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SVENSKA 
STADSKÄRNORS 
FORSKARRÅD

Nytänkande, kunskap om omvärlden och studier 

av samhällstrender och städernas förutsätt-

ningar är avgörande för att Svenska stadskär-

nors medlemmar ska kunna fatta välgrundade 

strategiska beslut. För att långsiktigt öka våra 

stadskärnors konkurrenskraft är det mycket viktigt att det i 

Sverige bedrivs spännande och utvecklande forskning inom 

detta område.  Svenska Stadskärnor instiftade därför ett  

Forskarråd år 2013.  

Syftet med rådet är att bidra till ökad forskning och kunskap 

kring ämnen relevanta för att stärka levande orter och liv-

fulla städer. Rådet ska också bidra till ökad spridning av denna 

forskning och kunskap till allmänheten och beslutsfattare samt 

fungera som en plattform mellan näringslivet, offentliga 

sektorn och akademin för att underlätta kunskapsspridning 

i båda riktningarna.

förena    förbättra    förverkliga
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FÖRORD 
I Svenska Stadskärnors Forskarråds trendrapport 2015 är det frågan om stadens tid och 
rum som står i fokus. Tid har blivit en allt viktigare faktor i våra liv. Det handlar om hur 
mycket vi har av den och hur vi väljer att använda den. Tid är pengar har det länge hetat, 
men nu är förhållandet snarare så att tid är värt mer än pengar. Det är en av våra största 
bristvaror och något som det aldrig blir mer av. Oavsett hur mycket vi effektiviserar och 
skaffar oss hjälpmedel tycks tiden ändå inte räcka till och detta påverkar hur vi vill nyttja 
våra städer. 
   Till Svenska Stadskärnors årskonferens 2015 har jag i egenskap av ordförande för 
Svenska Stadskärnors Forskarråd bett denna grupp av framstående forskare att bidra 
till en trendspaning på temat Stadens tid och rum. 

UPPLÄGGET ÄR EN ENKÄT MED FEM FRÅGOR.  ALLA SVAREN REDOVISAS 

SOM RENA CITAT OCH DE FRÅGOR SOM HAR BESVARATS ÄR:

1.  Har människors förhållande till tid förändrats med de senaste decenniernas 
    digitalisering och i så fall, hur påverkar det staden?

2.  Hur påverkar tiden på dygnet hur vi använder stadsrummet och hur påverkar 
    det den kommersiella potentialen i staden? Ser vi någon trend här?

3.  Stanna eller skynda – Hur länge stannar vi på olika platser och vad får oss 
     att stanna på vissa platser?

4.  Har betydelsen av mötesplatser i stadsmiljön förändrats, hur?

5.		Vem	som	bor	var	är	en	het	fråga	med	segregation	och	gentrifiering	som	
    förtecken. Men är den helt osegregerade staden möjlig och är den önskvärd?

Alla svaren redovisas som rena citat. Min förhoppning är att kunna upplysa, utbilda 
och väcka debatt kring inriktningen för våra svenska städer.

Rudolf Antoni
Ordförande Svenska Stadskärnors Forskarråd
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RUDOLF ANTONI (ORDFÖRANDE)
Rudolf Antoni är analytiker och föreläsare inom stadsutveckling och en av landets
främsta förespråkare för kulturens betydelse för staden. Med en bakgrund på 
SOM-Institutet vid Göteborgs universitet är han idag vVD och näringspolitisk 
chef på Fastighetsägarna GFR. Han är även en av författarna till boken 
”Utveckla din stad – en guide för städer med ambitioner.”

KARIN BOOK
Karin Book disputerade i kulturgeografi på Lunds universitet 2001 och är sedan 
2005 verksam som lektor på Idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Hennes forskning 
rör bland annat hur urban utveckling och planering skapar förutsättningar för olika
aktiviteter, arenautveckling och idrott som en del av city marketing.

SVEN-OLOV DAUNFELDT
Sven-Olov Daunfeldt är professor i nationalekonomi verksam på högskolan 
i Dalarna, forskare på HUI-Research och därutöver verksam vid Ratio Näringslivets
forskningsinstitut. Hans forskning rör bland annat företagsutveckling och penningpolitik
samt hur företag kan använda sig av de mänskliga sinnena för att påverka
konsumenternas upplevelser och faktiska beteende.

MATTIAS KÄRRHOLM
Mattias Kärrholm är professor i arkitektur vid Malmö högskola. Forskar kring frågor 
om offentliga rum, arkitekturteori, urbanmorofologi, urban design, territorialitet,  
ANT (aktörnätverksteori) och kommersiella miljöer.

BERNDT LUNDGREN
Berndt Lundgren är lektor och Tekn. Dr vid Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad,
avdelningen för fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.
Hans forskning syftar till att finna nya sätt att mäta upplevelser av den bebyggda
miljön och förstå hur upplevelser påverkar människors beslutsfattande.

CHARLOTTA MELLANDER
Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan
i Jönköping, director of the Prosperity Institute of Scandinavia och medarbetare 
till Richard Florida som grundat The Creative Class Group.

FORSKARRÅDETS 
SAMMANSÄTTNING
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STIG MONTIN
Stig Montin är professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Tidigare
forskningsledare/föreståndare för Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS)
vid Örebro universitet. Verksam bland annat som forskare och projektledare inom Mistra
Urban Futures i Göteborg i det internationella pilotprojektet ”Governance, Policy and
Knowledge” in Urban Sustainability. 

LISSA NORDIN 
Lissa Nordin är fil.dr i socialantropologi, forskningssekreterare på Forskningsrådet 
Formas, Enheten för Miljö och Samhällsbyggande

LENA SMIDFELT ROSQVIST 
Lena Smidfelt Rosqvist är forskningschef för Trivector Traffic, senior rådgivare för 
Global Utmanings forskningsråd för Hållbara städer och ingår i WWF:s referensgrupp 
för Hållbara städer. 

GABRIELLA SANDSTIG
Gabriella Sandstig är doktor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs
universitet. Hennes forskningsintresse rör huvudsakligen medierna och det urbana,
otrygghet och förtroendeforskning. Hon disputerade 2010 med avhandlingen
Otrygghetens landskap - En kartläggning av otryggheten i stadsrummet.

ALEXANDER STÅHLE
Alexander Ståhle är stadsbyggnadsforskare på KTH och driver sedan 2005 företaget
Spacescape som kvalitetssäkrar stadsmiljö och stadsutveckling för kommuner, städer,
byggherrar och fastighetsutvecklare. Han har doktorerat i stadsbyggnad med en
avhandling om stadsutveckling, förtätning och det offentliga rummet.

JERKER SÖDERLIND
Jerker Söderlind, tekn.dr. på KTH är arkitekt och stadsdebattör, knuten till City 
i Samverkan i Stockholm samt driver stadsutvecklingskontoret Stadsliv AB. 
Han har bland annat skrivit boken ”Handeln bygger staden”.

OLA THUFVESSON
Ola Thufvesson är fil dr i samhällsgeografi. Sedan år 2001 finns han på institutionen 
för Service Management, Lunds universitet, och är bland annat inriktningsansvarig för
retailutbildningen som ges där. Hans forskningsintresse återfinns i det breda fältet
”platsutveckling” i vilket den centrala frågan är; varför vill människor vara på vissa
platser och inte andra”. Platsutveckling har en mängd olika tillämpningsområden som 
till exempel stadsbyggnad, turism och detaljhandel.

SOFIA ULVER
Sofia Ulver är filosofie doktor, konsumtionsforskare och universitetslektor 
vid Lunds Universitet. Hon forskar om hur förändringar i samhället förändrar såväl
konsumtionsmönster som de sätt på vilka vi uttrycker status.

MARTIN ÖBERG 
Martin Öberg är handelsforskare på företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan 
Göteborgs universitet.
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1. Har människors förhållande till tid förändrats med 
de senaste decenniernas digitalisering – och i så fall
hur påverkar det staden?

SVEN-OLOV DAUNFELDT
Ja, det är jag övertygad om. Digitaliseringen frigör mycket tid för konsumenten. Tänk den 
mängd information och tid som behövdes för att tidigare bara jämföra priser hos olika 
återförsäljare. Nu kan konsumenterna göra det med några knapptryck på sajter som 
www.prisjakt.se och www.pricerunner.se. Detta får också en direkt effekt på staden 
eftersom digitalisering flyttar konsumtionen delvis bort från staden, vilket innebär att 
stadens rum till större del fylls av andra tjänster (kultur, nöjen etc).  

OLA TUFVESSON
E-handeln blir ännu en faktor att ta hänsyn till för detaljhandeln. Människor kan närhelst 
de behöver ett avbrott i sin vardag lägga några minuter på att shoppa något direkt från en 
handelsida i Kina. Detta slår till stor del mot traditionell handel och särskilt mer speciali
serad sådan. Ingen behöver längre åka till närmaste storstad för att handla mer unika 
prylar och plagg så det blir allt lättare att materiellt leva som man vill oavsett var man bor. 
   Digitalisering ger också möjligheter till ett informellt mötesmönster med människor 
som inte fysiskt finns nära oss. På samma sätt som man förr kunde stanna till vid lagret 
och småprata med en kollega kan detta nu göras digitalt. Men samtidigt behåller de riktiga 
mötena sin status.
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SOFIA ULVER
Konsumtionssamhället har sugit upp den tid som fanns kvar efter produktionen, meta-
foriskt talat. Den sociala konstruktionen av tid upplevs därför å ena sidan som ockuperad 
av ”val” i form av möjligheter och krav, och å andra sidan som något som ständigt blir 
volymmässigt mindre, eftersom det är så vi konstruerar den i dagligt tal; ”tiden blir 
knappare”, ”tiden är den knappaste resursen”, ”människor har inte tid”, ”tiden räcker 
inte till”. Denna konstruktion är given antagandet att den måste räcka till alla dessa 
varanden och göranden som konsumtionssamhället kräver. Då denna konstruktion 
dock har förkroppsligats i materiella strukturer (arbetstider, förskoletider, skoltider, 
fritidstider,  aktivitetstider, restider, gymtider, butikstider etc) blir det inte längre ”endast”
en konstruktion. Utan en realitet. Tiden har krympt.

CHARLOTTA MELLANDER
Jag är inte säker på att det har med digitaliseringen som sådan att göra, men tid har 
blivit relativt dyrare med tiden. Jag är inte säker på att det är p g a att vi nödvändigtvis 
har mindre tid, men alternativen som vi kan fylla tiden med har blivit fler. Dessutom har 
materiella ting blivit relativt sett mindre dyra (exempelvis så är teknologi billigare), vilket 
gör att tiden blir relativt sett dyrare. 

BERNDT LUNDGREN
Det räcker med att observera människors beteende i tunnelbana och pendeltåg i 
Stockholm för att inse att gamla förhållningssätt inte kommer tillbaka. Smartphones 
har tagit över och det finns alltid en uppdatering att ta dela av. Därför kommer beteendet 
att öka behovet av platser att sätta sig ned en stund och umgås med sin smartphone och 
nätverket som bor i den. Barn som växer upp ser sina föräldrar och deras nära relation 
till smartphones/nätverken och kommer att kopiera beteendet. Staden är en del av 
nätverket där man möts och umgås där den urbana staden med små mötesplatser går en 
lysande framtid till mötes.

GABRIELLA SANDSTIG
Digitaliseringen har påverkat representationer av staden och människors möjligheter att 
göra avtryck i staden! På ett likartat sätt, är den virtuella formen av berättelser om stads-
rummet ständigt närvarande i vår upplevelse av staden. Det kan handla om platser som 
gestaltats via fiktionen i form av skönlitteratur, drama, film, tv-serier, via de traditionella ny-
hetsmedierna. Men också av de berättelser som formats utifrån de sociala erfarenheter vi 
har av staden och platser i staden tillsammans med våra vänner och bekanta. Som tidigare 
möter vi också budskap när vi rör oss fysiskt i stadsrummet. Det kan handla om reklam el-
ler om de budskap som bygg- och stadsplaneringsideal från olika epoker signallerar, som till 
exempel modernismen funktionsuppdelning eller samtidens kvartersstadsideal. Men på ett 
avsevärt sätt skiljer sig samtiden från dåtiden – genom medborgares möjligheter att lämna 
avtryck i berättelserna och representationerna av stadsrummet. 
   Jason Farman forskar till vardags om hur människan i digitaliseringseran tar rummet i 
besittning. Han skiljer på fyra traditionella typer av perspektiv på det virtuella. Det första 
är som ett slags icke-verklighet som efterliknar verklighet. Något som är vanligt i till exempel i 
spelvärlden. Det andra är som ett slags fysisk icke-verklighet som är i en process av till-blivelse. 
Något som är vanligt i historiska beskrivningar. Det tredje är hämtat från Adriana de Souza 
e Silva som en simulering av det teknologiskt virtuella. Något som var vanligt i internet-erans 
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begynnelse på 90-talet när de digitala gemenskaperna på nätet i chatt-rum sågs skilda från 
den fysiska datorn som oftast fanns i människors hem. Det fjärde hämtat från Platon och 
Umberto Eco är idén om att representationerna alltid ”vinner” över den ”reella” verkligheten. 
   Farman menar dock att inga av dessa perspektiv är tillräckliga för att förstå det virtu-
ellas betydelse i dagens upplevelser och erfarenheter i till exempel stadsrummet. Detta 
eftersom de beaktar upplevelserna av det virtuella som ett slag eller entydiga, inte av flera 
olika slag eller som mångtydiga. Han menar också att perspektiven inte tar hänsyn till det 
materiella som vi möter i stadsrummet. Den virtuella och fysiska erfarenheten smälter 
samman och lämnar dessutom spår efter sig. Farman menar snarare att det virtuella bör 
ses som avlagringar eller lager av olika uppfattningar och erfarenheter där människor i den 
digitaliserade eran, genom att de befolkar stadsrummet och använder sina mobiler, dato-
rer etc, är medskapare av staden och är med och tillskriver den sina egna socio-kulturella 
betydelser genom sina berättelser och representationer av stadsrummet. 

JERKER SÖDERLIND
Alla kommunikationsmedel, från segelfartyg och tåg till telefon och internet, frigör 
människor i tid och rum. De gör att glesa och funktionsuppdelade städer fungerar riktigt 
bra. Jämför med städer som växte fram före ångmaskinen, då närhet och samtidighet var 
ett tvång och en förutsättning för livet – handelsmannen måste ha sin bod ganska nära där 
folk bodde och ha öppet när kunderna var lediga. Både grammofonskivan och streaming-
tjänster som Netflix har gjort oss friare men ibland mer ensamma. Vi kan gå på ”bio” och 
”konsert” när som helst, fast vi är hemma. Vi rör oss in en situation av ”frihet från staden”, 
där närhet och täthet inte längre är lika nödvändiga.

MARTIN ÖBERG
T. Duvner (1994) tar upp relationen mellan tid och rum på följande sätt:

”Tid är mycket mer abstrakt begrepp än rum. Rummet kan utforskas och upplevas med syn, 
känsel och kroppsupplevelse. Tidsupplevelsen är mer en tankeprocess och bl a beroende av 
förmågan till delad uppmärksamhet, d v s att kunna hålla flera upplevelser i tankarna, växla
fokus mellan upplevelser just nu och ta fram minnesbilder av passerade ögonblick.” 

Med hjälp av all teknik har vi naturligtvis ändrat vår tidsuppfattning. Plötsligt är informa-
tionen tillgänglig alltid och överallt på ett sätt som inte var fallet för bara något decennier 
sedan. För närvarande pratas det om sex distinkta informationsbärare (devices) – 
dator, mobiltelefon, tablets (iPad), TV, smarta klockor och bilens informationssystem. 
Enligt Google är varje svensk idag uppkopplad med 3.2 enheter (en tydlig ökning på bara 
några år) och 75 procent av alla svenskar använder sig av en smart telefon. För staden 
gäller ju att följa med. Information och kommunikation ökar. Informationsintaget om var, 
när och hur aktiviteter sker, allt från kollektivtrafikens turlistor och verksamheters 
placeringar till distinkt kommunikation mellan verksamhet och stadens besökare.  
Allt mer tydliggörs det faktum att det är konsumenten (besökaren) som väljer tid och 
rum.
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KARIN BOOK
Digitaliseringen har bland annat medfört en ökad flexibilitet i tid och rum. Detta har sin 
tur medfört en fragmentisering av tiden och att gränserna mellan olika aktiviteter suddats 
ut.  Arbetstid och fritid flyter ihop. Fragmentiseringen medför i många fall en ökad känsla 
av stress och tidsbrist, snarare än den frihetskänsla som flexibiliteten kan medföra. 
Tidsbristen, eller känslan av den, finns idag i de flesta ålderssegment, även om det inte
gäller alla grupper i samhället. Denna utveckling kan påverka våra önskemål vad gäller 
stadsmiljön på olika sätt. Dels efterfrågar vi effektiva miljöer (ibland med inslag av nya 
teknologier) som hjälper oss att spara tid, dels efterfrågar vi miljöer som kan verka 
avkopplande i våra stressiga liv. 
   Här kan vi dra en parallell till utvecklingen på gym och fitnesscentra, som idag utgör 
viktiga miljöer i relativt många personers liv. Där efterfrågas i ökad utsträckning korta, 
effektiva pass (t ex 30 minuter på lunchen). Samtidigt finns det en efterfrågan på lugnare 
pass (såsom yoga) med syfte att stressa av kropp och själ, snarare än förbättra konditionen. 

ALEXANDER STÅHLE
Städer finns för att de minimerar avstånd, och därmed onödig restid. Digitaliseringen inne-
bär att människor får snabbare kontakt och har, istället för att som många trodde ersatt 
resande, istället ökat behovet av fysiska möten. Digitaliseringen bidrar till ökad urbani-
sering och förtätning. Ett exempel. I intervjuer med ungdomar i Kiruna berättas att de i 
sociala medier kan följa exakt vad som händer på Stureplan och vilken kändis eller kompis 
som gått på vilken klubb. Varför stanna, när man kan delta?

LENA SMIDFELT ROSQVIST
Klart att den uppkoppling de flesta av oss har med telefonerna digitalt i fickan idag 
påverkar hur vi kan och vill förhålla oss till tid. För resandet har detta öppnat nya sätt 
att utnyttja restid inte minst när vi inte själva behöver framföra fordonet vi färdas med. 
Vi kan nu välja på att såväl jobba, underhålla oss eller hålla sociala kontakter vid liv när vi 
till exempel pendlar på tåg eller buss och låter någon annan sköta fordon och framförande. 
Bilens attraktivitet sjunker i och med detta, vilket tycks speglas i dagens urbana ungdomars 
preferenser för transporter.
   I relation till hur vi uppfattar våra preferenser till val av färdsätt är tid ett intressant 
begrepp. Våra trafikmodeller som beskriver hur vi väljer att transportera oss bygger till 
stor del på vilken tid det tar att ta sig från en plats till en annan. Det är därför intressant 
att konstatera att cykeln i realiteten ofta vinner denna tidsjämförelse i våra städer. Sam-
tidigt skulle troligen de flesta runt vilket fikabord som helst, snarare framföra åsikten att 
bilen är snabbast. Hur vi uppfattar tid, hastighet och jämförelser av dessa styrs inte enbart 
av kalla fakta utan också av invanda beteenden och normer. 
   För staden som vill utnyttja potentialen i och med digitaliseringen finns, tillsammans med 
nya generationers syn på tid och transporter, hållbarhetsvinster att kamma hem.
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2. Hur påverkar tiden på dygnet hur vi använder 
stadsrummet och hur påverkar det den kommersiella 
potentialen i staden? Ser vi någon trend här?

SOFIA ULVER
De digitala rummen ändrar nu på de materiella strukturerna och med dem kommer den 
sociala strukturen att förändras. Med e-handelns enorma och snabba framryckning kom-
mer de besök i staden som kräver möten vara de som överlever och frodas tills de mate-
riella strukturerna ställt om efter den nya mer flytande digitala konstruktionen tar över.

SVEN-OLOV DAUNFELDT
Trenden tycker jag verkar vara att staden fylls med fler tjänster i form av restauranger, 
coffee-shops, aktiviteter, etc. Dessa tjänster innebär också att en attraktiv stad aldrig 
sover och att staden ”lever” fler timmar per dygn.

CHARLOTTA MELLANDER
I takt med att allt fler arbetar utanför sina arbetsplatser får platsen/staden en viktig 
funktion eftersom vi vill fylla tiden utanför arbetsplatsen med intressanta saker. Jag tror
att mötesplatser som vi kan ha i våra yrkesfunktioner som ligger utanför den faktiska 
arbetsplatsen som sådan kommer att uppgraderas. Överhuvudtaget tror jag att stads-
kärnorna måste innehålla mer saker än detaljhandel och restauranger/caféer för att på sikt 
vara attraktiva.

KVÄLLSEKONOMI
PURPLE FLAG AKADEMIN SVERIGE
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OLA TUFVESSON
De utökade öppettiderna är en stark trend som håller i sig. Människor med utdragna 
pendlingsmönster och långa arbetsdagar vill känna att det hinner med allt det där som 
förr begränsats av klockan. 
   Kvällsekonomin drar i många stadskärnor in allt större andel av pengarna i förhållande 
till handel. Samtidigt tycks många små butiker få svårt att orka med krav på söndagsöppet 
mm. De lugna europeiska söndagarna med minimalt med kommers ses av många åter som 
en möjlighet att få in en annan känsla i städerna. 

ALEXANDER STÅHLE
Urbaniseringen och förtätning krymper tiden. Stadsbor tenderar att i allt större utsträck-
ning jobba och träffas ute på restauranger, caféer och konferensställen. Jobb och fritid 
flyter ihop. I en studie såg man att 80 % av de idéer som är kopplade till jobb, innovationen, 
skedde utanför kontoret, hemma, på stan etc. Det gör att stadsrummet i stadskärnorna 
befolkas av olika människor med olika syften under större del av dygnet.

BERNDT LUNDGREN
Troligen har människan fortfarande ett grundläggande biologiskt behov av sömn under 
6-8 timmar per dygn. Det kan vi inte göra något åt. Kan arbetstider förändras så att fler 
kommer in vid lunchtid så kommer staden att aktivt befolkas av yngre vuxna under kvälls-
timmarna. Det ger möjlighet att erbjuda service och handel långt efter 18:00.

JERKER SÖDERLIND
Staden blir ett nöjesfält. När handel med varor kan ordnas på nätet eller med bil på
köpcentrum utanför staden, återstår för staden att, främst kvällstid, konkurrera med 
tjänster, mat, dryck och nöjen. Än så länge är det svårt att få håret flätat eller klippt på 
distans. Samma sak gäller för öl, dans, musik och sport. Många föredrar att heja på 
hemmalaget på en jättearena eller lyssna på artister live. Staden blir ett nöjesfält kvällstid. 
Arbetsplatser ”on line” kan ligga var som helst, gruvmaskinerna i Kiruna kan ju lika gärna 
styras från en dator på Hawaii (så varför bygga en ny stad långt uppe i Norrland?) 
I Gamla Stan i Stockholm där jag arbetar har massor av butiker ersatts av restauranger 
och barer under senare år.

KARIN BOOK
Om vi åter drar en parallell till gym och fitnesscentra så kan vi använda 24seven som en 
metafor. Den, liksom andra gymkedjor, har öppet dygnet runt, alla dagar i veckan. Detta 
grundar sig på kundernas önskemål om flexibilitet och uppluckringen av de traditionella 
träningstiderna. Många kunder väljer av olika anledningar att träna sent på kvällen, tidigt  
på morgonen eller på lunchen. Samma tendenser syns också om vi ser till andra aktiviteter, 
såsom när vi konsumerar såväl dagligvaror som sällanvaror. 

LENA SMIDFELT ROSQVIST
En i tid mer spridd användning av staden har definitivt skett med det i våra städers, på 
några decennier, kraftigt ökade inslag av kaféer och restauranger. Jag har svårt att uttala 
mig om trender här, men det finns definitivt en potential i en förändrad syn på resandet 
i staden och ökat antal inköpsresor som görs till fots. Det ger mindre inköp per tillfälle, 
men i gengäld fler tillfällen. 
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MARTIN ÖBERG
Den tydliga trenden är att följa det engelska tankesättet om ”the Evening Economy”. 
I svenska mått mätt att diskutera utveckling utifrån 24-timmarsstaden. Mellan kl. 8-18 är 
staden en plats för handel och dagsaktuella möten (lunch, arbete mm) medan kvällens 
aktiviteter tar kl.18-06 i anspråk. Mellan kl. 06-08 kräver staden en städning och sanering. 
Tankegångarna med ”Purple flag” kan förväntas än mer tydliggöra utvecklingen. 
En applikationsmöjlighet för att hjälpa olika städer och stadskärnor att finna lösningar 
för att öka attraktionskraften. Samtidigt betyder detta att vi måste tala med fler aktörer och 
intressenter. Fler kan förväntas agera och spela en stark och stor roll för stadens utveckling.

3. Stanna eller skynda – Hur länge stannar vi på olika 
platser och vad får oss att stanna på vissa platser?

OLA TUFVESSON
Ju fler sinnenen plats kan tillfredsställa desto längre vill vi stanna där. Vackra miljöer, 
varierade miljöer, grönska, vatten, service, serveringar, konst, intressanta människor, 
möjligheter att delta, bygga nätverk mm avgör om vill vara kvar länge. Mycket av de 
rationella och modernistiska miljöerna som finns omkring oss är dessvärre inte uttänkta 
för att få oss att stanna kvar utan vill mest leverera lösningar på olika praktiska behov. 

JERKER SÖDERLIND
Tvång, pengar och tur. Jag gjorde i boken ”Handeln bygger staden” en gradering av olika 
funktioners grad av ”fritt val”. Den friaste platsen är hemsidan där vi kan stanna väldigt 
kort och gratis, följt av semesterplatsen där vi stannar tillfälligt – beroende på vad vi gillar. 
Sedan kommer handelsplatsen med rätt hög grad av fritt val mellan olika platser. 
Arbetsplatsen och bostadsplatsen, där vi stannar längre, är mer påtvingade platser, en 
kombination av vad vi har råd med, vad vi gillar och lyckas komma över. Utbildningsplatsen 
(skolan, dagis) och ännu mer fängelser är platser andra ofta väljer åt oss, men där vi kan 
komma att stanna ganska länge. Det var alltså sämre förr då de flesta satt fast i jordbrukets 
elände och aldrig kom iväg någonstans. Det fanns inte Spotify på den tiden.

CHARLOTTA MELLANDER
Detta är en relativ fråga på många sätt. Vi kan stanna upp i vår vardag på olika platser, 
men också stanna flera år på en plats vi tycker tillgodoser våra behov. I USA ser vi att 
rörligheten har gått ner i hög grad och att människor inte är lika benägna att flytta runt. 
I Sverige ser vi att urbaniseringen fortsätter och att kärnkommuner och storstadsregioner
är vinnarna. Eftersom det finns ett relativt begränsat antal sådana kommuner så begränsas 
också flyttmöjligheterna för de som vill byta boendeplats men fortfarande vill leva i en
urban miljö. I Sverige ser vi att allt fler väljer att stanna kvar i urbana miljöer även efter det 
att barnen har kommit. Man väljer alltså bort ett större boende för att få ta del av det som 
staden erbjuder på nära håll. 

Foto: Örebro
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SVEN-OLOV DAUNFELDT
Det som är viktigt för att vi ska stanna på olika platser styrs mycket av hur de påverkar 
våra sinnesintryck. Hur platser ser ut, hur de doftar, hur de låter och hur de känns blir 
allt viktigare. För att bli en framgångsrik kommersiell marknadsplats, eller ett attraktivt 
offentligt utrymme, behöver således platsen tilltala konsumenternas sinnesintryck. 
Ett exempel är att forskning visat att gäster stannar längre och handlar mer på restauranger 
som spelar musik som harmoniserar med platsen och som tilltalar deras gäster.  
Ett annat exempel är att det kan vara viktigt hur en stad arbetar med belysningen på 
offentliga platser. 

KARIN BOOK
Många upplever tidsbrist och vill vara tids-effektiva då de uträttar en del ärenden. För att 
möta detta önskemål skapas mångfunktionella miljöer där olika ärenden och aktiviteter 
kan utföras. I Emporia köpcentrum i Malmö, för att ta ett av många exempel, är utbudet 
så brett att vi kan kombinera en mängd olika ärenden/aktiviteter. Frågan är om detta leder 
till effektivitet. I Emporias fall leder ”skynda” ofta till ”stanna” för konsumenten – helt i 
linje med ägarnas/näringsidkarnas målsättning! 
   En annan typ av plats som får oss att stanna länge är lugna, trygga platser för social 
samvaro där vi kan uppehålla oss länge och ändå uppleva att vi är en del av stadslivet med 
stadens brokighet som en kuliss framför oss. Uppkopplade, trygga men samtidigt en del av 
det urbant brokiga och fartfyllda. Denna typ av platser har blivit sinnebilden av stadslivet.

MARTIN ÖBERG
Har sökt i de senaste 20 årens undersökningar men inte funnit något egentligt stöd 
för att svara på frågan om hur mycket tid vi spendera på en viss plats. 
   Vad som påverkar tiden är dock sannolikt upplevd miljö, utbud och möjligheter till 
klimatskydd.

ALEXANDER STÅHLE
Städer finns för att vi människor i grunden är sociala och behöver varandra. Platser 
som kombinerar möjligheten till möten med nära vänner eller arbetskontakter, och 
samtidigt samnärvaron av främlingar där det går att läsa samhället i stort är de bästa 
mötesplatserna. Platsen måste också ha komfort och vara trygg, skyddad från trafik, 
väder och faror. En uteservering på en lugn befolkad gata är ett konkret exempel. 
De bästa platserna att studera där människor vistas länge är kanske semesterorter.

BERNDT LUNDGREN
Det personliga nätverket kan komma att bestämma var och hur vi möts. Företag som 
kommer in i nätverken kan påverka var och hur man möts. Trender sprids i nätverken 
och det som var populärt förra veckan kan komma att se sig omsprungna av nästa trend. 
Lokaler som är flexibla och snabbt kan ändras kan vara vinnare i den kommersiella handeln.

LENA SMIDFELT ROSQVIST
Med vilken hastighet vi förflyttar oss i staden påverkar hur vi gör stopp och utnyttjar 
stadens utbud. När vi förflyttar oss till fots – inklusive marknära kollektivtrafik – eller 
med cykel blir ett stopp enklare än när vi sitter i en bil. Lägre transporthastighet gynnar 
utnyttjandet av det utbud man passerar på vägen. Utbudet i staden avgör å andra sidan hur 
gärna vi vill stanna till, vilket även påverkar hur många som rör sig i staden och därmed 
bidrar till sociala interaktioner – som även dessa gynnas av lägre hastigheter.
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4. Har betydelsen av mötesplatser i stadsmiljön 
förändrats – och i så fall hur?

MARTIN ÖBERG
Absolut. Staden tenderar allt mer att gå från platsen där vi handlar till den plats där vi 
ser och blir sedda. Detta ser vi i konvertering av lokaler från butik till barer, caféer och 
restauranger. 

CHARLOTTA MELLANDER
Jag tror att vikten av mötesplatser blir allt viktigare och att detta är något som också de 
mindre platserna måste ta fasta på, eftersom dessa mötesplatser gör att platsen fylls med 
liv och rörelse vilket påverkar intrycket av platsen. Mötesplatser är naturligtvis också en 
grundläggande faktor för att skapa kunskapsutbyten mellan människor, vilket är oerhört 
viktigt för platsers tillväxt. 

OLA TUFVESSON
Här beror det rätt mycket på om vi pratar om Sävsjö eller Södermalm. I väldigt urbana 
innerstadsmiljöer där folk bor trångt trots att de har pengar ökar behovet av olika typer 
av mötesplatser i staden. 

I småstäder, villastadsdelar och förorter tycks behovet numera inte vara en fråga om kvan-
titet av mötesplatser utan kvalitet. Det finns åter ett behov av trevliga krogar och kondi-
torier med servering där folk bor. Den tiden är förbi när villaägare och småbarns-familjer 
säger att ”vi har kaffe hemma, varför ska vi gå på lokal?”. 

Foto: Västervik
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ALEXANDER STÅHLE
Från att Stockholm hade någon enstaka uteservering på 70-talet och idag har flera tusen 
är ett tecken på att det skett stora förändringar hur vi vistas i staden. Idag kanske hälften 
av alla som sitter på café mitt på dagen har laptop och faktiskt arbetar. När fritidslivet 
och arbetslivet så konkret flyttar ut i stadsrummet ökar kraven på dess kvalitet. Det är 
en av anledningarna till att biltrafiken ifrågasätts. Parkerade bilar har inte plats i en stad 
där gaturummet mellan husen kan användas för jobb, möten och rekreation. 
Parklets, parkeringsytor som används som park eller servering, växer starkt i USA.

SVEN-OLOV DAUNFELDT
Ja, utvecklingen går mer mot att vi vill ha fler mötesplatser i stadsmiljön. Det finns nog 
många förklaringar till detta, t ex digitaliseringen och nätverkens betydelse för generation Y.

BERNDT LUNDGREN
Ja, se svaren ovan.

JERKER SÖDERLIND
Ja. Men ordet mötesplats är lite uttjatat. Det finns alltid en orsak till att folk träffas. Förr 
möttes man för att sitta i samma rum och skriva maskin, svetsa ihop bilar eller såga ner 
träd. Idag träffas man för att sitta på möten och göra mötesanteckningar, kolla mailen eller 
shoppa. De öppna kontorslandskapen som ersätts av att aktivitetsbaserade kontor där 
ingen har ett eget skrivbord (eller av kontor ”on the move” i datorn som man sitter och 
knappar på i en hotellobby) är en bra illustration till att man faktiskt har mötesplatser för 
att sitta på möten. Eller äta och dricka. Det skapar en massa ”mötesplatsjobb” som städare, 
kockar och vakter.

KARIN BOOK
Digitaliseringen och flexibiliteten, men också tidsbristen, möjliggör att möten kan ta sig 
nya former och äga rum i olika miljöer. Ett frukostmöte kl. 07.30 på centralstationen, som 
utvecklats till en mångfunktionell anläggning! Eller tentapluggande och social samvaro i 
integrerad form på ett café. 
   Eftersom jag arbetar med idrottsfrågor vill jag också lyfta fram det ökade intresset, bland 
såväl utövare som planerare, för självorganiserad fysisk aktivitet/idrott (ofta benämnd 
spontanidrott). Mängden platser för detta ökar i våra städer genom anläggandet av utegym, 
skateanläggningar, spontanidrottsplatser etc. De aktiva mötesplatserna sticker ut som en 
tydlig trend, vid sidan av caféerna och de lugnare, stillsammare mötesplatserna.

SOFIA ULVER
Ja, se svaren ovan.

LENA SMIDFELT ROSQVIST
Staden roll som mötesplats för kultur och kommers är ständigt central. Dock förändras 
behovet av mötesplatser med såväl digitaliseringen som med strävan avseende integration. 
Mänskliga behov av möten är universell medan diversifieringen i livsstilar tycks öka. 
När det är så enkelt att hålla kontakt med sina sociala nätverk digitalt måste fysiska mötes-
platser i staden tillföra värden utöver mötesfunktionen. Samtidigt är mötesplatser betydelse-
fulla som skapare av närhet och förståelse och mycket i forskningen tyder på att de som är 
mer aktiva i sociala nätverk också reser mer. 
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5. Vem som bor var är en het fråga med segregation och 
gentrifiering som förtecken. Men är den helt osegregerade 
staden möjlig och är den önskvärd?

SOFIA ULVER
Som statusforskare slås jag ideligen av hur ett möjligt (alltför) jämlikt samhälle oavkortat 
beskrivs som tråkigt. Även om ett jämlikt samhälle i dagligt tal i västvärlden, oftast är det 
önskvärda (i form av att fattigdom utraderas och barn från olika bakgrunder får samma 
minimumförutsättningar att ”lyckas”), uttrycks det ofta i samband med rädsla för att det 
skulle bli homogent, andefattigt, ostimulerande, och deprimerande. Det monokroma 
samhället är i så mån ett icke-samhälle för dagens global människa. Ett lagom mått av 
spänning verkar önskvärt. Stadens idéexplosioner må lida pin av förutbestämt geografisk 
(t ex miljonprogram) segregation men må gott av måttlig, organisk (medlemmar av 
subkulturer som drar sig till varandra) segregation, enligt den önskan.

BERNDT LUNDGREN
Vad som är önskvärt bestäms ytterst av medborgarna och därefter av politiken. 
Den osegregerade staden är en utopi i en demokrati.

Foto: Umeå
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MARTIN ÖBERG
Segregation är idag ett vanligt förekommande samtalsämne för stadens utveckling. 
Städer kan sägas alltid varit segregerade i någon mening. I dåtidens städer var 
inkomsterna avgörande men idag är komplexiteten högre med tyngdpunkt i etnicitet, 
emigration och andra förtecken. Den negativa delen av segregation är naturligtvis inte 
önskvärd eftersom den skapar sociala spänningar och är en grogrund för kriminalitet och 
utanförskap. Den positiva delen kan vara ett den utvecklar staden och platsen med nya 
impulser. Det finns i många av stadens områden och med nya svenskar starka och villiga 
entreprenörskaraktärer som kan lyfta stadens attraktionskraft. En utmaning för alla stads-
utvecklare är att dra nytta och lärdom av de som kommer med nya impulser. 
   Gentrifieringen är delvis en annan sak. Det förefaller som om att det tar 4-5 decennier 
innan vi uppskattar ett stadsområdes karaktär och arkitektur. Därefter börjar samman-
sättningen av boende förändras. Tyvärr gäller nog det faktum att den mängd handel och 
service som en gång var anpassad och balanserad för att hantera området när det var 
nytt inte har samma förutsättningar idag eller under en kommande framtid. Sannolikt 
kräver dagens och morgondagens stad mindre ytor för handel och service.

SVEN-OLOV DAUNFELDT
Nej, en helt osegregerad stad är inte möjlig i en marknadsekonomi. Den är inte heller 
önskvärd eftersom detta skulle förutsätta en planekonomi. Segregationen kan dock föra 
med sig problem i form av utanförskap och kriminalitet. Detta måste från samhällets sida 
motarbetas genom aktiva insatser i de stadsmiljöer som riskeras att drabbas av 
segregationens baksida. 

CHARLOTTA MELLANDER
Jag tror inte att någon har efterfrågat en helt osegregerad stad eftersom vi till viss del 
känner trygghet i att vara med individer som delar våra intressen och bakgrund. Men 
problemet med segregation är att bara en viss del av befolkningen får möjlighet att göra 
val om var i staden man vill bo, medan resten är hänvisade till att bo där de har ekonomisk 
möjlighet. Ofta är dessa kvarter fyllda med sociala och ekonomiska problem och mindre 
attraktiva att bo i. På sikt tror jag att den ökade segregationen leder till en rad problem, 
eftersom klyftorna i samhället blir betydligt mer synliga, vilket leder till att staden lätt blir 
en arena för konfrontation mellan ”de som har” och ”de som inte har”. Det finns också 
ett grundläggande problem i att individer bara träffar andra individer med ungefär samma 
kunskap och bakgrund. Stadens relativa fördel är just att man där blandar kunskap och 
bakgrunder, vilket gör att nya idéer kan uppstå. Fråga är vad som händer på sikt om denna 
blandning begränsas.

OLA TUFVESSON
Det är bra om det finns olika distrikt i städer så att boende och besökare kan känna att 
det finns skillnader.  Att uppleva skillnader är ju en av turismnäringens främsta drivkrafter. 
Det ska gå att välja lugnare områden framför hektiska, dyra framför billiga, kreativa framför 
sterila, bohemiska framför snobbiga etc men segregation är inte önskvärt när hela zoner 
stigmatiseras som sämre och reserveras för folk som saknar valmöjligheter (märkligt nog 
är det ofta just modernismens triumfkort som får sämsta statusen i varje stad). Det är 
därför viktigt att bygga in lite mera medelklass i och kloss på de ”sämsta” områdena i syfte 
att mjuka upp alltför hårda skillnader. 
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KARIN BOOK
Segregering är ett negativt laddat ord, men en blandad stad där områden har olika 
karaktär ses för det mesta som något positivt. Karaktären i stadens olika områden är 
i hög utsträckning beroende av invånarna i området. Den helt osegregerade staden är 
inte möjlig. Det är bättre att tänka i termer av hur vi kan skapa förutsättningar för olika 
områden att utvecklas på sitt eget sätt med utgångspunkt i invånarna, och att genom 
kopplingar, stråk och offentliga rum länka olika områden och öppna upp staden för alla. 

JERKER SÖDERLIND
Segregation är varken önskvärd eller möjlig. Jag var i Sydafrika nyss. Vår gudie i en kåkstad 
berättade att familjer av svarta, färgade, indier, malajer o s v väljer att bo i distrikt med 
samma språk, hudfärg och inkomst. Rika svarta skaffar bostad i kåkstädernas ”Berley Hills”. 
Folk vill gärna mötas som sagt, men helst med dem som liknar en själv. De flesta föredrar 
att vara en stor fisk i en liten sjö än motsatsen. Gentrifiering å sin sida är ju bara bra. 
Det betyder att samhället går framåt och blir bättre och rikare. 
Motsatsen är spökstäder och slum och att elsystem och avlopp slutar fungera. Inte kul. 

LENA SMIDFELT ROSQVIST
Segregation skapar sämre social hållbarhet och minskar problemlösningskapaciteten i 
våra samhällen vilket är en helt avgörande förmåga om vi tillsammans ska kunna skapa 
ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Därför skulle jag säga att det är helt nödvändigt att 
ha den osegregerade staden som vision. Transporter som fokuserar på tillgänglighet till 
stadens alla olika utbud för alla – oavsett förutsättningar eller preferenser – innebär ett 
bredare spektrum av verktyg för att minska utanförskap och öka delaktighet. 

ALEXANDER STÅHLE
Allt beror på vad man menar med segregation, hur vi beskriver och mäter den. Om vi 
som idag beskriver den som socioekonomiska olikheter mellan stadsdelar, så kommer 
aldrig dessa att försvinna. Staden kommer alltid ha olika stadsdelar av olika karaktär, och 
dessa kommer att attrahera olika värderingar. Därmed inte sagt att rumslig segregation 
inte är ett problem. 
   Men den kan inte lösas genom att bygga staden helt homogen. Det som städer alltid har 
gjort är att se till att olika människor kan ses och träffas i det offentliga rummet. Nyckeln 
till rumslig integration ligger alltså i att koppla ihop stadens offentliga rum. Detta görs 
framförallt med stadens gatunät. Sitter gator i olika stadsdelar ihop med samma gator 
kan möten skapas. Stora delar av städers förortsområden har idag medveten separerade 
gatunät som ger segregation. Att koppla ihop stadsdelar med gator (Tensta med Spånga, 
Holma med Kroksbäck) är en känslig fråga men grunden för urban integration.  Att kunna 
bo i olika stadsdelar men på samma gata, borde vara målet för en integrationsinriktad 
stadsplanering.
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SLUTORD
Sambandet mellan digitalisering och globalisering är tydligt. Dagens teknologiska utveckling 
överbryggar gamla geografiska, politiska och sociala barriärer och skapar en gränslös global 
marknad. Med ny teknik blir människa, kunskap, handel och utveckling frigjorda från såväl tid 
som rum. Däremot har det visat sig att människor i takt med denna utveckling inte alls har 
blivit mindre beroende av att befinna sig i närheten av varandra. Tvärtom är också urbanise-
ringen en av vår tids tydligaste trender. Städerna är motorer för hela samhällsutvecklingen 
och i städerna spelar tid och rum viktiga roller.

Vårt förhållande till tid ter sig idag paradoxalt. Samtidigt som tekniska hjälpmedel frigör allt 
mer av vår tid upplever vi att den snabbt rinner mellan våra fingrar. I den digitala samtiden, 
kunskaps- och konsumtionssamhället har vi fått mer tid att förfoga över. Samtidigt ställs det 
allt högre krav på vår uppmärksamhet och delaktighet. Gränsen mellan arbetstid och fritid, 
privatliv och offentlighet har i stort sett suddats ut. Du kan med lätthet utföra bankärenden, 
skicka bilder till kusinen i Australien, svara på jobbmejl, jämföra priset på ett par skor och 
delta i en politisk diskussion på Twitter, allt medan du sitter på bussen på väg hem från 
jobbet. Visserligen har vi människor fått mer tid, men vi har också fyllt den med gränslöst 
mycket mer att göra.

Den upplevda tidsbristen innebär att all tid är värdefull och därför inte bör slösas om 
det kan undvikas. Sannolikt är det just därför som en flott bil eller en stor båt inte längre 
är våra främsta skrytobjekt. Istället visar vi stolt upp hur mycket tid vi lägger på långkok, 
surdegsbak och umgänge med familj och vänner. Rikedom är att kunna vara pappaledig eller 
lägga mycket tid på yoga, golf, bergsklättring eller någon annan sorts självförverkligande. 
En meningsfull fritid är en av nycklarna till det lyckade och lyckliga livet idag och detta 
påverkar hur vi bör utveckla våra städer. Städerna är i allt större utsträckning platsen 
där våra liv utspelar sig. Därför måste vi planera dem efter människors värdering av tid. 
Det handlar om att låta städerna växa inifrån och ut och därmed skapa täta stadmiljöer 
med så korta avstånd som möjligt mellan bostad, arbete service och rekreation. 
Det handlar också om att effektivisera våra rörelsemönster och mäta avstånd i tid. 
Ett högt tryck på infartslederna eller en smidig tågförbindelse kan fördubbla respektive 
halvera restiden oavsett hur lång sträcka det handlar om.

Det ökade värdet av tid innebär en renässans för staden, men det tar också tid att vända 
ett stort skepp. Utglesningens och funktionssepareringens tid borde vara över.  Vi vill inte 
bo på ett ställe, arbeta på ett annat och utföra våra ärenden längs med motorvägen 
däremellan. Men det är fortfarande så utvecklingen ser ut. Nya stora handelsplatser 
byggs på potatisåkrarna utanför staden och bostadsområden kastas ut som fristående 
enklaver lite här och där. Inne i städerna byggs det väldigt lite, väldigt lågt och sällan 
ovanpå existerande bebyggelse. Min förhoppning är att denna rapport kan upplysa, 
utbilda och väcka debatt kring inriktningen för våra svenska städer. Än finns det tid 
att vända negativa trender och driva utvecklingen i riktning mot fler attraktiva och
livskraftiga städer, orter och stadsmiljöer. 

Göteborg den 5 maj 2015

Rudolf Antoni
Ordförande Svenska Stadskärnors Forskarråd
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