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Bejaka urbaniseringen! Så kan såväl småorter 
som storstäder tänka nytt och utnyttja möjligheterna!

Den gängse bilden är att urbaniseringen leder till vikande befolkningsunderlag och 

en utarmning med oattraktiva orter och städer i delar av Sverige. För storstäderna 

är förhållandena de motsatta med alltmer trängsel och bostadsbrist och stora 

utmaningar när det gäller infrastruktur och segregation. Men lösningarna finns och 

stavas nytänkande och mera samarbete mellan offentliga och privata aktörer. 

Urbaniseringen, dess utmaningar och många gånger outnyttjade möjligheter, 
diskuterades vid ett seminarium arrangerat den 22 september i samarbete med 
Trafikutskottet med Boriana Åberg som representant och Svenska Stadskärnor 
på Riksdagen.
   Tolv olika talare, alltifrån politiker och branschföreträdare till olika experter 
medverkade med korta föredrag och i det avslutande samtalet. Utgångspunkten 
för seminariet var hur bostäder, handel, trafik, småstäder och kommuner påverkas 
av urbaniseringen. 

Riksdagsledamoten Boriana Åberg (m) som även sitter i 
Trafikutskottet inledde som moderator och ställde frågan 
om stadsutveckling sker på landsbygdens bekostnad. Hon 
påpekade att det inte bara är storstäder som sjuder av liv, 
utan att vi vill ha en mångfald i hela landet. Vi måste tänka 
nytt och balansera motstridiga intressen, mellan önskan 
att bo tätt, måste ställas mot önskan att bevara naturområ-
den. Dagens seminarium ska handla om vad kan vi politiker 
göra och hur vi olika aktörer kan samarbeta med varandra.  

Samtliga talare menade att urbaniseringen var en trend som var här för att stanna och 
att Sverige delar denna med de flesta andra länder. Stadsutveckling måste ses som något 
positivt där ett blomstrande näringsliv förenas med nöjen och kultur. Få vill se stads-
kärnor med stängda butiker och byggandet måste göras genomtänkt med tanke på att 
husen ska stå i 100 år. 

Det kommer inte att bli någon ny gröna-vågen-trend, utan stora städer kommer fort-
sätta bli allt större. Samtidigt pekade man ut eventuella föreställningar om att all tillväxt 
och alla invånare skulle bosätta sig i de tre storstadsområdena som rena villfarelser. 
Tvärtom; flera mindre kommuner ägnar stor kraft åt att skapa attraktivitet genom att 
tänka nytt och ändra hur staden/orten ser ut genom att bygga stad kring vilken handel, 
restauranger, caféer och kultur blir till ett livgivande nav. 
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Fredrik Bergström, strategisk affärsområdeschef på tekniska konsultföretaget WSP, 
poängterade att urbanisering inte enbart handlar om storstäder. I Sverige finns städer 
som går bra och det finns de som går mindre bra. Han visade med hjälp av sina bilder 
att hela 70 procent av Sveriges köpkraft finns utanför storstadsregionerna* – och att 
de som växer står för 40 procent av tillväxten. 
   Hur väl städer klarar urbaniseringen beror på hur framsynta och duktiga deras 
politiker och stadsplanerare är. En utländsk stadsspaning är bilstaden Detroit som 
inte tycks ha klarat näringslivets strukturomvandling särskilt väl, menade Fredrik. 

Storstadens attraktivitet är här för att stanna, konstaterade han, och pekade på varför 
så många människor vill leva och bo i en stadskärna. Han stödde sig på den forskning 
han och andra gjort. För det första handlar det om bättre jobbmöjligheter. Men 
attraktiviteten består också av sådant som äktenskaps/sambomarknaden – man 
flyttar till storstäder för att det är lättare att där hitta en partner. Den tredje handlar 
om Kunskapsekonomin – som förutsätter möten mellan människor. 

”Den politiska utmaningen ligger i hur man ska skapa attraktivitet i stadskärnan för
 alla orter. De orter eller mindre städer som lyckas skapa attraktivitet i stadsmiljön 
med restauranger och shopping i trevlig miljö kommer att locka till sig fler besökare 
och boende. Det gör också att närliggande orter tvingas skärpa sig och bygga attraktiva 
stadskärnor.”, menade Fredrik Bergström.  

”Stadsutveckling är ett avsevärt bättre ord än bostadsutveckling och hela urbanisering-
en innebär en mängd nya spännande frågeställningar. Staden är stadd i ständig förändring 
och dess utbud förändras. När staden växer, måste alla stadsutvecklare och politiker 
samverka kring alla bostadsområden. Hur kan villaområden utvecklas? Ställ frågan: 
Hur vill vi staden ska fungera? Citylogistik är jätteviktigt, hur har vi en smart 
citylogistik, var finns p-platser? Vill flera bo centralt inne i staden? Vilka krav ställer 
det på attraktivitet och efterfrågan på olika utbud av service? ”

”Värdet i att vara nära varandra driver 

på städernas utveckling. Företagen vill 

vara där människorna är. Företag tycker 

om att klustra med andra, eller helt enkelt 

”sno” och byta kompetens och idéer 

med varandra.”

* Källa: SCB, Privata konsumtionens fördelning 2014, beräkningar av Fredrik Bergström.



En politik för alla tiders städer – visst är det möjligt! Dokumentation från seminarium 22 sept 2015 på Rikdsdagen 4

Den moderata riksdagsledamoten och ledamoten 
i civilutskottet, Eva Thalén Finné, gav ett praktiskt 
exempel på hur hon själv som politiker genom 
aktiv samverkan med flera olika aktörer föränd-
rade strukturen genom att bygga mera stad i den 
lilla orten Staffanstorp i Skåne på 1980-talet. Orten 
ligger 8 km utanför Lund och 15 km från Malmö. 
Orten hade villabebyggelse, men få lägenheter 
dit de äldre kunde flytta från sina villor. En stor 
idrottsplats låg mellan naturliga bostadsytor som 
band samman staden. ”Vi skaffade oss en gemen-
sam vision om att ”ska vi bygga stad i Staffanstorp”. 
   Vi politiker samverkade med handeln, med han-
delsföreningar, arkitekter och stadsplanerare och 
trots inledande protester flyttade vi idrottsplatsen 
och byggde mer stad i centrum. Det visade sig bli 
ett av de bästa valen vi gjort i Staffanstorp. Idag 

finns det nog inte någon som medborgare som inte tycker Staffanstorp blev mycket 
bättre”, berättade Eva Thalén Finné.  

Hon såg framför sig tre scenarion för hur urbaniseringen bäst kan bejakas. 

1. Miljonprogrammens utmaningar och förnyelse handlar om att bygga stad i 
dessa områden. Olika bostäder med blandade upplåtelseformer och med 
handel, torg och kultur. 

2. Innerstan måste förtätas och då måste de hinder som idag finns reduceras. 
Det handlar om riksintressen, grönområden, för stränga bullernormer och 
för stort utrymme för så kallade Nimbos, ”not in my backyard”.  

3. Mindre orter måste kunna utvecklas betydligt mer. Pendlingsmöjligheterna 
är A och O. Strandskyddet utgör ett stort hinder för attraktiv stadsutveckling. 
Yimbi, Yes in my backyard, kan bli mycket större om man vågar öppna för mer 
diskussioner kring stadsutveckling. 

Den välkände komikern, men även entreprenören och moderatorn, Johan Wester, 
var också inbjuden och även han visade sig brinna för stadsutvecklingsfrågor. Han 
efterlyste politiker med visioner inför de stora utmaningar vi står inför som följd av den 
ökade urbaniseringen. I tättbefolkade Asien har man sen länge ställts inför detta faktum 
och kanske därför kommit längre med visioner om miljövänliga höghastighetståg även 
för längre sträckor. Wester hade fyra spaningar. 

Hans första spaning handlade om urbaniseringens konsekvenser för orter. Den ger 
olika effekter i olika kommuner, men kräver omställning och nytänkande av alla. 
Han konstaterade att av 290 kommuner är det 40 som växer, 250 som minskar. 
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”En minskande kommun måste formulera vad de vill vara, till exempel utropa: ”vi blir 
glasriket”.  Hur kan vi hjälpa de mindre orterna att utvecklas. Vad behöver hända på 
dessa orter? Det blir för stora skillnader där, om jag hårddrar det, kvinnorna och 
medelklassen flyttar till städerna och röstar med FI, medan männen och arbetarklassen 
blir kvar på landsbygden och röstar på SD”. 

Hans andra spaning gällde miljöperspektivet. En temperaturhöjning på fyra grader med 
en samtidig befolkningsökning som kommer att öka med en miljard inom en kort tid 
kommer att leda till mycket stor migration då det på många platser på jorden inte 
kommer att kunna gå att bo. 

”Om vi idag har problem med att ta emot 20 000 – hur blir det inte då om väldigt 
många fler vill och måste flytta till säkrare platser? Det kräver andra tänkesätt. Hur 
ska vi hålla ihop regionerna och underlätta miljövänlig förflyttning och då kan fler 
höghastighetståg vara en tanke.” 

Westers tredje spaning om städers attraktivitet handlade om Sveriges innovationskraft. 
Wester menade att vi länge varit jättebra på idéer men saknat förmåga att i samma 
utsträckning ta det till business. Urbaniseringen handlar också då om den tysta kun-
skapen, den som inte kan kopieras utan måste ske genom möten. Innovationskraften 
kan utvecklas mycket bättre och lättare bli till business i städerna där vi kan gnugga 
samman och överföra den tysta kunskap som behövs. 

Den avslutande fjärde spaningen i stadens attraktionskraft handlade om att det helt 
enkelt är KUL. Men också om att fokus i attraktiviteten måste flyttas från att köpa mer 
billigt utanför städernas centrum till att stadsplanerare och politiker ser till att centrum 
utvecklas med hjälp av kultur. 

”Det som gör livet värt att leva är att det finns 

något innehåll. Möten mellan människor, att 

få gnugga av oss mot varandra. Man måste 

ta ansvar för hur handeln ska utvecklas inne 

i städerna, inte mer prylar, men fylla på med 

andra ideal inne i stan. 

Och då är det nödvändigt att stötta eldsjälarna som drar igång sådant som exempelvis 
vår årliga Humor-festival i Lund, som är en ren förlustaffär för oss arrangörer – men 
bra för Lunds kommun och restauranger och hotell.  Det är nödvändigt att politiker ser 
värdet av stans utveckling och tar bort de hinder som finns för en sådan utveckling.” 
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Annika Boman är utsedd till Årets Centrumutvecklare med projektet Västervik framåt. 
Hon menar att alla städer har potential att utveckla sina stadsmöjligheter. Men många 
mindre städer fastnar lätt i tanken att befolkningsminskningen kommer sig av en 
ständig utflyttning, som i Västerviks fall. Men befolkningsminskningen visade sig bero 
på minskande födelsetal, det är fortfarande fler som flyttar in. 
   Västervik vill kalla sig Skärgårdstaden i Småland. De har 36 000 invånare, varav 23 000 
i staden och tätortsmässigt nr 70 i landet.
   ”Vi inventerade vad vi hade. Det var ett förhållandevis stort utbud av handel och 
service, vi låg vid havet – men vi är ingen storstad, ingen residensstad, vi har ingen 
landsbygd, utan var något mittemellan”, berättar Annika. 

År 2007 fick hon ansvaret för företagsetableringar och menade att det då fanns en 
allmän bild i många kommuner om att om vi bara annonserar om att vi har ledig indu-
strimark och billiga lediga lokaler så kommer utvecklingen av sig självt. Om det vore så 
lätt skulle ju mindre orter inte ha detta problem. Västervik valde istället att jobba med 
butiksutveckling.

Startpunkten för Västervik var att satsa på stadskärnan. Man inledde en samverkan 
mellan kommun, butiker och fastighetsägare. Det visade sig finnas så många idéer – den 
springande punkten var hur man gjorde business av det. Annika och hennes kollegor 
betade av område efter område.  

Det var många delar som skulle finnas i en attraktiv stad: Levande torg, stråkanalys, 
stråkutvecklingsplan, kundenkäter, tillgänglighet butiksmix, uteserveringar, affärsutveck-
ling, parkeringar, trafikföring, frukostmöten, fastighetspub, cykelparkering, debattartiklar, 
fasader, evenemang, trygghet, öppettider, sociala media, marknadsföring, fastighetsägare, 
butiker, kaféer, mäklare, gym, hotell, tåg, bostadsrättsföreningar, frisörer, kyrkan, bibliotek, 
invånare, turister, biograf, polis, banker och taxi bland det viktigaste. 
   
”Det finns ingen som kan utveckla en stad så mycket som fastighetsägare. Vi är måna 
om dem, de har gått från att kalla sig för fastighetsförvaltare till samhällsbyggare och i 
vår stad har de investerat en halv miljard i stadskärnan. Vi visade oss också ha väldigt 
många eldsjälar och nu börjar vi se resultat av allt det stödet”, avslutade Annika Boman. 

”Vi ville ha Gina Tricot, Clas 

Ohlson med flera att etablera sig. 

Men var skulle vi börja? 

Vi var tvungna att starta med att 

börja skapa en attraktiv stad – 

annars var inte stora butikskedjor 

intresserade av att etablera sig”.
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PANELDISKUSSION från olika perspektiv: 
HUR HAR URBANISERINGEN PÅVERKAT OSS? 

MEDVERKANDE: Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, Anita Haag, Strateg 
på Visita, Mats Hedenström, Näringspolitisk chef på Svensk Handel, Elin Sandberg på 
Trafikverket, Karolina Skog från Samhällsbyggnadsberedningen på SKL samt Patrik 
Faming, verksamhetssanordnare och i Boverkets ledning. 

SKL KAROLINA SKOG: 
”Vi har bostadsbrist i många kommuner och kollektivtrafiken ställs inför stora utma-
ningar. Många kommuner måste fördubbla kollektivtrafiken och Mälarbanan binder ihop 
arbetsmarknadsregioner. 
   Vi är aktivt pådrivande i bullerfrågan och vi ser att Riksintressena utgör tydliga hinder 
för ökat bostadsbyggande. Vi efterfrågar därför en statlig politik för staden. Vi menar att 
de statliga parterna måste jobba sig samman.”

SKL är verksamma i bostadsplaneringskommittén och Skog konstaterade att internatio-
nellt utmärker sig Sverige i hur stuprörsstyrda vi är. Det är för mycket regler idag och 
man bygger regelverk på varandra istället för att stryka gamla. Hon efterlyste mer av 
regional planering i Sverige, en nationell strategi.  
   ”Vi tror på ökad regionalisering. Inom det har det kommunala självstyret sin plats”, 
avslutade hon. 
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FASTIGHETSÄGARNAS REINHOLD LENNEBO pekade på att Fastighetsägarnas 
perspektiv i mångt och mycket är desamma som SKL:s när det gäller Riksintressena 
och bullerregler. Därutöver, menade Lennebo, att Fastighetsägarna är villiga att ta ansvar 
för urbaniseringen genom att engagera sig i samhällsbyggnationen. Vi bygger för kontor, 
handel och bostäder, konstaterade han, men menade att de även är beredda att 
engagera sig mer i vad som sker mellan husen. Han efterlyste även ett vidare fokus vad 
gäller bostäder, att det inte enbart handlar om nybyggnation, utan om att de befintliga 
bostäderna måste utnyttjas mer effektivt. 

SVENSK HANDELS MATS HEDENSTRÖM, som organiserar 11 000 företag, menade 
att urbaniseringen definitivt påverkar handelns möjligheter. Där har politiken stor makt 
vad gäller villkoren för handeln. Han gav några pekpinnar på vilket sätt framförallt 
handeln i gles- och landsbygd påverkas i regeringens nyss lagda budget. 

”Högre bensinskatt och högre kostnader för att anställa unga ger definitivt ett mindre 
konsumtionsutrymme och sådant är aldrig bra för handeln”. 

Samtidigt konstaterade han att det finns kända glesorter som utvecklats rejält tack vare 
handeln, med Ullared som kanske mest kända exempel. Det finns fler områden i Sverige 
som kan utvecklas på liknande sätt, framförallt gränsorter, menade han. ”Till syvende 
och sidst är det dock politiken som måste sätta spelreglerna”, uppmanade han. 
Som ett led i det samhällsbygge som många talade om ställde Hedenström även de 
retoriska frågorna: Vad har handeln för ansvar för att se till att det kommer handel till 
storstäder? Har fastighetsägare ansvar för att kanske subventionera handeln i stan? 
Kan fastighetsägare bidra med att få fler att etablera sig? 

TRAFIKVERKETS ELIN SANDBERG: 
”Det som påverkat oss mest är att det överallt är ”fullt, fullt, fullt”. Vi har verkligen 
tvingats gå från ansvaret för vägar till samhällsbyggnad. Hur får vi fram utrymme för 
mer folk? Varenda kommun i Stockholms län bygger dessutom nu stad. Vi konstaterar 
att detta inte går att förena med dagens regler och lagar kring riksintressen och buller. 
Det kräver mycket funderande från vår sida för att finna nya lösningar”
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VISITAS ANNA HAAG:  
Visita organiserar 4 800 medlemsföretag inom besöksnäringen som caféer, restauranger 
och hotell. Anna Haag konstaterade att Sverige är attraktivt för utländska turister och 
att de många och stora arenorna med tillhörande evenemang har haft betydelse. 
Hon konstaterade att deras medlemmar fått det mycket lättare under senare år, men 
spekulerade i att om boende- och turistströmmar även ska gå till mindre orter måste 
de ansvariga tänka i termer av teman; till exempel utveckla cykelleder och bygga stråk 
som visar att ”nu vågar vi satsa”.

  
PATRIK FAMING, BOVERKET:
Patrik Faming konstaterade att Boverket är en liten myndighet som enligt direktiven 
jobbar med samhällsplanering, bofrågor, livsmiljö, livscykeln och hur det ser ut mellan 
husen. ”Vi stöttar allt som bygger stad”, konstaterade han. 

”Det krävs, VITS, alltså Variation Innehåll Täthet och Skala för att skapa attraktivitet. 
En stad måste vara intressant och ha kontraster. Men idag finns snåriga regelverk, bland 
annat med Riksintressen som härstammar från sextio-talet, som delvis förhindrar en 
sådan utveckling. Den regionala planeringen är också obefintlig”. 

Som statlig aktör är Boverket inblandade i regler och lagstiftning. Faming menade 
att de jobbar med att ta bort hinder för att bli bättre samhällsbyggare, men att vi 
fortfarande bygger traditionellt och att regelverket är gammeldags. Det behövs andra 
avtalsmodeller mellan det offentliga och privata, nya vägar”, konstaterade han. 
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Bilaga inbjudan


