har därför blivit en central fråga i dagens samhälle. Aktivitetsparken 
Stjärnparken i Upplands-Bro är en lösning som utformats med brukaren i fokus och 
är tänkt att bidra till en mer trygg och jämställd stadsmiljö.

Case - Norconsult
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I nära samarbete med brukare, 
kommun och föreningsliv har 
Norconsult, ett teknik- och 
arkitektföretag inom samhälls-
byggnad, gestaltat och projek-
terat Stjärnparken på Råbyplan 
i Upplands-Bro. Området har 
sedan tidigare varit omgivet av 
en försummad närmiljö med dålig 
belysning mellan närliggande natur 
och bostadshus. För att rusta upp 
området utformades en aktivitet-
spark som ger plats för både idrott 
och kulturaktivitet. Parken och 
dess aktiviteter riktar sig främst 
till ungdomar men är samtidigt 
en plats där vuxna och andra 
kommuninvånare ska kunna vistas. 
En öppen och trygg mötesplats 
för boende i alla åldersgrupper, där 
aktivitet och trygghet samspelar. 

– En studie visade på att mer än 
47 procent av kommuninvånarna 
i Upplands-Bro upplevde otrygg-
het. En siffra betydligt högre i 
jämförelse med snittet i andra 
städer. Med denna insikt fanns det 
en vilja att höja statusen, säker-

heten och tryggheten i området,  
säger Elisabeth Tornberg, 
Landskapsarkitekt och Teamchef 
på Norconsult. 

Projektet tog avstamp i kommun-
ens dialog med föreningslivet och 
omvärldsbevakning vilka lade 
grunden till utformandet av en 
trygg och välkommande park där 
alla grupper kan mötas. Stjärn-
parken färdigställdes år 2019.

Trygghet i alla dess former
Trygghet kan gestaltas och uttry-
ckas på olika sätt. Med parkens 
olika aktivitetsytor och upplysta 
gångstråk med umgängesytor 
gjorda av mjuka material såsom 
konstgräs och trä, skapas liv och 
trygghet på platsen. I parken finns 
tillgång till en rad olika aktiviteter 
såsom skejting, parkour, basket, 
fotboll, utegym, klättring, dans och 
DJ-bås. Detta för att kunna möta 
allas behov och intressen, oavsett 
kön, ålder och funktionsvaria-
tion. Det skapar en samlingsplats 
för sysselsättning utan kostnad, 

där sysselsatthet kan motverka 
rastlöshet och skadegörelse. 

Stjärnparkens ungdomliga och 
fartfyllda formspråk, inspirerat av 
grafiska mönster och muralmål- 
ningar, uppmuntrar till lek, kreativ- 
itet och rörelse – särskilt viktiga 
element för att skapa en öppen och 
attraktiv utemiljö. Genom parkens  
alla aktivitetspunkter, öppna 
gångstråk och identitets-skapande 
element i ett sammanhållande 
formspråk skapas det ett kontin-
uerligt flöde av människor, vilket 
ökar tryggheten och känslan av 
delaktighet. Efter att Stjärnparken 
togs i bruk har kommunen märkt 
att fler grupper sökt sig till området  
och att det blivit en naturlig och 
trygg plats för aktivitet.

– Parkens genomgående form-
språk och inbjudande aktivitets- 
ytor är aspekter som har bäring 
på social hållbarhet och trygghet. 
Det är så man vill att det offentliga 
rummet ska användas, säger  
Elisabeth Tornberg.

Case - Norconsult
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Brukarmedverkan – nyckel 
till kunskap 
En nära dialog med brukaren är 
en viktig aspekt i framställandet 
av trygghetsskapande miljöer. 
Sedan projektets start har både 
barn och vuxna haft möjlighet att 
ge synpunkter och förslag på vad 
parken ska innehålla. Exempelvis 
nyttjar män i större utsträckning 
än kvinnor spontanidrottsplatser 
medan utomhusanläggningar för 
lek domineras av flickor och kvin-
nor. Trots ämnets komplexitet och 
vad detta beror på kan vi påverka 
den fysiska utformningen genom 
att lyssna till olika gruppers trygg-
hetsbehov och upplevelser för att 
skapa trygga platser för alla.  

– Att arbeta tillsammans med 
brukaren är det mesta värdefulla vi 
kan göra, då de besitter kunskapen 
om platsen och härigenom kan de 
ge en värdefull input om vad som 
behövs för att utforma trygga 
miljöer, säger Elisabeth Tornberg.

Ökat behov av kompetens-
mix  
I takt med ökad otrygghet och 
brottslighet behöver samhäl-
lets olika aktörer arbeta till-
sammans för att bygga hållbara 
och trygga städer. Tillsammans 
med fastighetsägare, arkitekter, 
kommuner och polisen kan man 
med beprövande erfarenheter och 
kunskap föra in trygghet som en 
grundläggande del av samhällsut-
vecklingen.  

– Det har skett ett skifte idag, där 
man jobbar alltmer i samverkan 
med olika kompetenser. Vi som 
arkitekter kan inte enbart ta fram 
fysiska lösningar, vi måste inklud-
era olika kompetenser redan vid 
planeringsstadiet för att inkludera 
social hållbarhet och trygghet på 
en bredare front. Det är komplexa  
frågor som kräver samverkan, 
säger Elisabeth Tornberg.

”
Att arbeta till-
sammans med 
brukaren är det 
mest värdefulla  
vi kan göra,  
då de besitter 
kunskapen om 
platsen och  
kan ge värdefull 
input om vad som 
behövs för att 
utforma trygga 
miljöer.
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Medborgardesign skapar 
trygg och folklig park
Parker och naturområden nära bostäder bidrar till människors goda fysiska och 
psykiska välmående. Men parker som inte underhålls slits med tiden ned och 
riskerar därmed att förvandlas till ödsliga och otrygga platser. När städer växer 
behövs fler inbjudande och trevliga platser att mötas på. Därför valde Huddinge 
kommun att rusta upp och utveckla Flemingsbergsparken till en ny stadsdelspark 
med hjälp av arkitektbyrån Landskapslaget.

multisportplan

scen
parktorg

boule

lekplats

utegym

vattenlek

pulkabacke

utsiktsklippa klätterträd

trappa mot torg

SKALA 1:500 (A1)

grillar +
picknickbord

grill +
picknickbord

Case - Landskapslaget
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I Huddinge kommun söder om 
Stockholm ligger Flemingsberg.
Det finns stora tillväxtplaner för 
stadsdelen som ska utvecklas till 
en modern och urban stadsmiljö. 
Flemingsberg består av en bland-
ning av verksamheter, bostäder, 
serviceställen, butiker och kultur-
platser samt ett av landets större 
campus – Södertörns högskola. Ett 
av fokusområdena de senaste åren 
har för kommunen varit Flemings-
bergparken, som har varit i stort 
behov av upprustning. 

– Det räckte inte längre med 
kontinuerligt underhåll, det 
behövdes en rekonstruktion av 
parken i sin helhet. Visionen för 
Flemingsbergsparken var att 
genom identitetsstark design och 
med medborgarnas stöd, skapa den 
nya tidens folkpark, säger Annelie  

Landin Lindroos, Landskaps- 
arkitekt på arkitektkontoret 
Landskapslaget.  

Insikter från medborgarna  
i gestaltningsprocessen
När arbetet med den nya parken 
inleddes upprättades först en 
medborgardialog. Där bidrog 
medborgarna tidigt med värde-
fulla insikter om parken och 
vilka behov som fanns. Bland 
annat ansåg många att det inte 
längre var en trygg plats för barn 
att leka på. Detta berodde på 
att parken var mörk och ödslig 
där även viss vandalisering och 
brottslighet kunde förekomma. 
Utifrån medborgardialogen togs 
ett programförslag fram för den 
nya stadsdelsparken, som sedan 
kommunicerades vidare.

Case - Landskapslaget
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”
Med mycket  
färg, efterfrågat 
av medborgarna, 
förmedlar 
Flemingsbergs- 
parken något  
alldeles extra.

Case - Landskapslaget
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– Det var enormt lärorikt att 
lyssna på medborgarna och utgå 
från deras berättelse tidigt i 
gestaltningsprocessen. Deras 
önskemål var en viktig pusselbit i 
att utveckla Flemingsbergsparken 
till en inkluderande mötesplats för 
alla åldrar, full av aktiviteter och 
sociala funktioner, säger Annelie 
Landin Lindroos. 

Lekfull ljusdesign ökar 
trygghetskänslan 
I Flemingsbergsparken är det 
väl utvalda designelement som 
sticker ut och ger parken en tydlig 
identitet. Med hjälp av belysning 
från BLACK Ljusdesign utforma-
des parkstolpar med solduschar 
och ett parktorg med ljuslyktor. 
Belysningen skapar en trygg-
hetskänsla genom estetik och 
funktionalitet. Tillsammans med 
konstnären Linda Bäckström 
utformades konstnärliga element 
såsom en dekorativ entréskylt och 
ett unikt scentak.

– Genom att samarbeta med andra 
kreatörer som BLACK Ljusdesign 
och Linda Bäckström tog vi fram 
ett visuellt koncept likt en fanta-
sifull nöjespark. Med mycket färg, 
efterfrågat av medborgarna, 
förmedlar Flemingsbergsparken 
något alldeles extra, säger Annelie 
Landin Lindroos.

Case - Landskapslaget
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Med plats för både lek och 
vila 
Resultatet blev en nutida folkpark 
som har gett nytt liv och rörelse 
till området. Flemingsbergsparken 
kan erbjuda mer till medborgarna 
än vad som tidigare var möjligt. 
Från aktivitet, fest och gemenskap 
till avskildhet, naturnärvaro och 
lugnare samvaro. Parken invigdes 

år 2019 och tilldelades sedan 
Huddinges Byggnadspris. 

– Idag är parken en uppskattad 
och trygg plats för medborgarna. 
Huddinges Byggnadspris är fram-
röstat av de boende i området. 
Detta är det största kvittot på att 
vårt arbete har gjort skillnad på 
riktigt, Annelie Landin Lindroos.

Beställare: Huddinge kommun
Arkitekt: Landskapslaget
Konstnär: Linda Bäckström
Ljusdesigner: BLACK Ljusdesign
Medborgardialog: Hornuggla
Invigning: 2019

Om projektet

Case - Landskapslaget
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Vårdboendet Zakrisdal –  
en trygg oas för äldre och  
dementa
Utanför Karlstad i ett skogsparti på toppen av en kulle, ligger Vårdboendet Zakrisdal.  
Arkitekt- och teknikkonsultföretaget Sweco står bakom arkitekturen av det som 
beskrivits som Sveriges mest moderna demensboende. Med fokus på att skapa en 
trygg oas med hjälp av banbrytande gestaltning och unik arkitektur, erbjuds en aktiv 
och stimulerande miljö.

Case - Sweco
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Att bli diagnostiserad med 
demens är ett omvälvande 
besked – både för den drabbade 
och dess närstående. Demens 
kan utvecklas på olika sätt och 
förloppet skiljer sig åt från person 
till person. Det har visat sig att 
en trygg och lugn boendemiljö 
är avgörande för människor som 
drabbas av sjukdomen och deras 
välmående. För tio år sedan 
satsade därför Karlstad kommun 
på ett helt nytt demensboende, 
mitt bland naturen och grönskan  
i Zakrisdal. 

Ett unikt boende utifrån  
ny logik

Sedan Vårdboendet Zakrisdal stod 
klart har det gett inspiration åt 
många andra demensboenden och 
vårdinrättningar runt om i landet. 
Både gestaltningen och arkitekt- 
uren, designad av arkitekt- och 
teknikkonsultföretaget Sweco, var 
banbrytande och anses som ett av 
Sveriges mest moderna demens-
boenden. 

– Det unika med Vårdboendet 
Zakrisdal är att vi skapade en helt 

ny logik för hur man kan röra sig på 
boendet. I designfasen fokuser- 
ade vi på öppenhet, trygghet och 
överskådlighet – några mycket 
centrala delar för att skapa ett 
välfungerande demensboende, 
säger Eva Svensson, uppdrags- 
ansvarig arkitekt från Sweco.

Zoner skapar aktiv och 
stimulerande miljö

En del av den unika gestaltningen 
och arkitekturen var att arbeta 
med zoner: bostaden, kvarteret 
och staden. Indelning med zoner 

Case - Sweco
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var en möjlighet att utforma olika 
miljöer och skapa omväxling för 
de boende – utan krav på större 
förflyttningar. De boende kan röra 
sig från sin bostad vidare till den 
egna avdelningen som fungerar 
som ett kvarter. Till sist finns 
staden där det erbjuds mängder av 
aktiviteter med allt från frisör- 
salong och spa till besökslounger. 

– En av våra ambitioner för 
Vårdboendet Zakrisdal var att 
skapa avdelningar, aktiviteter och 
upplevelser utifrån de unika behov 
som den demente har. I realiteten 
är detta inte helt lätt att uppnå, 
eftersom det innebär att de 
boende skulle behöva byta avdel- 
ning under sjukdomsförloppet, 
säger Eva Svensson. 

Den egna avdelningen som leder 
till bostaden ska vara lätt att 
hitta tillbaka till från såväl andra 
avdelningar som från staden.  
Om den demente går till en annan 
avdelning ska personalen fort-
farande kännas bekant och veta 
brukarens behov och diagnos. 
Personalen spelar en nyckelroll i att 

skapa trygghet för de dementa så 
att de inte blir förvirrade när de rör 
sig på boendet. 

– En del av trygghetsaspekten 
är att kunna röra sig fritt på den 
öppna enheten. Vissa vill och kan 
röra sig mer och andra mindre. I och 
med att de boende har individuella 
förutsättningar behöver inte de 
aktiva och pigga störa brukarna 
som är mer sköra och sårbara, 
säger Eva Svensson.

Igenkänning och att  
hitta hem

Alla som bor på Vårdboendet 
Zakrisdal ska känna igen sig oav- 
sett var i fastigheten de rör sig, 
något som är av särskilt stor vikt 
när det kommer till vårdboenden för 
dementa. Igenkänning har varit  
centralt vid utformning och färg- 
sättning av byggnaden samt genom 
utblickar mot omgivande natur. 

– De olika zonerna använder sig av 
ett gemensamt form- och design-
språk som skapar igenkänning.  
Detta omfattar bland annat 
parkettgolv samt burspråk med 
generösa ljusinsläpp och dagsljus 
i bostäderna. Alla avdelningar har 
braskaminer som har varit mycket 
uppskattade av de boende, säger 
Eva Svensson.

Överskådlighet skapar 
trygghet

En annan aspekt att ta hänsyn 
till i utformningen är att många 

äldre får försämrad syn- och 
hörselförmåga. Därför har fokus 
legat på att arbeta med kontraster 
och god akustik i hemmiljön. 
Små saker som att badrummen 
har kompletterande värme vid 
duschen som skapar både trivsel 
och ombonad.

– Vårdboendet är en öppen enhet 
med ett våningsplan som bidrar till 
att öka tryggheten. Det unika med 
fastigheten är att dess cylinder-
form som kretsar runt en öppen 
och trygg innergård. Med stora 
fönsterpartier ges en känsla av 
rymd vilket även skapar god över-
skådlighet för såväl brukarna som 
personalen, säger Eva Svensson.

Naturen bidrar till lugn  
och ro 

Att vårdboendet är beläget i när- 
het till naturen har bidragit starkt 
till brukarnas välmående. Skogen 
och djurlivet stimulerar deras 
sinnen och för de mer aktiva kan 
enklare trädgårdsarbete ge en 
större mening i vardagen. 

– Trygghet handlar även om mycket 
mer än bara boendet. Det handlar 
om vad vi fyller det med. Att göra 
saker tillsammans uppfyller ett 
enormt värde – allt från tipsprom-
enader till högtidsfiranden. Att 
det finns valmöjligheter ger i sig 
en frihets- och trygghetskänsla 
oavsett vilken diagnos man har, 
säger Eva Svensson.

”
De olika zonerna 
använder sig av 
ett gemensamt 
form- och design- 
språk som skapar 
igenkänning.

Case - Sweco
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Människorna bakom
innovationen
Innovation sker överallt i små och stora sammanhang. Innovation, forskning och 
utveckling gör det möjligt att lösa fler av de utmaningar som finns kopplat till trygg-
het. Hur behöver trygghetsarbetet utvecklas framöver för att fler människor ska 
känna sig säkrare och tryggare i samhället? Vi har bett tre framstående personer 
i branschen att blicka framåt och berätta hur samhället kan bli tryggare genom 
beredskap och trygg stadsplanering.

Människorna bakom innovationen
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Vad innebär begreppet 
resilience och varför har det 
blivit allt viktigare?

Om det ska byggas infrastruk-
tur, exempelvis ett sjukhus eller 
vattenreningsverk, kan vi på 
Ramboll skapa förutsättningar 
för att verksamheten ska fungera 
även om det förekommer en störn-
ing. Det kan handla om allt från 
terrordåd, civilt försvar, stormar, 
elavbrott eller liknande händel-
ser. Resilience, eller robusthet, ska 
finnas integrerat i allt Ramboll 
gör, det är helt enkelt vår roll. Vi 
hjälper kunder som kommuner, 
företag, myndigheter, regioner 
med uppdrag inom krisberedskap, 
totalförsvar och säkerhetsskydd. 

Hur kan teknikkonsulter 
arbeta med resilience för att 
skapa ett mer motstånds- 
kraftigt samhälle?

Att skapa ett mer motstånds- 
kraftigt samhälle utgår från 
att vi arbetar tillsammans. Vi 
hjälper framför allt kunder med 
att sätta ihop team med olika 
spetskompetenser så att vi inte 
bara löser enskilda problem inom 
ett teknikområde. I en risk och 
sårbarhetsanalys kan vi exempel-
vis konstatera att det finns risker 

med en kunds vattentillförsel. Vi 
kan då ta in en kriskonsult som 
beskriver riskerna, för att sedan 
plocka in ytterligare kompetenser 
som föreslår en rad lösningar med 
respektive för- och nackdelar. När 
vi kompletterar en riskbedömning 
med faktiska åtgärdsförslag har 
värdet för kunden ökat markant. 
På många sätt värdesätts resil-
ience på samma sätt som håll-
barhet. Trots att hållbarhet som 
begrepp börjar bli urvattnat söker 
sig dagens investerare framför 
allt till verksamheter som både är 
hållbara och robusta. Vi kan göra 
störst skillnad genom att förena 
hållbarhet med resilience på ett 
framtidssäkert sätt.

Hur säkerställer vi att före-
tag och organisationer kan 
hantera kriser?

Samhället har under bara de 
senaste två åren blivit mycket 
bättre på att klara sina kärnup-
pdrag vid störningar. Däremot 
kommer det alltid vara svårt att 
förutse vilka kriser som kommer. 
Företag och organisationer bör i 
stället fokusera på att bygga upp 
en god kontinuitetsförmåga. Målet 
är kunna bedriva kärnverksamhet 
på ett robust och kontinuerligt 
sätt oavsett störningar, kriser och 
problem. Rent praktiskt kan det 
handla om att upphandla flera 
underleverantörer så att man inte 
bara är beroende av en.  

Lars Brånn 
Market Director Resilience, Ramboll

Människorna bakom innovationen
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snabbare nu. Allt fler företag och 
organisationer har insett att man 
inte behöver den perfekta lösnin-
gen initialt. I stället bör verksam-
heter arbeta iterativt och testa 
en åtgärd eller strategi under en 
kortare tidsperiod för att sedan 
utvärdera och justera. Resilience 
handlar inte bara om teknik eller 
specialister, utan om en generell 
anpassningsbarhet där man tar 
med sig tidigare erfarenheter. 
Resilience är ett av de områden, 
mycket likt hållbarhet, som 
kommer att bli alltmer integrerat  
i alla verksamheter.

Det kan även handla om att säker-
ställa personalförsörjning och ha 
möjligheten att flytta arbetskraft 
från en verksamhet till en annan. 
System och rutiner för sådant 
behöver etableras innan krisen 
kommer. På detaljnivå kan det då 
krävas att verksamheten, tillsam-
mans med facket, arbetar fram 
avtal som innebär att den anställde 
i särskilda situationer arbetar med 
andra arbetsuppgifter eller någon 
annanstans. 

Vad finns det för särskilda 
utmaningar med att arbeta 
med resilience?

För att skapa faktisk krisbered-
skap måste vi arbeta konkret och 
praktiknära. Det finns många som 
stannar vid stora ord och ambi-
tioner, men åtgärder måste kon- 
kretiseras så att de inte stannar  
i Powerpoint-fasen. Vi lägger 
mycket kraft på workshops, på 
spel och på övningar där vi arbet- 
ar praktiskt långt innan någon 
strategi har upprättats. Att kunna 
hantera kriser handlar om att ha 
en hög anpassningsförmåga och 
det är därför vi använder just ordet 
resilience. Det handlar om att bli 

utsatt för en prövning, en kris eller 
något oförutsett som du tvingas 
anpassa dig till. Vi på Ramboll 
menar att en övervunnen kris leder 
till värdefulla erfarenheter som  
kan användas i nästa kris eller i 
vardagen. Vårt viktigaste med- 
skick är att man kan ändra ett 
arbetssätt på betydligt kortare 
tid än vad många tror. Det går att 
identifiera ett problem, sedan 
föra en dialog, göra en kortare 
riskanalys, skicka på remiss och 
sedan införa strategin redan 
samma dag. Sådant som tog en till 
två månader förut går betydligt 

”För att skapa faktisk 
krisberedskap måste vi arbeta 
konkret och praktiknära.  
Det finns många som stannar vid 
stora ord och ambitioner, men 
åtgärder måste konkretiseras  
så att de inte stannar  
i Powerpoint-fasen. 

Människorna bakom innovationen
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människor som skapar de otrygga 
platserna, snarare än platserna 
själva. Däremot kan en dysfunk-
tionell plats locka till sig personer 
som skapar otrygghet. Dessa 
problemplatser är ofta ställen 
där invånarna inte vågar röra sig. 
Det gäller att skapa en stad som 
är attraktiv för alla, och där har 
arkitekter en stor roll att spela. 

Hur arbetar Kanozi Arkitek-
ter med trygghet i det nya 
stadsdelsprojektet Region 
City i Göteborg? 

Vi arbetar med att utforma två 
pendeltågstationer samt en ny 
stadsdel kopplat till Västlänken  
i Göteborg. De två stora station-
erna, vid Korsvägen och Centralen, 
innebär ett stort genomflöde av 
människor. I stadsdelen Region 
City, som planeras byggas i anslut-
ning till Centralen förutspås det 
bosätta sig omkring 30 000 –  
40 000 personer. De nya kvarteren 
kommer ha en mix av olika upplåt- 
elseformer, vilket kommer att 
gynna den upplevda tryggheten 
i stadsdelen. Det faktum att 20 
procent av fastigheterna kommer 

Johan Casselbrant 
Creative Director & Huvudägare, 
Kanozi Arkitekter

Är det arkitekters ansvar 
att arbeta för ett tryggare 
samhälle? 

Ja, det tycker jag. Det finns ett 
moraliskt ansvar att arbeta för ett 
tryggare samhälle som arkitekt. 
Det är precis lika viktigt som att 
arbeta för ett hållbart samhälle. 
I stadsplaneringsprocesser har vi 
exempelvis skyldigheten att lyfta 
det vi anser är problematiskt. 
Speciellt viktigt då det är ganska 
komplext att förändra ett färdig-
planerat eller redan byggt område, 
med alla juridiska bestämmelser 
och investeringar som står bakom 
utformningen. Att arbeta med 
trygghet och social hållbarhet är 
inte minst en konkurrensfördel 

som arkitektbyrå. Vi på Kanozi 
Arkitekter arbetar för att stads- 
planering och byggnadsdesign kan 
förenas för att skapa ett tryggare 
samhälle.

Vad utgör en trygg stad?

Det enkla svaret är folkliv. Finns 
det folkliv känner man sig trygg. 
Platser där det rör sig människor 
som både vistas, bor och arbetar  
upplevs oftast som trygga. Platser  
där människor enbart bor eller 
arbetar, som blir helt öde på 
nattetid eller mitt på dagen, kan 
i stället upplevas som otrygga. 
Att fler människor vistas på en 
plats under hela dygnet där det 
finns tydliga sociala sammanhang 
bidrar till ökad trygghet. I områden 
där det är enkelt att umgås mår 
folk bättre, de lever längre och de 
känner sig tryggare. Att leva med 
gångavstånd till butiker, caféer 
och kommunikationer bidrar till en 
känsla av trygghet.

Om människor inte kan mötas 
naturligt riskerar vi att skapa ett 
samhälle med stora spänningar. 
Det paradoxala är att det oftast är 

Människorna bakom innovationen
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att vara bostäder säkerställer att 
området inte blir öde på kvällarna. 
Man hade eventuellt kunnat önska 
att andelen bostadsfastigheter 
var ännu lite högre för att bredda 
mixen av fastighetstyper och göra 
stadsdelen ännu mer levande.

Vilka svårigheter finns 
det i att utforma trygga 
områden?

Vi har arbetat med området Mast-
huggskajen i Göteborg. Dilemmat  
som ofta uppstår är att olika 
aktörers mål för hur staden ska se 
ut krockar. I Göteborg finns en fullt 
fungerande hamn med tillhörande 
transporter som går rakt igenom 
staden. Trafikverkets uppgift 
är där att säkerställa att godset 
kommer fram dit det ska medan 
stadsplanerarens och arkitektens 
uppgift är att bygga en attraktiv, 
tät och fungerande stad. Varken 
kommunen eller arkitektbyrån 
har befogenheten att påverka 
Trafikverkets domän. Som konse-
kvens består vissa områden av 
flera större leder för lastbilstrafik 
med farligt gods som dessutom  
avger buller och partiklar. Detta 
i sin tur kräver avstånd till 
omgivande byggnader, inte minst 
bostäder. Ofta är det enskilt vikt- 
igaste kriteriet när ett nytt område 
i centrala staden växer fram att 
platsen är anpassad för barn. Om 
barn trivs på platsen är det en 
indikation på att området fungerar 
hela vägen sett till både trygghet  
och hållbarhet. Ett område 
lämpat för barn kan innefatta 

allt från lekplatser och upplysta 
cykelområden till säkra passager, 
grönområden och goda transport-
möjligheter. Andra trygghetsåt-
gärder kan förstås även handla 
om att ljussätta staden klokt och 
att undvika otrygga platser som 
exempelvis mörka portingångar 
vid byggnader där folk kan stå  
i skuggorna.

Hur kan man komma åt 
trygghetsproblem genom 
stadsplanering och arkitek-
tur i särskilt utsatta 
områden?

En nyckelkomponent i trygghets- 
frågan är att hitta en bättre 
fördelning av upplåtelseformer.

I Bergsjön i Göteborg som exempel, 
där en stor andel av bostäderna är 
upplåtna med hyresrätt, hade vi 
tanken att introducera självbygg- 
eri till bostadsmixen i området. 
Idén grundade sig i att erbjuda 
billig mark så att privatpersoner 
skulle kunna bygga egna bostäder 
i form av självbyggeri. Det skulle 
få dem att satsa på sin hemmiljö 
i större utsträckning och bidra 
till ett större ansvarstagande 
i området. Detta kallas ibland 
lite föraktfullt för gentrifiering, 
och som eventuellt leder till att 
andra väljer att lämna området, 
eller tvingar några att lämna när 
områdets prisläge förändras. Men 
vad är alternativet? Vi behöver 
utveckla våra miljöer i positiv anda. 
Om inget görs så går det oftast åt 
andra hållet.

”
Ofta är det  
enskilt viktigaste 
kriteriet när ett 
nytt område  
i centrala staden 
växer fram att 
platsen är an- 
passad för barn. 
Om barn trivs  
på platsen är 
det en indikation 
på att området 
fungerar hela 
vägen sett till 
både trygghet 
och hållbarhet.
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Rickard Thörn 
Business Unit Manager  
Försvar och Säkerhet, Rejlers

Vilka typer av kriser kommer 
samhället behöva rustas för 
i framtiden?

Alla typer av kriser skulle jag 
vilja säga. Pandemin har visat 
på bristande beredskap och en 
kris sätter fingret på svagheter 
i systemet. Om man jämför med 
Finland, som behållit mycket av 
sitt krisberedskapssystem baserat 
på Kalla krigets försvarsbehov, 
ändrade vi i Sverige vår krisbered-
skap under det tidiga 2000-talet. 
Bristerna har under pandemin 
framför allt visat sig i de stora hål 
Sverige haft i sin beredskapsla-
gring. Där ser vi väldigt tydligt hur 
betydelsen av beredskapslager 
ökat i betydelsen för den totala 
beredskapen. Likadant ser vi 
kriser på den civila sidan med en 
fraktcontainerkris och en hamn-

På vilket sätt kan teknik-
konsulter arbeta för att 
skapa ett tryggare och 
mer motståndskraftigt 
samhälle? 

Teknikkonsulter i försvarsbran-
schen har traditionellt sett arbetat 
utifrån uppdrag definierade av 
kunden på förhand. Det har skett 
ramavtalsupphandlingar där 
kunden i grunden specificerat vad 
de vill ha gjort av oss. Teknikkon-
sulternas uppdrag har däremot 
ändrats i att de numera särskilt 
tittar på hur den egna tekniku-
tvecklingen kan appliceras på 
försvarsbranschens verksamhet. 
Med andra ord kan teknikkonsulter 
stötta Försvarsmakten i att hänga 
med i befintlig teknikutveckling. 
Här har vi sett ett paradigmskifte i 
det att en hel del upphandlingar  
flyttats över från Försvarets 
Materielverk (FMV) till Försvars-
makten. Generellt talar både FMV 
och Försvarsmakten om behovet 

av kontinuerligt stöd där de 
använder teknikutvecklingsstöd 
på ett annat sätt än vad de gjort 
tidigare.

Det märks även på andra sätt att 
branschen är i omstöpning just nu. 
Tidigare upphandlades konsulter 
med specifik kompetens, men idag 
eftersöks partnersamarbeten och 
stöd för att genomföra verksam-
heter på ett sätt som man tidigare 
inte gjorde. Skillnaden i språkbruk 
är även påtaglig. Förut pratade 
man om konsulttjänster, medan 
man nu pratar om partnerskap. 
Tittar vi på den utveckling som 
skedde 2013 så genomfördes en 
överföring av Försvarsmaktens 
logistikuppgifter till FMV som 
sedan fördes tillbaka 2018 som 
konsekvens av det förändrade 
nationella säkerhetspolitiska 
läget. Med bakgrund av ett ökat 
fokus på försvar och säkerhet har 
vi också sett hur kunderna ändrat 
sättet de upphandlar.

Människorna bakom innovationen
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”
Genom samarbete stärks den totala 
förmågan och slutprodukten blir 
bättre. Under pandemin blev det 
särskilt tydligt att det var många  
som ville hjälpa till.

försvarsmyndigheten. Genom 
samarbete stärks den totala 
förmågan och slutprodukten blir 
bättre. Under pandemin blev det 
särskilt tydligt att det var många 
som ville hjälpa till. Näringslivet 
och myndigheterna började då 
hjälpas åt i större utsträckning, 
vilket inledningsvis skedde på ett 
icke-koordinerat vis. Nu när det 
finns en central koordinering har 
samarbetet fått bra effekt, vilket 
bådar väl för vår beredskap och för 
branschen. 

ledarkris som exempel. Jag ser 
att hela samhället kommer att 
behöva rusta sig på ett annat sätt 
framöver, men förändringen är 
bara i sin linda än så länge. På den 
globala sidan har vi relationerna 
mellan Ryssland, Kina, USA och 
Europa som kommer och går och 
som kan orsaka säkerhetspolitiska 
kriser. Sedan har vi civila kriser, 
med energi-, transport- och  
klimatutmaningar. Vi på Rejlers 
arbetar bland annat med inform- 
ationssäkerhet där vi tillsammans  
med underleverantörer kan 
hantera hela informationssäker-
hetsarenan. Det är ett affärs- 
område som vi planerar att 
växa inom och som väntas öka i 
betydelse för försvarssektorn.

Hur bör en effektiv sam- 
verkan mellan industri- 
konsultbranschen och  
försvarssektorn se ut  
i framtiden?

De partnerskap som skapas mellan 
teknikkonsulter och försvars- 
sektorn är något jag tycker är 
väldigt intressant. Det talas om 
större åtaganden från näringslivet 
håll kopplat till försvarssektorn, 
och det kräver att näringslivs- 
aktörer kommer behöva samar-
beta effektivt med den här typen 
av kunder. Det är en intressant 
och bra utveckling. Det finns 
redan nu avtal och exempel i 
försvarssektorn där man jobbar 
integrerat mellan näringsliv och 

Människorna bakom innovationen
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Skjutningar, sprängningar och 
öppna drogmarknader har blivit 
uttryck för det svenska samhällets  
mest akuta problem. Idag ses 
brott i Sverige framför allt som ett 
polisärende. Sällan tänker vi på att 
städer kan byggas mer genomtänkt 
ur ett trygghetsperspektiv och 
med bättre kontinuerligt underhåll, 
vilket kan motverka både brott och 
otrygghet. Som komplement till att 
hindra individer från att begå brott 
bör vi försöka bättre förstå de 
situationer i tid och rum där brott 
uppstår. Tidigare forskning har 
länge visat att brott koncentreras 
mer på vissa platser och dessa har 
den högsta polisiära närvaron. 

Varför möjliggör då vissa platser 
brott medan andra inte gör det, 
trots att de på ytan ser ungefär 
likadana ut? Jo, delvis för att 
utformningen av den fysiska miljön 
och dess underhåll kan påverka 
människors aktivitet och handling- 

ar, där några av dessa kan leda till 
brott. Den temporala, sociala och 
strukturella kontext som en individ 
befinner sig i är också viktigt för att 
förstå relationen mellan människor  
och miljö och förklara platsens 
utsatthet för brott. 

Innovation handlar ofta om att 
ställa nya frågor och som forskare 
våga testa nya angreppssätt. Hur vi 
bygger, övervakar och underhåller 
städer är kritiskt för hur säkra och 
trygga de är för sina medborgare. 
Nuvarande metoder som används 
för att få information som är rele-
vant för brottsprevention i stads- 
miljön är tidskrävande och ofta 
kostsamma. Fjärranalysdata, det 
vill säga granskningen av stads- 
planerade miljöer ovanifrån med 
hjälp av satellitbilder, är en relativt 
billig och tillförlitlig metod för att 
fånga uppdaterad information om 
brott och stadsbild. På KTH testar 
och använder vi flera nya innovativa  

metoder för att undersöka om och 
hur fjärranalysdata kan belysa 
förhållandena mellan olika stads- 
miljöer och hitta mönster gällande 
särskilda brott . 

Många stora svenska städer står 
idag inför ett antal utmaningar 
där en ökad grad av otrygghet är 
ett särskilt stort problem. Vissa 
grupper känner sig mer otrygga 
än andra, medan vissa till och med 
aktivt undviker platser på grund av 
sin rädsla. Frågan som bör besvaras 
är då vilka egenskaper i stadsmiljön  
som upplevs som trygga eller 
otrygga av befolkningen? Ett sätt 
att fastställa hur befolkningens 
trygghet kopplas till olika stads- 
miljöer är via en  Artificiell intellig- 
ens (AI)-framställd trygghetskarta   
baserad på ett flertal datakällor 
som vi bygger på KTH i samarbete 
med MIT Seanseable Lab. Prototyp- 
en kan skapa en långsiktig över- 
vakningsplattform som är repro-

Tänk nytt! Använd AI, 
arkitektur och stads- 
planering för ett tryggt  
och hållbart samhälle 
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ducerbar. Om datan tillåter, kan 
denna metod förse stadsplaner-
are med en kunskapsbas över hur 
trygghetsmönster varierar i tid  
och bland olika befolkningsgrupper  
samt vilka kännetecken i stads- 
miljön som mest uppfattas som  
(o)trygga. AI skapar idag nya möjlig- 
heter men ger också upphov till 
många skyldigheter. Utmaningar 
är att se till att datorgenererade 
AI-analyser görs på ett sätt som 
följer etiska grunder samt rättvist 
kan representera alla grupper  
i samhället.  

Innovation för trygghet är inte bara 
synonymt med tekniska lösningar.  
Med kunskap från arkitektur 
och stadsplanering kan vi stödja 
byggandet av en säker och trygg 
stad åt alla. I ett alldeles avreglerat, 
marknadsbaserat samhälle handlar  
innovation mer om att säkerhet och 
trygghet är en rättighet för alla (och 
inte bara en handelsvara för de  

som kan betala för den eller en 
teknisk fråga). I praktiken har inno-
vation lite att göra med installation 
av flera kameror eller grindar. Inno-
vation i detta fall handlar mer om 
att underlätta ett visst beteende 
genom att ta bort ”hinder” än om 
att försöka knuffa människor i en 
viss riktning. Sveriges kommuner 
har idag en nyckelroll i trygghets- 
arbetet när man planerar och 
bygger nytt, men detta arbete är 
sällan enkelt. Vidare innovation 
kräver reflektion kring varför det 
fortfarande inte är lätt att ”bygga 
in” säkerhetsprinciper i detalj-
planer trots att forskningen på 
hemmaplan och internationellt 
har bekräftat värdet av ett sådant 
angreppssätt. 

Vi som forskare är medvetna om 
att det inte går att bygga bort alla 
brott i samhället men med dessa 
exempel går det att inspireras till 
att tänka annorlunda än tidigare. 

”

Slutord
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Vania Ceccato,  
Professor Department of urban  
planning and environment,  
KTH Royal Institute of Technology

Innovation för 
trygghet är inte 
bara synonymt 
med tekniska 
lösningar.  
Med kunskap 
från arkitektur  
och stads-
planering kan  
vi stödja 
byggandet av  
en säker och  
trygg stad  
åt alla. 
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Ta steget in 
i framtiden 
med oss!
Innovationsföretagen samlar branschens främsta experter som  
leder näringslivs- och samhällsutvecklingen genom innovation. 

Tillsammans skapar vi det goda samhället genom innovativ design. 
Hos oss föds idéer som blir världsledande lösningar.  
 
Bli medlem idag!

Läs mer på www.innovationsforetagen.se
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Besök gärna representerade medlemmars hemsidor:
COWI: www.cowi.se

Envac: www.envac.se

Kanozi Arkitekter: www.kanozi.se

Landskapslaget:  www. landskapslaget.se

Norconsult: www. norconsult.se

Ramboll: www.ramboll.com

Rejlers: www.rejlers.se

Smart Eye AIS: www.smarteye.se

Sweco: www.sweco.se
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Innovationsföretagen är en bransch- och arbetsgivar-
organisation som representerar innovativa företag inom  
den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Förbundet har cirka 
780 medlemmar och omfattar drygt 40 000 anställda. 

Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en världs-
ledande arkitekt- och ingenjörsbransch.

www.innovationsforetagen.se


