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Mandag 15. oktober under Oslo Innovation Week ble det arrangert en 
Social Innovation Camp Ekspress i et samarbeid mellom Husbanken, 
Leieboerforeningen, World Wide Narrative og Simula Innovation. Tema 
var “nye boliger på nye måter” for unge voksne i Oslo.

Ekspresscampen gav et innblikk i en prosess, med deltakere på tvers 
av sektorer, og sluttbrukere, som ledet til ny lærdom og potensielle 
løsninger for fremtiden.

Prosessen viste at hvis Husbanken har lyst til å åpne opp dørene 
for andre aktører hva gjelder innovasjon så er det mange aktører 
som vil være med på dialogen og prosessen. Aktører som jobber 
med bolig, direkte eller indirekte, både offentlige, private og 
interesseorganisasjoner, ønsker å jobbe sammen for å se på nye 
løsninger i sammen. 

Basert på erfaringene og deltakernes involvering fra ekspresscampen 
handler denne rapporten om unges boligsituasjon i Oslo, og forslag til 
mulige grep for å øke tilbudet av utleieboliger til unge.
 
I tillegg har World Wide Narrative, på bakgrunn av arbeidet med 
ekspresscampen, forslag til syv punkter Husbanken kan bruke 
videre for å åpne opp for samfunnsinnovasjon i sin organisasjon og 
økosystemet rundt organisasjonen.

Innledning



Økt kunnskap om unges boligsituasjon
Under ekspresscampen fikk vi høre historier fra seks unge voksne 
som representerte forskjellige brukergrupper. Det ble gjort nye 
oppdagelser om hvilke behov sluttbrukerne hadde og en forståelse 
for hva de behovene kom av. Med disse nye oppdagelse i tankene, 
kom deltagerne frem til hva som kunne vært annerledes. Vi har delt 
disse oppdagelse inn i to grupper med undergrupper. 

Mens samtalene rundt bordene pågikk, gikk også fasilitatorer rundt og skrev 
ned ting som ble sagt. 

BEHOV HOS BRUKEREN

EIE vs LEIE



BEHOV HOS BRUKEREN

Tre punkter stod frem spesielt. 

Det kollektive vs mitt sted. Aldersskille, kollektiv foretrekkes av yngre. Dersom man er ny i 
byen og ønsker nytt nettverk, så tenker man ofte på bolig som mulighet. På denne måten er 
bolig en måte å få sosial kapital. De som flytter for seg selv har ofte bodd i kollektiv og vokst 
fra det. Når man blir eldre er man mer opptatt av å ha mer privatliv. Hva slags arbeidssituasjon 
man har kan også ha en sammenheng med hvordan man ønsker å bo. Hos de som har et 
stressende yrke, kan ønske om å bo alene være sterkere enn hos de som har en noe mer 
balansert arbeidssituasjon. Når man bor alene er mindre boareale helt greit. Alle har et forhold 
til “mitt” uavhengig om man bor i kollektiv eller alene, ettersom de fleste har behov for å være 
alene eller kunne gjøre akiviteter, som f eks matlaging, alene. Innenfor “mitt” finner vi ord som 
seng, skrivebord, spisebord og kjøkken. Spisebord og kjøkken gir lyst til å lage mat. 

Trygghet, er også relevant i forhold til beliggenhet. Dette er knyttet opp mot hvordan det 
ser ut i området/nabolaget. Ser det bra ut, føles det tryggere. Boligen må være i nærheten av 
offentlig transport for å skape trygghet. Det er viktig at det er lett å komme hjem på kvelden, 
og det er tiden det tar å komme hjem det står på, ikke hvor langt det i kilometer.

Bolig handler om det sosiale. Nye nettverk, og i forlengelsen av det, sosial kapital i en ny by 
eller et nytt miljø. Det sosiale er det sosiale nettverket man får gjennom å bo i kollektiv, men 
det handler også nærmiljøet uavhengig om man bor i kollektiv eller alene. Bor man sentralt så 
er det også mer som skjer, og man får et mer sosialt liv.

Uavhengig av om man foretrekker å bo i kollektiv 
eller alene så er det noen faktorer som er like. 

Det må være lett å komme seg hjem fra jobb 
eller byen, og motsatt.

det henger sammen med at det er tidsbesparende, 
men det viktigste handler om sikkerhet, at man 
vet at man kommer seg trygt hjem. Det kan være 
årsaken til at  noen syns det er mindre attraktivt å 
bo utenfor bykjernen.



EIE vs LEIE

Eie vs leie handler om informasjon, kunnskap 
maktforhold og holdning. 

Det er typisk norsk å eie. 

Leie er foretrukket hvis tidshoristonten er sikker, og det ikke er boligprisvekst. Men det er en 
asymmetri av informasjon og kunnskap om det å leie. 

Som leietaker er man ikke klar over rettighetene sine, noe som gir et ugunstig maktforhold 
mellom leietaker og utleier. Kanskje spesielt merkbart dersom det er privat utleier. Utleiers 
behov er å minimere risiko og få insentiver. 

Det trengs en holdningsendring i forhold til å få det å leie bolig til å bli attraktivt, og det trengs 
nye måter å få eierskap til boliger. Det er trengs kunnskap om hvorfor leie kan passe bedre i 
noen tilfeller. Leietaker treger også kunnskap om hva som kan forventes av utleier, og hvilke 
rettigheter man har som leietaker.

Det var enighet blant mange at det er “typisk norsk å eie”. 

Har man mer, så får man til mer. Eksempelvis, har du fast stilling og sikker inntekt spesielt, er 
du ønsket som leietaker. 

Det finnes flere boliger enn man tror, men at det trengs mer informasjon om muligheter utenfor 
sentrale strøk. Her igjen er kollektiv transport relevant i forhold til trygghet.

Etterhvert som diskusjonen gikk kom det også frem et forslag om at det midlertidige 
boligbehovet, som studenter og andre korttidsleietakere, må skilles fra vanlige markedet. 



Det er veldig naturlig for oss mennesker å komme i løsningsmodus, 
derfor begynte det å renne inn løsninger veldig tidlig. Mange av disse 
har vi valgt å trekke frem under som forslag til mulige grep for å øke 
tilbudet, skape nye løsninger og for nye møteplasser. 

For gjengivelsens troverdighet er listene under nesten ordrett det 
samme som ble skrevet på veggen under ekspresscampen, om enn 
noe mer kategorisert.

Forslag til mulige grep for å øke tilbudet av utleieboliger



(Digital) plattform hvor du kan skape nettverk på i et lokalmiljø
 Et sted hvor du kan finne mennesker som deler dine verdier
 Lettere å få info om aktiviteter der du bor.

Kollektiv med mer privatliv. Dele kjøkken og fellesrom, men kunne ha 
sitt eget bad og soverom.

Shared housing, det må funke sosialt

Bolighotel med en «mamma» og «pappa» du kan ha kontakt med.

Et sted hvor man kan legge inn info, finne steder å bo.
 ”My place” matchingtjeneste, gjennomsiktighet begge veier. 
 Leietaker og utleier kan anbefale hverandre.

Kollektiv med tjenester innebygd

Couchsurfing: et fenomen som flere nettsamfunn er bygget for å 
betjene. Det går ut på at man kan “låne” soafene til hverandre når 
man er ute og reiser. Både eier og låner av sofa gir hverandre 
poeng utifra hvordan opplevelsen har vært for begge. 

Tripadvisor: en nettjeneste som lar reisende gi poeng til hotell, 
restauranter, steder og lignendne når man er ute og reiser. 

NæRmILjø Og HjEm

NyE møtEpLaSSER

Bostøtte til ungdommer

Skattelette for leietagere

Billiger tomter for utbyggere

Selge kommunale byggninger til utbyggere mot at boligene skal 
&leies ut til gitt pris

Kommunen støtter entreprenører som vil bygge et leiemarked.

Lage flere ”småsentrum”, ”bykjerner”. Disse kjernene må ha alt og 
ikke bare noe.

Gamle damer(1) (referanse til et boligprosjekt kalt Achonchego-
programmet, hvor det var mangel på studentboliger og mange 
ensomme eldre som et utgangspunkt for behov)

Feriebytte av leiligheter

Frigjøre flere rom/ leiligheter

EKSIStERENdE INfRaStRUKtUR 
Og UtByggINg

pOLItISKE Og øKONOmISKE 
VIRKEmIdLER

(1) http://socialinnovationexchange.org/ideas-and-inspiration/health-and-wellbeing/case-study/aconchego-program



De seks ideene
Forslagene ble ytterligere konkretisert til seks ideer 
mot slutten av ekspresscampen.

1. Bygge bolighotel
Her kan insentiver til utbygger gjøre det 
attraktivt å bygge bolig-hotellet. Utbyggere 
kan kjøpe eiendommer billigere i mot at de må 
bruke eiedommen til å leie ut. Her kan det da 
være leasing av leiligheter som gir en form for 
«shared ownership», og vi går fra leie til eie i 
fellesskap. Jo lengre man leier, desto mer eier 
man av boligen. Eier man en prosentandel av 
leiligheten er man med på prisstigningen

2. My Place, digital plattform
En plattform for midlertidig utleie (3 år) hvor  
det er gjennomsiktighet begge veier. Både  
leietaker og utleier “ser” hverandre. Tjenesten 
matcher således leietaker og utleier. Den gir  
et kort referat om boligområde, tilleggs-
tjenester og nabolag man søker på. Den gir  
informasjon om utleier og leietager, nabolags-
profil og bydelsprofil. Utleier betaler for å  
bruke tjenesten, mens leietaker bruker den  
gratis. Gjennom en slik tjeneste kan hjelpe  
på maktfoholdet mellom leietaker og utleier  
jevnes ut, og i tillegg hjelpe til å gjøre utleie-
markedet mer profesjonelt. Utleiemarkedet  
blir også mer sosialt. 

3. «BI» i Ytre Enebakk
Et campus i utkanten av byen tilsvarende 
campusløsninger i USA. Alt er på en plass, 
det er fokuserte tjenester og oppgaver 
tilpasset stedets behov, økt sikkerhet, større 
felleskap og tilhørighet, og logistikken 
enklere. Et ”andre først”-universitet hvor bolig, 
infrastruktur og sikkerhet er ivaretatt.



6. Sosialt funksjonelt bofellesskap
Et sosialt funksjonelt bofelleskap vil være 
økonomisk gunstig for individet men også 
samfunnsmessig gunstig. Det kan skape 
frihet, i tillegg til tilhørighet. Her trenger man 
ikke kjenner hverandre fra før, men man må 
stille spørsmålet om hva som skal til for å 
kunne bo godt sammen og hvordan det kan 
bli et hjem for alle.

4. Leieboerforeningen mer tilgjenglig
Leieboerforeningen dekker et stort behov 
og trengs dermed å synliggjøres mer. En 
oppgave som kan besvares er hvordan tar 
man seg inn på markedet hvis man ikke har 
de riktige kriteriene, det vil si sosial kapital 
og mange ressurser? Det blir store sosiale 
ulikheter. De som har færreste ressurser bor 
i de dårligste boligene. Det vil være viktig 
å få oversikt over markedet for å avdekke 
hvilke grupper dette gjeler og hva de ulike 
behovene gruppene har. 

5. Nye utleietjenester
Skape nye tjenester knyttet til utleietjenesten. 
For eksempel en vertfunksjon som følger opp  
brukers krav i forhold til tjenestetilbud og  
utleiers krav. En utleietjeneste som er en 
brobygger i kommunikasjon og som følger 
opp begge parters rettigheter.

Her er det også forslag om å endre tjenestens 
definisjon fra ”bolig” til ”hjem” for å skape 
eierskap til stedet.



Av ideene er det spesielt to som utmerker seg, og det er idé 2 og 4. 
“My Place” og økt tilgjengligjøring av Leieboerforeningen. De andre 
ideene er også gode, men disse to skiller seg ut ved at ideene kan 
knyttes til en person eller en organisasjon.

Idé 2 - “My Place”
Idéen har blitt jobbet videre med av Finn.no sin representant og her 
kan Husbanken spille en rolle ettersom Husbanken var med i gruppen 
som kom opp med ideene.

Idé 4 - Økt tilgjengligjøring av Leieboerforeningen 
Leieboerforeningen støtter opp om arbeidt Leieboerforeningen 
allerede jobber med og de trenger mest sannsynlig økonomisk støtte 
for å kunne fortsette med dette over tid, men dette kan også hjelpe 
gjennom økt synlighet i Husbanken sine kommunikasjonskanaler.

Anbefalinger



Innovasjon er nye ideer som virker, men det er også prosessene bak 
som leder frem til de nye ideene som virker, eller eventuelt ikke virker.  
I denne sammenhengen har ekspresscampen vært en potensiell start 
på en slik innovasjonsprosess. Sånn som vi ser det må alltid noen 
“eie” innovasjonen, enten det er prosess eller løsning. Her kommer 
seks forslag som kan skape nye innovasjoner i og utenfor Husbanken. 

1. Husbanken tar en innovasjonsrolle innenfor feltet bolig 
Som nevnt innledningvis viser ekspresscampen at det er mange 
aktører som ønsker å se på boligfeltet i sammen med Husbanken. 
På bakgrunn av dette er spørsmålet “hvilken rolle kan Husbanken ta” 
innenfor feltet innovasjon og bolig, og ikke “har Husbanken en rolle”. 
Det ligger implisitt i overskriften gjennom bruken av ordet tar at  
innovasjonsrollen er proaktiv. 

I denne sammenheng kan innovasjon anses som en prosess hvor 
Husbanken kan, direkte eller indirekte gjennom samarbeidspartnere, 
være fasilitator for innovasjon.  Dette kan være gjennom å ta tak i 
lokale utfordringer sammen med innbyggere (sluttbrukere), kommune, 
lokalt næringsliv og større aktører innenfor bolig. Lokal lærdom og 
lokale perspektiver kan stimulere til samarbeid og utvikling. Dette kan 
gjøres gjennom lignende prosesser som ekspresscampen. Alternativt 
kan Husbanken oppsøke eksisterende initiativ som aktører som 
Veidekke(2) nylig har gjennomført. 

Innovasjonsarbeid for Husbanken

(2) http://www.aftenposten.no/bolig/Slik-kan-unge-fa-billigere-boliger-7037732.html



2. Husbanken har innovasjonsroller internt i organisasjonen
I organisasjonen Husbanken har noen ansvaret for å jobbe med 
innovasjon og følge opp det som skjer gjennom fasiliteringen. Det 
foreslås at det opprettes minst to stillinger som skal jobbe med 
innovasjon. Hvis det skal jobbes med innovasjon må det også 
være tid og rom til det i organisasjonen. Prosesser tilsvarende 
ekspresscampen kan arrangeres internt i Husbanken slik at nye 
områder kan utforskes, eksisterende områder kan belyses fra flere 
sider, og at kreativitet kan dyrkes for mange. En “lab” hvor nye ideer 
kan mottas i trygghet og utforskes i samarbeid med andre aktører, 
kan øke muligheten for dette. Gjennom at noen har ansvaret for å 
jobbe med innovasjon og det i tillegg settes opp en ”lab”, blir det 
laget både tid og rom for å jobbe med innovasjon, og følgelig blir det 
også lettere å få ideene til å lande et sted. Det er rett og slett noen 
som kan ta ideene videre. 

3. Innovasjonen skjer “et sted”
All innovasjon må ikke skje i Husbanken. Med dette menes at 
innovasjonen må ikke handle om Husbanken internt, men kan, som 
nevnt i punkt 1, handle om å fasilitere frem i samarbeid med andre. 
Det som er viktig i denne sammenheng, er at det er bestemt i forkant 
hvor innovasjonen kan høre hjemme. 

4. Tiltak for å lage “et sted” hvor innovasjonen hører hjemme
Det lages strukturer som kan gjøre at ideene tas imot i eller utenfor 

organisasjonen. Dersom en som jobber i Husbanken har en idé, så 
settes det av tid og rom til å jobbe med ideen. Dersom det er ideer 
utenfor Husbanken, kan det settes opp strukturer for å ta ideer videre 
gjennom økonomisk støtte og fysiske møteplasser. Hovedpoenget er 
at noen, en person eller flere, knyttet til en organisasjon eller ikke, må 
“eie” ideen for at den skal kunne tas videre. 

5. Husbanken stimulerer til nye prosjekter
Husbanken er proaktiv gjennom å lete etter de gode ideene for 
definerte behov. Er det vanskelig å finne eksisterende ideer så kan 
dette skje gjennom at man arrangerer konkurranser, gründercamper 
eller “challenges”, som det kalles i England. For å lære mer om dette 
kan det inngås læringssamarbeid med for eksempel aktører som 
Young Foundation(3), som definerer et område det er behov for å jobbe 
med og deretter finner noen som allerede jobber med løsningen og 
støtter den frem, eller finner frem løsningen selv og finner rette person 
til å ta den videre. 

6. Et sluttbrukerperspektiv
I innovasjonssammenheng er det alltid nyttig med et brukersentrert 
perspektiv. De som skal bruke tjenesten må involveres for å 
sikre at behovene dekkes. Dette ble spesielt synliggjort gjennom 
ekspresscampen. Ny lærdom om ønsket om å bo sentralt i byen, 
handler mye om å føle trygghet på vei til og fra hjemmet sitt. 

(3) http://youngfoundation.org/our-work/resilient-communities-housing/



World Wide Narrative har invitert til en frokostsamling onsdag 12. 
desember i 657 sin lokaler. Her er Husbanken invitert med videre, 
samt alle som deltok på ekspresscampen. Dette frokostmøte kan 
danne grunnlaget for en ny møteplass som Husbanken, alene eller 
med samarbeidspartnere som Leieboerforeningen og/eller World 
Wide Narrative, kan stå som avsender for. 

Husbanken kan bli en fasilitator og en arena for nye samarbeid på 
tvers av sektorer. Dette kan gi et praktisk grunnlag for å jobbe videre 
med innovasjon i Husbanken, og også synliggjøre Husbanken i en 
rolle som fasilitator for innovasjon.

World Wide Narrative inviterer også Husbanken til å være med 
igjen under Oslo Innovation Week 2013.

I forhold til det som har blitt gjort og skal skje, er det naturlig at 
Husbanken har en fasiliterende rolle for det videre arbeidet. Hvis 
Husbanken kan invitere til møteplasser månedlig eller annehver 
måned, kan det åpnes opp for flere aktører og nye samarbeid. 


