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Flemingsberg i framtiden
I år ser vi tillbaka på tio års arbete inom stiftelsen
Flemingsberg Science med att bidra till att skapa en verklig
centralort i södra Stockholm. I dag finns här en stark
campusmiljö som kommer att bli en viktig bit i framtidspusslet
Flemingsberg. Vi på rätt väg, men mycket återstår att göra.

”Vi är på rätt väg för att utveckla framtidens Flemingsberg.
Och de senaste tio årens lyckade samarbeten och samverkan
gör det troligt att vi lyckas – men bara om vi fortsätter att
arbeta tillsammans.”
Björn Varnestig, VD för Flemingsberg Science 2011-2021

2

Tio år har passerat sedan instiftandet av Flemingsberg Science. Decenniet har rymt flera olika satsningar inom ramen för stiftelsen. Alla har de på
olika sätt bidragit till utvecklingen av Flemingsberg
som en regional stadskärna i södra Stockholm.
Särskilt stolt är jag över hur väl vårt innovationsskapande projekt med affärsarkitekter lyckades. Ett
projekt som inledde stiftelsens arbete och utvärderades grundligt av forskningen med mycket goda
vitsord. Här kunde vi visa ett nytt sätt att utveckla
innovationer ur vården som gav både nya affärer och
företag. Allt med hjälp av en modell som har potentialen att användas på många fler platser i landet.
Dessutom är jag stolt över hur väl alla aktörer
samlades kring initiativet att skapa ett verkligt
Campus Flemingsberg. I skrivande stund samlas
fem högskolor, en konstskola, en gymnasieskola
och 18 000 studenter i en och samma vision. Målbilden är ett campus där vi tillsammans bidrar till
att lösa samhällets stora utmaningar.
Jag är även stolt över hur vi har kunnat bidra till
utvecklingen av styrkeområdet cellterapi i området. Advanced Therapy Medical Products, eller på
svenska läkemedel för avancerad terapi, är ett område som rymmer några av de viktigaste framstegen
i framtidens medicin. Den forskning och utveckling
inom området som finns i Flemingsberg är i flera fall
internationellt ledande.
Nu lämnar vi en pandemi bakom oss som satt
käppar i hjulet för många planerade fysiska möten.

Flera av våra planerade projekt, som den populära
Campusdagen, har fått ställas in. Andra har fortsatt,
som det regionala samarbetet Stockholm Life Tech
som syftar till att öppna upp offentliga utvecklingsresurser för företag.
Här spelar våra avancerade cellaboratorier i
Flemingsberg en central roll, och ett omfattande arbete pågår för att kunna ta emot fler företag inom
utveckling av avancerade terapier. På sikt kan detta
också utgöra grunden för ett växande industrikluster i Flemingsberg.
Jag är glad över att insikten nu ökar om vilket potential som kultursektorn, i samverkan med andra
kunskapsområden, kan ha för framtidens Flemingsberg. En väl utbyggt kulturscen kommer att kunna
bidra med kreativa arbetssätt och nya perspektiv.
Här passar även ett nytt allaktivitetshus in, som vi
länge har planerat inom ramen för Flemingsberg
Science. En samlande byggnad som kan resa sig likt
kyrkan i byn och vara öppen för alla redan på plats
men även de som är nyfikna på Flemingsberg.
Vi är på rätt väg för att utveckla framtidens
Flemingsberg. Och de senaste tio årens lyckade samarbeten och samverkan gör det troligt att vi lyckas
– men bara om vi fortsätter att arbeta tillsammans.
Björn Varnestig,
VD för Flemingsberg Science
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Tio år som samlande kraft – tre strategiperioder 2011-2021
Period 2: 2015-2018
Samverkan för ett
starkt campus

Period 1: 2011-2014
Fler kunskapsintensiva
företag

Projektet genomfördes tillsammans med
övriga innovationsstödjande organisationer i Flemingsberg och med hjälp av tillskott av medel från regionfonderna.

Läs mer på sid 13

Läs mer på sid 8

2017 Inflyttning i nya student- och
forskarbostäder längs Alfred
Nobels Allé.

2016 En förstärkt campusidentitet
med tydliga logotyper, strategier
och deviser tas fram i samarbete
mellan aktörer i området.

2014
2013

2011

Stiftelsen Flemingsberg
Science grundas
2011 Stiftelsen startades av
samtliga högskolor som då hade
verksamhet Flemingsberg, samt
av Huddinge och Botkyrkas
kommuner och Stockholms läns
landsting.

2020

Utvecklingen av
Flemingsbergsdalen
inleds
2014 Flemingsbergsdalens första
etapp betyder cirka 200 hyreslägenheter, handel, ett torg och
sporthallen Fleminghallen.

2019

2017
2016

2015
KI inleder bygget av
forskningsmiljön Neo.
Polisutbildningen
förläggs till Södertörns
högskola
2015 Till Neo flyttar Karolinska
Institutets verksamheter i Novum,
bland annat inom institutionen för
biovetenskaper och näringslära.

Period 3: 2019-2021
En levande och öppen
universitetsstad
2019–2021 rymmer en kombination av
insatserna från de tidigare perioderna. I början låg fokus på fortsatt campusutveckling och ökad samverkan
inom områden med hög relevans för
samhällets stora utmaningar. Några
exempel är hälsosamt åldrande samt
mångfald och hälsa.

Läs mer på sid 21
Ny gymnasieskola på
Campus Flemingsberg

Röda korsets högskola till
Campus Flemingsberg
2016 flyttar Röda Korsets
Högskola och KTH till nybyggda
Technology and Health

Stockholm South
Business District
2018 Planerna på den nya stadsdelen presenteras av fastighetsbolaget Fabege och Huddinge
kommun.

2019 Widerströmska gymnasiet öppnade hösten 2019. Fullt
utbyggd är den 2021 med plats för
500 elever.

2011-2021
SMI till Campus
Flemingsberg
2017 Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) flyttar till
Flemingsberg.

VD 2011-2021: Björn Varnestig
Projektledare, 2011-2016:
Lena Strömberg
Affärsarkitekter 2011-2014:
Martin Löfbom, Catharina
Borgenstierna, Fredrik Wetterhall
och Gisela Sitbon
COO, 2016-2021: Pernilla Boström

Våren 2015 flyttade polisutbildningen till Campus Flemingsberg
och blev en del av Södertörns
högskola.

Samverkan en gemensam ambition
Historien om det moderna Flemingsberg tar sin början under tidigt 1970tal. Då slog Huddinge sjukhus upp
sina portar i Flemingsberg – mitt i
vad som tidigare varit ren landsbygd. Anledningen till etableringen
var behovet av kvalificerad sjukvård
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2026

2024

2022

2018

2014 Trafikverket flyttar väg 226,
Huddingevägen, för att få plats
med ännu ett järnvägsspår vid
Flemingsberg station.

2012

2021

Flemingsbergsmodellen
ger utdelning

Campus Flemingsberg –
en gemensam
campusidentitet

2028
2023

Student- och
forskarbostäder

2018 Flemingsbergsmodellen
bevisas av 15 nya företag och
30 nya affärer sprungna ur Karolinska Universitetssjukhuset samt
Flemingsbergs vård och omsorg

Flemingsberg station
byggs ut

2030

2022 En ny strategiperiod och
nya mål presenteras av stiftelsens styrelse

2015–2018 fokuserade vi på att öka
Flemingsbergs attraktivitet för olika
kunskapsorganisationer inklusive företag. Ett nära samarbete inleddes
med utvecklingsenheter hos stiftelsens grundare och med fastighetsägarna i Flemingsberg.

2011-2014 En av de första uppgifterna för
Flemingsbergs Science var att visa hur ytterligare kunskapsdrivna affärer och företag kunde utvecklas i Flemingsberg. Därför
genomfördes ett projekt där vi skapade 30
nya affärer och 15 nya företag utifrån konstaterade behov i vården.

2032

Period 4: 2022-2025

även i den södra delen av Stockholm.
Sjukhuset följdes sedan av en serie
akademiska etableringar. Först ut
var Karolinska Institutet, och snart
kom även Södertörns högskola samt
KTH med sin skola för Teknik och Hälsa. Något senare även Röda Korsets

högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI). Etableringarna har skapat en stark potential
för samverkan, och för att skapa ny
kunskap i gränserna mellan olika discipliner.
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Flemingsberg Science:
tio år som samlande kraft
för ett kunskapsintensivt
näringsliv och en
växande universitetsstad
När vi promenerar genom Flemingsberg år 2021 är det en
dramatiskt förändrad miljö vi rör oss i jämfört med för
fem eller tio år sedan. Här växer en universitetsstad fram
som ersätter gårdagens förort: en levande stadsmiljö
fylld av höga hus och ett myllrande folkliv.
Men även om nya byggnader, gator och spårväg
växer fram under våra fötter så är det troligen på
insidan av husen, inuti människorna, som den
största förändringen har skett och fortsätter att
ske. I dag utmärks området av en stark gemen-

skap och en vilja att tillsammans göra en skillnad för framtiden.
Här har stiftelsen Flemingsberg Science varit
en drivande kraft de senaste tio åren.

Starten: en gemensam ambition
När Flemingsberg utsågs som en av Stockholms
regionala kärnor 2001 inledde Huddinge kommun,
Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting ett gemensamt utvecklingsprogram för
Flemingsberg som presenterades år 2007. Med
hjälp av KTH, KI och Södertörns högskola marknadsförde kommunerna orten som en plats för
kunskapsintensivt företagande. För att stärka
det långsiktiga arbetet med detta grundades en
gemensam stiftelse 2011: Flemingsberg Science.
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Stiftelsens uppdrag var fortsatt utveckling av
Flemingsberg genom främjande av samverkan
mellan akademi, näringsliv och samhälle. Dåvarande landshövding i Stockholm, Per Unckel,
var mycket drivande i arbetet och tog även
rollen som stiftelsens ordförande. Till VD utsågs
Björn Varnestig som hade en lång erfarenhet av
utvecklingsarbete inom såväl Teknikbrostiftelsen som Innovationsbron.
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Märta Lauritzen och Helene Thulin på urologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset har med stöd av Flemingsberg Science
utvecklat en teknik för att spåra katetrar och
övervaka behandlingen.

Första steget:
Fler nya kunskapsintensiva företag
Under stiftelsens första period 2011-2014 kretsade arbetet
mycket kring projektet Kraftcentrum Flemingsberg. Målet var
att med praktiskt arbete utveckla nya affärer ur idéer och
behov från vården, gärna i form av nya kunskapsintensiva
företag i Flemingsberg.
Bland förebilderna fanns ett liknande projekt vid
Universitetet i Stanford, Kalifornien. Med medel
från den europeiska regionalfonden rekryterades
fyra erfarna affärsutvecklare från näringslivet med
uppgiften att agera ”affärsarkitekter” för nya projekt.
I samarbete med andra innovationsorganisationer, framför allt Innovationsplatsen på Karolinska
Universitetssjukhuset, efterlystets såväl idéer som
utmaningar. Resultatet var överväldigande: närmare
1 000 potentiella projekt samlades ihop. När listan
bantats i linje med projektets ramar återstod fortfarande ett par hundra projekt för teamet att gå vidare
med.
Den breda insatsen gjorde att många fler personer än annars tog chansen att bidra. I de flesta fall
med motivationen att förbättra patienternas situa-
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tion genom konkreta förbättringar som påverkade
den dagliga vården. Under projektets tre år arbetade
affärsarkitekterna intensivt med allt från undersköterskor till läkare och vårdpersonal med idéer att
förbättra vårdens vardag.
Resultatet blev cirka 60 förädlade koncept i olika
former. Cirka 15 nya företag startades och ytterligare
drygt 15 case drevs vidare i samarbete med medicintekniska företag. De olika idéerna attraherade
närmare 30 miljoner kronor i finansiering av bland
andra Almi, Vinnova och Socialdepartementet.
Projektet Kraftcentrum Flemingsberg följdes
av forskare på en rad olika sätt. Under ledning av
Nordregio publicerades en projektutvärdering och
även två masteruppsatser som fokuserade på arbetsmodellen.

”Enligt min erfarenhet stupar flertalet akademiskt
sprungna affärer på att grundarna inte omger
sig med erfaret affärsfolk från början, och lätt
blir teknikfokuserade och med tiden allt mindre
investeringsbara. Genom att använda erfarna
affärsutvecklare kunde vi snabbt gå igenom och
värdera ett stort antal uppslag.”
Björn Varnestig, VD för Flemingsberg Science 2011-2021
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Forskningen pekar på att affärsarkitekternas specialistkompetens varit oerhört viktigt för att uppnå
maximal nytta. Idébärarna menar att affärsarkitekterna var en förutsättning för att driva projekten
framåt, och att de förkortat idéutvecklingen genom
sitt engagemang. Forskningen bekräftar också modellens framgång när det gäller att identifiera projekt med rätt potential.
Trots att projektet avslutades med goda betyg
och en mängd ringar på vattnet i form av nya inn-

ovationer och även företag fanns ett stort problem.
De flesta av företagen valde att lämna Flemingsberg.
Målsättningen att bidra till ett växande näringsliv av kunskapsintensiva företag i området visade sig
svårare att uppnå än man trott.
Inför nästa strategiperiod tog därför beslutet
att bidra till en starkare bild av Flemingsberg – en
plats dit fler ville komma för att arbeta, studera och
bo.

Björn Nordlund och
Henrik Ljungberg,
grundare av Medituner.

”Projektet gav oss möjlighet att stötta
personer med idéer som hade svårt att
själva ta dem vidare genom att erbjuda vår
kompetens, kunskap och nätverk. Och det var
förvånande hur många som kontaktade oss
och mångfalden av idéer, här fanns allt från
IT-system till nya arbetssätt och även organisationsförändringar.
Catharina Borgenstierna, VD Camanio,
ambassadör för nätverket Aging 2.0.
Tidigare affärsarkitekt.

”Tack vare projektet Kraftcentrum som drevs av Flemingsberg
Science fick vi hjälp med allt från affärsplan till att knyta samarbeten med utvecklare av teknik och programvara till första
versionen av vår produkt Asthmatuner. Framförallt guidade de
oss rätt under starten i den stödstruktur som finns för innovationsutveckling. Affärsarkitekterna som hade engagerats
av Flemingsberg Science var väldigt konkreta och banade en
tydlig väg framåt. I dag är Asthmatuner godkänd som medicinteknisk produkt i hela EU. Alla med okontrollerad astma under
18 år kan få den på recept som ett hjälpmedel för att leva
utan symptom.”
Henrik Ljungberg, överläkare och barnlungläkare vid
Astrid Lindgrens sjukhus, grundare av Medituner.
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Flemingsbergsmodellen utvärderad
Projektutvärdering/följeforskning har utförts av NordRegio:
www. nordregio.se. Masteruppsatsen ”Affärsarkitekter
som ”brokers”. En studie om
förtroendeskapande i en innovationsprocess” har författats
av Joakim Strandh, Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns Högskola
Masteruppsatsen ”Medtech

Innovation in Flemingsberg
Science: Investigation of
factors” skrevs av Belén
Lezcano Giménez, Integrerad
Produktutveckling, Skolan för
Teknik och Management, KTH.
Mer om projektet finns att
läsa i trycksaken Flemingsbergsmodellen, www.flemingsbergsceince.se

Flemingsberg
sm

Hur vi utvecklar

odellen

affärsidéer som
bygg
akademisk kuns er på klinisk efterfrågan,
kap och indu
striell relevans
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Röda Korsets högskola.

Studenter på Södertörns högskola,
Campus Flemingsberg.

Nästa mål:
Samverkan för
ett starkt campus
”Vi träffade Björn Varnestig vid Flemingsberg
Science eftersom vi redan var nyfikna på
Flemingsberg. Där fanns ett sammanhang och
en närhet till andra högskolor som vi lockades
mycket av. Vi växte och såg att våra utbildningar
och studenter skulle tjäna på att vara en del av
en tydligt campus. När jag sedan återvände till
min styrelse med idén att söka oss till Flemingsberg så bestämde vi oss väldigt fort. ”

Hur skulle Flemingsberg Science bäst bidra till att ge området
en tydligare identitet och starkare sammanhållning? Svaret
fanns bland den unika mix av högskolor och universitet som
redan fanns i Flemingsberg.
Södertörns högskola, KTH och Karolinska Institutet fanns redan på gångavstånd från varandra
med en stor akademisk bredd. Samtidigt inleddes
kraftfulla satsningar för att skapa bättre lokaler för
både forskning och undervisning.
Parallellt med de fysiska byggnationerna pågick
ett intensivt arbete inom stiftelsen för att locka fler
högre utbildningar till Flemingsberg.

Röda korsets högskola hade sedan en tid vuxit
ur sina lokaler på KTH:s centrala campus. Utbildningarna var populära och nu ville högskolan både
öppna för fler studenter och utveckla sin forskning
– gärna genom samarbeten med andra lärosäten.
Dåvarande rektor bjöds in av Flemingsberg
Science och diskussionerna ledde fram till beslutet om en flytt till Flemingsberg. Målet blev att ta

Tommy Löfgren, tidigare rektor
vid Röda Korsets högskola,
12
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Studenter på Idun Lovén
konstskola.

Studenter från SMI, Stockholms
musikpedagogiska institut under
Campusdagen 2019.

”Det är ovärderligt på flera plan att ha en
samlande kraft som leder en samverkande
och sammanhållande organisation på beslutsfattande nivå. Flemingsberg Science lägger
grunden för gemensamma kommunikationsvägar, skapar incitament för samverkan, och
öppnar för initiativ till både formella och
informella partnerskap och samarbeten.”
Ian Plaude, rektor vid SMI,
Stockholms Musikpedagogiska Institut

”För oss var det värdefullt att det redan fanns
en annan konstnärlig utbildning, SMI, som
redan flyttat till Flemingsberg. Samtidigt fanns
så mycket mer i Flemingsberg inom ramen för
Campus Flemingsberg. Inte minst så fick vi ett
mycket gott välkomnade av Södertörns högskola och vi har bytt föreläsningar med varandra. Nu ser vi en möjlighet till fler samarbeten
men även till en breddad rekrytering. Vi ser att
många fler blir nyfikna på oss än tidigare, bland
annat tack vare läget vid entrén till campus.”
Kico Wigren, rektor Idun Lovén
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plats i den nya byggnaden Technology and Health
tillsammans med KTH. Första spadtaget togs 2014
och redan två år senare flyttade båda lärosätena in
tillsammans.
Technology and Health uppfördes som en av två
sammanhängande byggnader och medan inflyttningen pågick i den ena slutfördes även den andra:
Neo. Här samlade snart Karolinska Institutet stora
delar av sin forsknings- och utbildningsverksamhet
i Flemingsberg.
Polisutbildning i nya lokaler
Även polismyndigheten sökte vid denna tid efter
en alternativ placering av sin polisutbildning som
sedan 1970-talet funnits i Solna. Efter ett intensivt
arbete under ledning av Flemingsberg Science stod
det snart klart att även polisutbildning skulle flytta
till Flemingsberg. Utbildningen blev en del av Södertörns högskola och snart inleddes bygget av nya
lokaler för polisutbildningen dit inflytten kunde ske
2017.
Campus Flemingsberg växte under dessa år dramatiskt. Den akademiska inriktningen breddades
ytterligare när även Stockholms musikpedagogiska

Widerströmska gymnasiet.

institut (SMI) flyttade hit år 2017 och även den
förberedande konstskolan Idun Lovén år 2019.
SMI är en högskola med pedagogisk utbildning
inom främst musik, röst och tal samt dans och
rörelse. Här finns programutbildningar till instrumentalpedagog, sångpedagog och logonom, och
även fristående kurser och fortbildningar.
Konstskolan Idun Lovén erbjuder två utbildningslinjer, en för skulptur och en för måleri. Målet är att
utveckla elevernas förmåga till eget skapande och
tänkande, och att förbereda för vidare studier vid
konsthögskolor eller annan kreativt inriktad utbildning.
Studenter från närområdet
I ett steg att ytterligare öppna campusmiljön, både
för nya studenter men även för närområdet, föddes
idén att grunda en helt ny gymnasieskola på campus. År 2019 öppnade Widerströmska gymnasiet i
bottenvåningen på nybyggda Neo, samma byggnad
som Karolinska Institutet.
Widerströmska gymnasiet är en kommunal
gymnasieskola med fokus på Life science. Fullt
utbyggd har den plats för 500 elever som bland an-

Neo.

”Etableringen av Widerströmska gymnasiet
underlättades av diskussionerna som fördes
inom ramen för Flemingsberg Science.
Visionen med Widerströmska gymnasiet
handlar om att locka fler att skaffa sig en
högre utbildning. Då krävs det förebilder och
en närhet till högre utbildning för att göra
den konkret och tydlig. Detta får du av ett
gymnasium med nära anknytning till universitet och högskola där verksamheterna kan
utvecklas tillsammans. När eleverna får möta
lärare och elever från högskolan så blir
steget vidare mindre dramatiskt.”
Björn-Erik Erlandsson,
senior rådgivare och professor vid KTH
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nat läser teknik-, naturvetenskaps-, ekonomi- eller
vård- och omsorgsprogrammet.
Här kan eleverna tillbringa sin gymnasietid mitt
bland framtidens och nutidens forskare, tekniker,
läkare och entreprenörer.
Även Södertörns högskolebibliotek har blivit en
mötesplats för studenterna då det i dag är bibliotek
för både Södertörns högskola och Röda korsets
högskola. Dessutom har Widerströmska gymnasiet tillgång till bibliotekets resurser. Nu diskuteras
dessutom ytterligare samverkan med Karolinska
Institutets bibliotek.
Gemensam vision
Men även om lärosätena nu låg grannar med varandra så var det alltför sällan som lärare, forskare och
studenter verkligen möttes över organisationsgränserna. Ännu saknades kittet som fick helheten att
hålla samman.
Därför tog Flemingsberg Science initiativet
till att utveckla en gemensam vision för campusområdet. Även om de flesta såg vinsterna med en
starkare samverkan saknades en katalysator för att
förverkliga den.

2015-2018 / SAMVERKAN FÖR ETT STARKT CAMPUS

När Flemingsberg Science tog rollen som den
katalysatorn underlättades det av att organisationen
var en gemensamt ägd stiftelse med en neutral och
oberoende roll i området. Stiftelsens oberoende
gjorde det även enklare att ha ett helikopterperspektiv i den framväxande samverkan. Ett perspektiv som innebar att det gick att väva samman
utvecklingsplaner från olika organisationer i
samtalen.
Fokusområden
Genom ett idogt arbete knöts de kontakter som ledde till öppna, prestigelösa diskussioner mellan alla
deltagare. Steg för steg växte ett förtroende fram
som kunde bära en gemensam vision.
Under arbetet med visionen utkristalliserades ett antal fokusområden för den fortsatta
utvecklingen, allt från en gemensam kommunikation till utveckling av den fysiska miljön.
Inom respektive fokusområde bildades grupper
med nyckelpersoner från akademierna, Karolinska Universitetssjukhuset, berörda kommuner,
fastighetsägare, Region Stockholm och inte minst
studenterna.

”Vi ville ge Flemingsberg en tydlig identitet
genom att utveckla en sammanhållen vision
för våra satsningar. För att vara en attraktiv
plats för allt från startupföretag till stora
företag är det viktigt att kunna visa en
gemensam identitet, det blev ett viktigt
uppdrag för stiftelsen. I den ingick sedan
allt från praktiska frågor kring skyltning till
strategiska samarbeten med fastighetsägare. Genom att samlas i ett gemensamt
budskap kunde vi stärka hela Flemingsberg.”
Chris Heister, tidigare landshövding i Stockholm
och ordförande i Flemingsberg Science, numer
ordförande i Umeå universitets styrelse
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”Flemingsberg Science har från starten av
arbetet varit ett nav i utvecklingen, med
två mycket kreativa personer i Pernilla och
Björn. Hade de inte varit sådana eldsjälar
så hade vi aldrig nått så långt. De har sett
till att inga utvecklingsplaner krockat eller
att vi gjort ett dubbelarbete. Det har gjort
det möjligt att synkronisera utvecklingen
av respektive lärosäte med utvecklingen av
hela campusområdet.”
Karin Nordh, tidigare
FoU-samordnare KTH
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2015-2018 / SAMVERKAN FÖR ETT STARKT CAMPUS

Tidigt var benämningen av området en fråga
som engagerade. Olika lärosäten hade sedan länge
egna namn på sina verksamheter i Flemingsberg.
En grupp med representanter för högskolorna och
andra startades för att arbeta med frågan. Skulle
närheten till Stockholm betonas eller inte? Skulle benämningen vara på svenska, engelska, eller
kanske på båda språken? Dessa och många andra
frågor stöttes och blöttes och till slut enades alla om
det tillsynes självklara namnet: Campus Flemingsberg.
Gemensamma aktiviteter
Med ett campusnamn kunde också gemensamma
aktiviteter planeras in där alla lärosäten bidra på
sina egna sätt. En sådan blev Campusdagen som
varje höst välkomnar alla studenter till ett nytt
läsår. Dagen fylls av olika studentaktiviteter, en
gemensam lunch och att samtliga rektorer samlas
för att välkomna studenterna till området.
Nästa aktivitet blev ett gemensamt öppet hus för
hela campus där även Widerströmska gymnasiet
deltar.

2019-2021 / EN ÖPPEN UNIVERSITETSSTAD

Visionen för Campus Flemingsberg lyder ”Tillsammans skapar vi morgondagens samhälle” vilket
både speglar campusets kunskapsbredd och viljan
till ett gemensamt arbete för att nå fram. Under
denna devis växte sex grupper fram: Campusutveckling, Innovation & entreprenörskap, Styrkeområden, Fysiska strukturer, Faciliteter och Kommunikation samt Företagsetableringar.
Vilka aktörer som deltar i de olika grupperna har
varierat över åren men gemensamt för alla deltagare har varit ett starkt personligt engagemang.
Som en del av visions-, och utvecklingsarbetet har stiftelsen arbetat med att identifiera fler
värdefulla samarbeten över ämnes- och organisationsgränserna. Dessa har fått benämningen styrkeområden och samlar spetskompetens från flera
akademier och övriga verksamheter i området.
Flemingsberg rymmer flera exempel på forskning och utveckling i den absoluta framkanten, såväl nationellt som internationellt. Detta har samlats
i de utmaningsdrivna styrkeområden: Avancerade
terapier, Hälsosamt åldrande, Mångfald och hälsa
och Innovativ kultur.

”Jag tror att en av de viktigaste funktionerna
för Flemingsbergs Science under de senaste
tio åren varit att få ihop de olika aktörerna
som är verksamma inom Flemingsberg. Detta
har lett till en större kunskap om vilka som
finns inom området och vilka kompetenser
och behov de har. Dessutom ser jag att
Flemingsbergs Science hade i en central roll
i etablerandet av Campus Flemingsberg som
ett begrepp, och att man nu ser det som en
fysisk miljö.”
Matti Sällberg, professor och biomedicinsk
analytiker vid institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska Institutet
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Studenter på Södertörns högskola,
Campus Flemingsberg

Framtiden:
en levande och öppen
universitetsstad
I dag finns ett nytt utvecklingsprogram för Flemingsberg som
tagits fram av Huddinge kommun tillsammans med Botkyrka
kommun och Region Stockholm. Här har den öppna universitetsstaden blivit till ett centralt begrepp för att beskriva
Flemingsberg.

21

2019-2021 / EN ÖPPEN UNIVERSITETSSTAD

2019-2021 / EN ÖPPEN UNIVERSITETSSTAD

Programmet rymmer kraftfulla satsningar på
bostäder, infrastruktur och lokaler. Omkring
Flemingsbergs station växer ett helt nytt område
fram med en blandning av bostäder, kultur och
kontorslokaler. Här finns även ett nytt resecenter
planerat.
Bland de projekt som växer fram inom ramen
för den samverkan som skapats av Flemingsberg Science finns ett gemensamt aktivitets- och
studentkårshus för hela Campus Flemingsberg. En
samlande plats för allt från kulturevenemang till
nya möten med det omgivande samhället.

Flemingsberg kommer att växa till omkring
50 000 boende och 50 000 arbetande inom det
närmaste decenniet, vilket motsvarar en mellanstor
svensk stad. Med ett fortsatt levande samarbete kan
dagens Campus Flemingsberg växa vidare med ett
livaktigt campus, ett spännande kulturliv och ett
expansivt näringsliv – allt integrerat i en dynamisk
stadsmiljö.
Framtiden för Flemingsberg Science rymmer
uppgiften att vara en del av denna utveckling
genom att dra nytta av tidigare framgångar och den
samverkan som skapats under de första tio åren.

”Det är fantastiskt att vi i dag har ett starkt kluster på
Stockholms norra sida med universitet och högskolor plus
ett starkt kluster på den södra sida i form av Flemingsberg.
I dag har vi fem universitet och högskolor etablerade här i
Flemingsberg, det är få platser i Sverige som har något
liknande. Det är spännande att följa utvecklingen av
Flemingsberg och det är roligt att ha tagit del i en viktig
del av områdets utveckling. Det är en enorm styrka för hela
regionen att ha den satsning som skett i Flemingsberg. ”
Chris Heister, tidigare landshövding i Stockholm
och ordförande i Flemingsberg Science, numer
ordförande i Umeå universitets styrelse

”Vi hade aldrig kommit så långt utan
Flemingsberg Science. Flemingsberg
Science har varit den kraft som har fört alla
inblandade aktörer samman för att utveckla ett gemensamt campus. Tack vare deras
arbete med att skapa fokusområden som
samlade rätt representanter från oss i området så hittade fram till ett samarbete som
krävdes. När vi nu bygger en verklig universitetssstad är det viktigt att vi hittar sätt att
fortsätta överbrygga gränserna i området.”
Cheick Wagué, professor i företagsekonomi
och rektorsråd för samverkansfrågor vid
Södertörns högskola

”Stiftelsen Flemingsberg Science har varit
en neutral arena som samlat alla offentliga
aktörer i Flemingsberg. Det är lätt att fastna
i sina egen organisations perspektiv och
utmaningar. Den neutrala arenan gjorde det
möjligt att höja blicken och förstå varandra
bättre. Inom ramen för Flemingsbergs
Science kunde vi se vad som behövde göras
och vem som skulle leda de olika delarna
av det arbetet, och vid behov ta hjälp av
varandra.
Vesna Jovic, kommundirektör i
Järfälla kommun. Tidigare
kommundirektör i Huddinge kommun
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