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FÖRORD 
TÄNK OM...
Vi kunde nog inte valt en lämpligare titel när Svenska Stadskärnors 
Forskningsråd träffades i januari 2020 och diskuterades årets spanings-
uppdrag. Temat träffade alldeles rätt utan att vi hade en aning om vad 
som skulle drabba oss inom kort.  Vi såg två olika infallsvinklar – först 
uttryckt som en önskedröm – Tänk om bara detta kunde hända eller 
ändras. Då hade allting blivit mycket bättre. För det andra kunde vi 
uppfatta rubriken som en uppmaning att tänka om och tänka nytt för 
att möta framtidens krav och utmaningar. Båda tolkningar gäller 
fortfarande, men med en helt annan tyngd än vi från början avsett. 
Verkligheten överträffade våra föreställningar om framtidens utma-
ningar och önskningar.

Pandemin som drabbade världen i år har redan gett oss vissa viktiga 
kunskaper om framtiden.  Verksamheter  som inte digitaliseras kom-
mer att få det tufft framöver. Digitaliseringen hade redan satt fart  
innan pandemin, men fick ett mycket snabbare genomslag när av-
stånd och social distansering blev krav för att stoppa smittsprid-
ningen. Många, inte minst äldre, tog till sig tekniken i högre ut-
sträckning än innan, både för att hålla kontakt, få information och 
inte minst handla och uppleva. Denna utveckling kommer säker-
ligen inte att stanna av eller återgå efter pandemin. Digital an-
passning blir en överlevnadsfaktor för våra svenska stadskärnor. 

Konsumentens makt över utvecklingen blir tydlig när handel på nätet 
ökar och samtidigt önskar vi ett lokalt utbud när vi inte längre pendlar 
in till storstaden för att arbeta, handla eller roa oss. Hur kommer
dessa olika konsumentbehov att påverka våra stads- och ortskär-
nor framöver? Min egen spaning är att platsutveckling kommer att 
vara ännu viktigare framöver och att samverkan mellan stadens 
intressenter är svaret på vem som ansvarar för stadskärnans att-
raktivtet. Den insikten har bara förstärkts av pandemin! 

Jag är mycket tacksam för bidragen från de enskilda medlemmarna i 
Forskningsrådet som ökar kompetensen och insikterna hos våra 
medlemmar. Önskar er alla trevlig läsning! 

Björn Bergman
vd, Svenska Stadskärnor
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FRÅN FORSKARRÅD TILL FORSKNINGSRÅD
Nytänkande, kunskap om omvärlden och studier av samhällstrender och 
städernas förutsättningar är avgörande för att Svenska Stadskärnors med-
lemmar ska kunna fatta välgrundade strategiska beslut. För att långsiktigt 
öka våra stadskärnors konkurrenskraft är det således mycket viktigt att det 
i Sverige bedrivs spännande, bred och utvecklande forskning inom området. 
Svenska Stadskärnors forskningsråd gjorde under 2018 en nystart där en 
markering med avseende på rådets medlemmar och vardag var att byta 
namn från forskarråd till forskningsråd. En kanske till synes liten förändring 
i sammanhanget, men ytterst betydelsefull för att aktivera rådet inför fram-
tida utmaningar.

FORSKNINGSRÅDETS SYFTE
Svenska Stadskärnors forskningsråd är tänkt att bidra till en ökad forskning 
och kunskap kring ämnen relevanta för städer – och då särskilt stadskärnor. 
Rådet ska också bidra till ökad spridning av denna forskning och kunskap.

MÅLEN ÄR: 
• att utgöra ett starkt nätverk och möjliggöra och stärka förutsätt-
  ningarna för att erhålla forskningsmedel i samband med utlysningar

• att stimulera och säkerställa att det bedrivs innovativ forskning 
  inom områden som är viktiga för Sveriges stadskärnor
 
• att öka den allmänna kunskapen om stadskärnornas utmaningar 
  och förutsättningar
 
• att över tid bygga upp en egen kunskapsbank
 
• att positionera Svenska stadskärnor som en kunskapsdrivande 
  organisation

• att utgöra en brygga till de olika organisationer och forsknings-
  ansatser som görs inom relevanta områden
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ATT VARA MEDLEM I FORSKNINGSRÅDET
Medverkan i Svenska Stadskärnors forskningsråd bygger på förtroende 
och samverkan. I syfte att nå och säkerställa en god forskningsmiljö och 
utveckla goda förutsättningar att sprida resultat till intresserade partners, 
medlemmar och övriga aktörer, har rådets medlemmar förväntningar om 
ömsesidighet. Rådets medlemmar förväntar sig att Svenska Stadskärnors 
partnerföretag i synnerhet, medlemmar i allmänhet deltar efter samråd med 
öppenhet och intresse i de för Svenska Stadskärnors relevanta forsknings-
projekt, som bedrivs av rådets medlemmar. Detta innebär t ex tillhandahål-
lande av data, deltagande i intervjuer, om så erfordras delaktighet i referens- 
eller samverkansgrupper med mera. Naturligtvis, innebär detta som alltid 
att det utvecklats ett stort mått av förtroende och ömsesidighet vad avser 
nyttjande av de uppgifter och resultat som forskningen ger.

RÅDETS SAMMANSÄTTNING OCH DELTAGARE 
Rådet sammansättning utgår från en önskan om att vara en bred samman-
slutning av företrädare för olika fackområden för att fånga stadsutvecklings-
frågornas mångfacetterade perspektiv. Det är i det tvärvetenskapliga mötet 
som framtiden formas och också där rådets medlemmar kan bidra till en 
ökad kunskap om framgångsrik stadsutveckling. Rådets medlemmars profil 
och bakgrund är inte förutbestämd, men de bör representera olika forsk-
ningsinriktningar och/eller branschintressen. Ett grundläggande krav är hög 
kunskapsnivå och analytisk förmåga. Vare sig kunskaperna baseras på 
akademiska meriter eller på erfarenheter måste resonemang kunna föras 
på en hög abstraktionsnivå och varje deltagare skall kunna bidra med 
artiklar, undersökningar och/eller forskningsprojekt som kan knytas till 
rådet. Grundinställningen bland rådets medlemmar ska vara erkännande, 
givmildhet, tillit och samverkan.
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RÅDETS UPPGIFTER
Rådet har i huvudsak två centrala uppgifter. En är att stimulera och utveckla 
intressant forskning och studier inom områden som är relevanta för 
Sveriges stadskärnor. Den andra uppgiften är att se till att kunskap och 
information om relevanta forskningsresultat får en ökad spridning.

Rådsmedlemmarna har stor möjlighet att själva påverka hur de bidrar till 
rådets gemensamma arbete, allt efter vilka möjligheter som finns. 

En viktig uppgift för rådet är att utgöra en god plattform för att söka 
forskningsmedel. En samverkan i syfte att generera förutsättningarna att 
genomföra gemensamma forskningsansökningar, tvärdisciplinära och med 
möjlighet att utgöra referensgrupp för särskilda ansökningar.  Allt i syfte att 
öka möjligheterna att erhålla forskningsfinansiering.

FRÅN TREND TILL SPANING
Inför 2019 års rapport valde forskningsrådet en ny inriktning och benäm-
ning på den skrift som du nu håller i din hand. I stället för att diskutera 
trender väljer vi nu att göra spaningar om staden, en utkik och betraktelse 
av vad som gör staden unik och spännande.  Att också försöka beskriva en 
del av de utmaningar som vi ser staden stå inför.  Varje medlem i forsknings-
rådet har själv valt sin spaning och de direktiv som gavs var att spaningen 
skall sträva efter att kännas aktuell och relevant för organisationen Svenska 
Stadskärnors medlemmar.
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SPANING 2020 
Rådets medlemmar har olika bakgrund och referensområden, vilket givetvis 
visar sig i form av olika infallsvinklar till frågor om stadens utveckling. Det 
föreligger heller inte några vattentäta skott mellan de olika inläggen. Stadens 
utmaningar och förutsättningar breder ut sig över många områden och 
perspektiv och är ett komplext fenomen att betrakta. För 2020 bestämde 
sig forskningsrådet att anta utmaningen om en kontrafaktisk beskrivning 
om stadens utveckling. TÄNK OM… är utgångsfrågeställningen och 
resultatet av forskningsrådets olika tankar finner ni i denna skrift.

De olika bidragen har inte redigerats utan varje ”TÄNK OM…” får 
ansvara för sina egna slutsatser. Håller du som läsare med är det bra, 
håller du inte med är det också bra. Vi behöver utveckla diskussionerna 
om framtidens stad. Ett vidare syfte med denna skrift är att den skall kunna 
ligga till grund för många kommande och fördjupade diskussioner bland alla 
oss som brinner för staden och dess framtid. Stadens utveckling är inte låst 
till här och nu utan är i ständig rörelse, en process utan slut och där varje 
ny dag ger nya utmaningar. 

TÄNK OM
Nog har vi alla tid från annan burit funderingen om ”TÄNK OM ….”. 
Hur hade livet sett ut om jag valt en annan väg för utbildning, partners, 
yrke och så vidare. Tanken ter sig lite spännande, men givetvis gäller att 
det som en gång är gjort, sällan kan göras ogjort. Vi får helt enkelt ta de 
positiva eller negativa konsekvenserna av våra beslut. Tankarna kan ju slå 
i stort som i smått. 

I Stanford Encyclopedia of Philosophy (januari 2019) kan vi bland mycket 
annat kring kontrafaktiska beskrivningar läsa; 

”Psykologisk evidens visar att kontrafaktiskt tänkande är centralt för 
att utveckla rationella avsikter. Människor använder kontrafaktiskt 
tänkande efter särskilda händelser för att formulera planer som 
kommer att förbättra resultatet av deras handlingar i relaterade scenarier.” 
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Detta innebär att vi rätt använt kan använda ”tänk om ” för att lära inför 
kommande händelser. Kunde vi ha gjort annorlunda med den kunskap som 
kommer av en händelse? En kontrafaktisk beskrivning kan utgå från olika 
frågeställningar. En tankegång kan vara att leka med historiska händelser. 

Hur skulle våra liv se ut om t ex Freden vid Brömsebro 

gjort att Skåne förblivit danskt? 

Unionen Sverige – Norge inte upplöst 1905?

Eller Göteborg inte haft världsutställning 1923? 

Om miljonprogrammet hade förkastats? 

Öresundsbron inte byggts eller fått sträckningen Helsingborg – Helsingör? 

Eller varför inte – internet hade varit en fluga?

Bilen inte blivit allmänt transportmedel?

Kring dessa funderingar enades därför Svenska Stadskärnors forskningsråd om 
att presentera 2020 års spaning om stadens utveckling. En utmaning, då få av 
medlemmarna kan beskrivas som historiker, men kanske just därför spännande för 
var och en av oss. Vi enades också i rådet om att söka vara lite provokativa i våra 
beskrivningar även om provokation kan vara ett tveeggat svärd i en utvecklings-
diskussion för staden. De spaningar som presenteras är rådets medlemmars egna 
ansvar och vill ligga till grund för förhoppningsvis aktiva och livaktiga diskussioner 
kring de avgörande beslut som dagligen fattas kring stadens utveckling. Beslut som 
stadens aktörer kommer att få leva med under många kommande år.



SIDAN  11

TÄNK OM stadskärnor 
skulle prata utbyten 

istället för möten
Detta inlägg handlar om diskurs eller enklare 

uttryckt begreppsspråk i praktik och forskning 
och vilka effekter detta kan få på stadsplane-

ringen utan att vi är fullt medvetna om i vilken 
riktning detta tar oss. Jag ska visa problematik 

kring mötesbegreppet och hur utbytesbegreppet 
kan avhjälpa många av dessa problem.

JOHAN ANSELMSSON
Associate Professor 

Ekonomihögskolan Lund
johan.anselmsson@fek.lu.se
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BAKGRUNDEN
Den  rådande diskursen och begreppet inom planering av stadskärnan är 
sedan minst 15 år tillbaka att skapa möten och mötesplatser. Detta gör 
att vi tappar fokus på effekterna av olika möten och vem mötena är till för 
samt varför.  Vi vet att stadskärnan på många vis är en begränsad och 
belastad resurs och därför behöver olika former av möten prioriteras – 
inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är därför viktigt att se vem som 
inte är i stadskärnan eller riskerar att lämna den, varför och vilka möten de 
behöver göra och vad som bör prioriteras. Sådana prioriteringar behöver 
både göras i en väl fungerande stadskärna och i en stadskärna i kris. 

Stadskärnan som en plats för möten låter väl inkluderande och är det inte 
så mycket enklare om vi tänker oss stadens primära plats som en mötes-
plats? Människor som träffas och umgås, hälsar på varandra och ser andra. 

Tänk att bygga ny bekantskap på en solig bänk mitt på stadens torg. 
Gamla och unga kan mötas, utbildade och outbildade. 
Tänk att fika med vänner och spendera en timme utan krav på att det 
ska kosta. Tänk att få se lokala föreningar visa upp sig på stadens torg. 
Tänk dig träffpunkter där ungdomar kan träffas under överseende 
av äldre. 

Så här kan det låta när kommunens aktörer går samman och ska enas 
kring en målbild som passar alla. 

PROBLEMEN MED ALLT FÖR STORT FOKUS PÅ MÖTEN
Den första negativa effekten är att man i högre utsträckning riskerar att 
marginalisera näringsidkare. Bortsett från restauranger, caféer, frisörer och
nagelbyggare så fungerar inte butiker, banker eller kontor längre som egent-
liga mötesplatser. Dessa kommer successivt att bli marginaliserade då de 
inte passar in under de höginteraktiva mötesformerna som är mötesidealet. 
Enligt mötesdiskursen tar därför butiken och kontoret upp värdefull plats 
i centrum. Få fastighets- eller butiksägare vill eller kan ha en mötesplats 
utan utbyten i sin fastighet eller butik. Vem ska då ombesörja fastigheternas 
standard, vem ska samfinansiera upprustning av gaturummet, vem ska skapa 
arbetstillfällen? Vi ser hur gata efter gata och stadsdel efter stadsdel tappar 
butiker och näringsidkare och därmed anledning till många andra former av 
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möten. Det finns även andra grupper som marginaliseras om vi trots goda 
intentioner fokuserar allt för mycket på möten utan utbyten. Mätningar vi 
gjort i Skåne visar att personer med tidsmässigt kapital t.ex. den stressade 
barnfamiljen, inte har tid eller fysiska medel för att ta sig till stadskärnan 
trots att där kan finnas attraktiva utbyten. Värdeekvationen går inte ihop. 
Det är för stora kostnader i termer av tid, pengar och fysisk ansträngning 
som sätter stopp och istället gör att dessa väljer nätet och externa handels-
platser för utbyten. Personer med lägre ekonomiskt kapital har inte råd att 
göra utbyten i centrum då varor, tjänster och avgifter är högre i centrum. 
De med lägre kulturellt kapital (lägre utbildning och mindre intresse för kul-
tur) ser inte tillräckligt stora fördelar med kulturella utbyten. Ju längre tiden 
går och ju mindre vana vissa har att röra sig i centrum, desto större blir 
uppoffringen att ta sig dit – även om det skulle finnas utbyten av värde vid 
enstaka tillfällen. Med denna modell ser vi att det inte ens räcker med en 
eller ett par festivaler per år för att få igång ett långsiktigt besöksbeteende 
från dessa marginaliserade grupper. 

FÖRDELARNA MED ATT FOKUSERA PÅ UTBYTEN
Den första fördelen handlar om att ju mindre vi marginaliserar olika 
grupper och deras behovsutbyten, desto fler individer känner sig välkomna 
i stadskärnan och ju fler som kan göra utbyten desto mer resurser får 
stadskärnan. Mest prioriterat är det att marginalisera butiker och närings-
idkare som skapar självfinansierande och meningsfulla arbetstillfällen.
Utbyte som nyckelbegrepp hjälper oss också att prioritera möten som 
har störst ekonomisk, social och kulturell nytta.  Att ”bara” mötas skulle 
egentligen kunna handla om konfrontationer, att unga driver, kör runt, 
spelar musik och kanske till och med stör. Om vi talar om utbyten så ska 
effekten av besöket vara av så pass stor fördel i förhållande till uppoffringen 
att det är värt att ta sig till stadskärnan. Det ska vara värt den extra tid 
eller kostnad det tar om de t.ex. måste lämna bilen hemma eller köra in till 
centrum om man bor på långa otillgängliga avstånd i kommunen.

Att tänka utbyten kommer att skapa energi och kreativitet. I förra årets 
rapport förekom ordet möte eller mötesplats mer än 10 gånger och bland 
de flesta författarna inklusive mig själv. Utbyte fanns endast med två gånger 
och i båda dessa fall var det kopplat till utveckling och kreativitet. 
Byta idéer, tankar, lärdomar, varor, tjänster. 
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Ur ett hållbarhetsperspektiv är det inte heller smart att ta bilen, bussen, 
elmoppen eller ens cykeln in till stadskärnan för att fika ohälsosamt eller 
träffa folk som i normala fall inte håller till i stadskärnan. Varför inte mötas 
där man redan är, d. v.s. hemma, i ett grönområde, på något café eller 
restaurang i företagsbyn, förorts- eller villaområdet? Det ska inte handla om 
att stadskärnan ska konkurrera med andra områden i staden – åtminstone 
inte när det gäller renodlade sociala utbyten.  

VAD KAN UTBYTAS? 
Utbyten kan handla om allt från varor, tjänster, pengar, idéer, kunskap till 
traditioner. Men dessa utbyten måste vara av hög såväl som låg nivå både 
vad gäller pris och sofistikeringsgrad. För att ge ringar på vattnet bör utby-
ten vara balanserade så att ingen hamnar i underläge eller beroendeställ-
ning. 

VEM SKA GÖRA UTBYTEN?
Näringsidkare, kommuninvånare i egenskap av besökare och konsumenter, 
men också de anställda. Just nu ökar andelen anställda som har låg utbild-
ning, låga löner och arbetar på ackord t.ex. i nagelsalonger, cykelbud, vissa 
kaféer och restauranger. Men är det denna typ av arbeten vi vill ha inne i 
centrum?  Denna formen av utbyten är inte balanserade. På säljarsidan står 
en person under slavkontrakt och på köparsidan en välbärgad medborgare 
med kulturellt, ekonomiskt och tidsmässigt kapital.

BEHÖVER UTBYTENA STÖDJAS MED SERVICE?
Vi vet att det behövs ett knippe av utbyten för att ett besök ska löna sig, 
men det behövs parkeringsplatser för besökare med barn och som bor på 
platser med dålig kommunikation,  förströelse för barn t.ex. lekplatser inne 
i stan, fikaplatser för medhavd mat med mera. Här finns hur mycket som 
helst att tänka till om.

NÄR KAN UTBYTEN SKE? 
Alla veckans dagar bör utnyttjas. Varför görs t.ex. inte utbyten på söndagar 
i stadskärnan? Folk är ju lediga och har all chans i världen att besöka den. 
Vissa caféer, restauranger och butiker är öppna, men allt för få väljer att åka 
dit trots att de är lediga. Många klagar på att anledningen ligger hos de 
butiker som håller stängt. Vad kan man göra på söndagar? Varför inte göra 



något som inte handlar om butiker utan satsa på kulturella utbyten i stället 
för ekonomiska. Varför inte lägga kultur och underhållning, marknader eller 
till och med kommunens service på dessa dagar och utan krav på kommer-
siella utbyten? Och vem vet, kanske kommer butikerna att öppna på 
söndagar om de märker att det finns folk där? Nu har vi börjat i fel ände.

•  Stadskärnan med begränsade resurser ska i första hand 
    vara en plats för utbyten

•  Utbyten kan vara ekonomiska, sociala, kunskapsmässiga  
   och kulturella

•  Prio på utbyten minskar marginalisering

•  Prio på utbyten skapar ekonomi, energi och kreativitet
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Svenska stadskärnor är 
i stark förändring – mer 
kunskap och nya grepp 
behövs för att bevara 
staden som mötesplats
2019 var ett tufft år för många i handeln.
2020 har inte heller öppnat på bästa sätt 
och på det har nu coronakrisen kommit. 
Utöver detta har konkurrens från e-handeln, 
viss konsumtionsavmattning och ändrade 
efterfrågemönster också utmanat. 
Detta i kombination med prispress och 
att lönsamheten i många handelsföretag 
är låg har lett till och kommer att 
leda till utslagning av butiker.  

FREDRIK BERGSTRÖM 
Ek Dr Nationalekonomi,  
Affärsområdeschef,  WSP Advisory 
fredrik.bergstrom@wsp.com
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Att verksamheter förändras får man räkna med, det är en del av en väl 
fungerande marknadsekonomi. Den långsiktigt svagare utvecklingen vi ser 
inom den traditionella butikshandeln är inte unik för Sverige utan går att 
se över stora delar av världen och är ett utryck för hur teknisk utveckling 
och konkurrens påverkar. Då en relativt stor andel av detaljhandeln är 
lokaliserad i stadskärnorna innebär utvecklingen att stadskärnorna i 
många städer är under omvandling och riskerar att tappa i attraktivitet. 
Våra städer representerar mycket stora värden och är av stor betydelse 
för många medborgare som bostadsplats, mötesplats, arbetsplats och 
handelsplats. 

För att stärka landets städer behövs en ökad förståelse för vad som 
driver utvecklingen i städerna. För att bidra till ökad kunskap har WSP 
studerat 67 svenska stadskärnor.  Vi har kartlagt vad som skiljer dem åt 
avseende ekonomi, näringsliv, demografi och arbetsmarknad. 
I studien har vi tagit fram ett så kallat Stadsbarometerindex som mäter 
om en stad är stark ur ett ekonomiskt och demografiskt perspektiv. 
Det mest intressanta med studien är kanske inte indexet i sig utan analysen 
av de enskilda variablerna vi har tittat på. Tittar man närmare på några av 
dessa variabler visar studien att befolkningen i stadskärnan i regel 
utgör knappt tio procent av befolkningen i kommunen. I snitt har drygt 40 
procent en högre utbildning och 23 procent är sysselsatta inom det 
kunskapsintensiva näringslivet. Värt att notera är också att över 40 procent 
av befolkningen är sysselsatta inom offentlig sektor i svenska stadskärnor. 
Det finns genomgående relativt stora skillnader mellan stadskärnorna.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det i stadskärnan finns stora 
ekonomiska värden. Dels av materiell karaktär i form av till exempel 
infrastruktur och bostäder, men också i form av humankapital. Om vi tar fel 
beslut kring utvecklingen av våra städer riskerar stora värden gå förlorade. 
Den kanske viktigaste dimensionen är att de aktörer som verkar i våra 
städer behöver inse att stadskärnorna befinner sig i förändringens tid och 
det behövs nya strategier för att framtidssäkra dem som mötesplatser. 
Detta kan sammanfattas i ett antal strategiska inriktningar: 
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STADENS UTBUD BEHÖVER VARA I FAS MED EFTERFRÅGAN

Fastighetsägarna behöver fundera på vad som kan ersätta den 
minskande handeln. Framtidens hyresgäster kan i större utsträckning 
komma från exempelvis utbildnings-, kultur- och upplevelsesektorn.

Kommunerna behöver underlätta för bostäder och kontor i centrala 
lägen för att på så sätt bejaka urbaniseringstrenden och öka den lokala 
efterfrågan. Se till att de offentliga aktörerna (kommunala förvaltningen, 
kultur, skolor mm) blir lokaliserade så att en stor del av kommunens 
invånare kan nå olika verksamheter på ett enkelt sätt. Här finns det all 
anledning att koncentrera verksamheter till centrala lägen.

Politiken behöver ta sitt ansvar genom att göra staden lättillgänglig 
genom en väl utvecklad kollektivtrafik, gång- och cykelinfrastruktur, 
men också genom parkeringsmöjligheter. Stärka tillgången till högre 
utbildning – om inte i stadskärnan så åtminstone inom behändigt 
avstånd därifrån. Våra analyser visar att andelen högutbildade 
korrelerar starkt mot hur framtidssäkrad stadskärnan är.

En erfarenhet är också att förändringsarbetet i sig måste hanteras på ett profes-
sionellt sätt. Stadsutveckling väcker ofta mycket tankar och känslor och det 
räcker inte med att ha en ”handlingsplan” – det behövs en strategi för att få till 
förändring. Strategin bör bygga på följande: 

•  INSIKT OCH KUNSKAP 
Alltför ofta när vi möter stadens aktörer ropas det efter mer parkeringsplat-
ser och gärna lite mindre konkurrens från externa handelsplatser. Denna typ 
av önskemål är ofta uttryck för bristande kunskap. I de allra flesta fall finns 
det tillräckligt med parkeringsplatser och det går inte att önska att extern-
handeln försvinner. Det finns många grupper som har olika uppfattningar om 
vad som är bäst för stadskärnan. Många önskar att det ska vara som förr och 
andra är mer förändringsbenägna. Stadskärneutveckling handlar således 
mycket om klok och övertygande kommunikation med allmänheten och 
berörda aktörer.
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•  AKTIVERA NYA AKTÖRER 
Givet den nya verkligheten som många stadskärnor står inför behöver 
”centrumföreningarna”, som ofta har haft en central roll, hitta en ny roll. 
Istället behöver nya aktörer aktiveras. Här har kulturen en viktig plats och 
även större arbetsplatser som kan ha en stor påverkan på upplevelsen av 
stadskärnan. Stadskärnans utveckling formas inte enbart av fastighetsägare, 
handel och kommunen. Nya aktörer måste involveras.
 
•  VÅGA EXPERIMENTERA
Det finns i dagsläget inte något helt färdigt recept för framgångsrik stadskär-
neutveckling utan det kommer att behövas ett ganska stort inslag av experi-
menterande. Vilken typ av handelskoncept kan komma att fungera, vilken typ 
av aktörer kan bidra till att göra staden attraktiv, vilka insatser behövs för att 
locka mer arbetsplatser till staden?

 
Stadsutveckling kan inte delas upp i bitar utan det är av högsta vikt att frågan 
behandlas ur ett holistiskt perspektiv.  Städer och regioner konkurrerar allt mer 
med varandra och denna konkurrens ska mötas och omfamnas för den bidrar till 
att vitalisera och utveckla våra städer. Här har såväl privata aktörer (fastighets-
ägare, näringsliv, handel m fl) som offentliga aktörer en central roll var för sig, men 
också genom att samarbeta. Genom att arbeta aktivt med att förvalta och utveckla 
våra städer tar vi ansvar för något som har haft en central betydelse för samhället 
i 1000-tals år.
 

Rapporten Stadsbarometern kan laddas ned från www.wsp.com
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Tänk om…
trygghetsivern inte 

kvävde lusten till staden
Betydelsen av och intresset för de halvprivata 

rummen har länge varit ett inslag i våra städer, 
ett tecken i tiden. Vi shoppar i köpcentrum, 

tränar på inomhusgym, umgås i halvprivata rum 
– eller gjorde i alla fall det innan corona slog 
till. Tryggt, tillrättalagt och reglerat. Det allra 

viktigaste inslaget i en levande, attraktiv stad är 
offentliga rum där människor vistas, möts och 
aktiverar sig. När människors rädsla för andra 

personer, att utsättas för något obehagligt, 
för trafiken, för att göra bort sig, och så 

vidare tar över, riskerar de offentliga rummen 
att utarmas. Tänk om honnörsorden ”tryggt” 
och ”trygghet” hade kunnat prioriteras ner i 

planeringen av platser och aktiviteter och 
i människors vardagliga beslut.

 

KARIN BOOK
Fil Dr kulturgeografi, 

universitetslektor i idrottsvetenskap, 
Malmö universitet

karin.book@mau.se



Boverket skriver på sin hemsida att: ”Samhällsplanering innebär att göra avväg-
ningar, och såväl trygghetsskapande som brottsförebyggande åtgärder måste alltid 
vägas mot andra intressen”. Om andra intressen prioriteras upp kanske tryggheten 
kan prioriteras ner i retoriken och så småningom i praktiken. Tänk om vi kunde 
sluta vara besatta av att undvika faror.

Sitter jag här och föreslår att vi inte ska bry oss om att det försiggår en hel del 
förfärliga saker, såsom skjutningar i offentliga miljöer, unga som rånar andra unga 
eller olyckor för den delen? Absolut inte, men att vi drar oss undan från det 
offentliga rummet föder fler problem och en stad som i alla fall jag inte vill ha. 

Förvisso har intresset för och kunskapen om de offentliga rummen ökat de 
senaste decennierna. I dessa coronatider har dessutom många valt att umgås 
och aktivera sig i det offentliga rummet istället för i de halvprivata som nämns 
ovan. De flesta kommuner satsar på att skapa attraktiva offentliga rum och stråk, 
inte sällan med ”trygghet” på en framskjuten position. Det ordnas konferenser 
och författas publikationer om säkra och trygga platser. 

Trygghetsivern märks inte minst när barn är inblandade. Föräldrar kör barnen till 
skolan och till fritidsaktiviteter för att de inte vill att de ska vistas på egen hand i 
stadsmiljön. Trafikmiljön utanför skolor och anläggningar blir som en följd 
problematisk. Barns frihet och självständiga rörlighet begränsas. Barn lär sig att 
världen är farlig. Om barn tillåts röra sig ute i stadsmiljön, t ex promenera till 
skolan, lär de känna närmiljön, utvecklar kunskap om hur staden kan användas 
och lär sig göra riskbedömningar. Tänk om fler barn fick möjlighet att utveckla en 
lokalkännedom och känna sig trygga i denna.

Här har vi även en annan dimension av den missriktade trygghetsivern, nämligen 
vår benägenhet att välja bilen istället för andra färdsätt, delvis av tids- och bekväm-
lighetsskäl, delvis för att den skapar en illusion av att vi i denna sitter i vårt eget 
trygga rum. Långt fler bilförare och -passagerare än oskyddade trafikanter omkom-
mer eller skadas svårt varje år i trafiken.  Tänk om vi hade sett hela ekvationen!



Med detta sagt menar jag inte att strävan efter trygghet alltid är ogrundad och 
korkad, utan att det som är fel är att ett samhälle där strävan efter trygghet över-
skuggar de flesta ställningstaganden resulterar i ett samhälle som präglas av rädsla, 
okunskap om ”andra” och ”det okända”, segregering och separata aktivitetsbanor. 
Beslut som främst grundar sig på strävan efter trygghet riskerar att föda mer 
rädsla.   

En annan del av trygghetsivern rör rädslan att barn, unga, ja människor i största 
allmänhet, ska komma till fysisk skada. Bra tänkt, kan man tycka. Men tänk om 
det inte fanns överdrivna restriktioner och en allmän ängslan bland planerare 
och ansvariga för offentliga ytor. Jag är med i ett projekt i vilket syftet är att göra 
skolgårdar i en svensk kommun mer attraktiva och lockande så att eleverna akti-
verar sig mer utomhus under och i anslutning till skoldagen. Med hjälp av eleverna 
workshoppade vi fram olika, ganska enkla och icke alltför kostsamma idéer och 
förslag på hur skolgårdarna kunde twistas till. När det sedan kom till själva desig-
nen av nya, intressanta inslag, det vill säga översättningen av elevernas förslag till 
faktiska åtgärder, stötte vi på problem. Det visade sig att regelverken och plane-
ringsprinciperna var rigorösa. Till exempel får höjden på ett ”lekredskap” inte 
vara högre än 60 cm.  Annars måste man ha fallskydd, mjukt underlag etc, även på 
högstadiegården. 60 cm!! Det kanske var en lokal restriktion som bottnar 
i en stark rädsla att göra fel, men likväl är det ett tecken i tiden. 
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Barns och ungas minskande fysiska aktivitet är idag ett välkänt problem. 
Inaktiviteten kryper allt lägre ner i åldrarna. Kopplat till barns aktivitet har 
vi den motoriska förmågan och utvecklingen. Såväl fysisk aktivitet som 
motorisk träning kräver en inbjudande och lagom utmanande miljö.  
Annars stannar de unga inne med sina mobiler och får aldrig en motorisk 
grundtrygghet och en förmåga att bedöma risker, som förebygger skador 
längre fram. Om tryggheten hade prioriterats ner hade lek- och aktivitets-
ytor kunnat planeras på ett sätt som gjorde dem attraktiva och inte som 
det är nu; tråkiga, oinspirerande och förutsägbara. Heja alla parkourutövare 
(traceurer) som utmanar reglerna och använder staden på ett kreativt sätt! 
Heja alla som vågar ta lite risker, även planerare och arkitekter, som vågar 
tänka nytt och ifrågasätta! 

Ska man inte respektera att människor av naturen aktar sig för faror? 
Jo, men inte att trygghetsivern lägger sig som ett lock över spännande 
aktiviteter, möten och platser och att rädslan i trygghetsiverns fotspår 
hela tiden föder mer rädsla. 

Tänk om andra värden kunde värderas högre än trygghet. 
Tänk om vi kunde tala om annat och därmed förskjuta fokus. 
Vem är det då som ska utmana trygghetsnormen? Det ska såväl 
planerare och andra med inflytande över de offentliga rummen 
och stadsutvecklingen som stadens invånare göra. 

Tänk om vi kunde ta staden i besittning och sätta andra värden före omedelbar 
trygghet. Då skulle vi sannolikt bli mer trygga i staden. Men det kräver mod! 

Tänk om det faktiskt är så att coronasituationen hjälper oss på vägen i att 
ta det offentliga rummet i anspråk. 
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Tänk om ... 
mindre städer dör ändå
Människan har sedan lång tid tillbaka förstått 
att skalfördelar kan förenkla och förbättra ens 
liv. Detta ledde till att staden, med människan 
och marknaden i centrum, blev – som Lewis 
Mumford argumenterar i sin bok The City in 
History – en hel värld; en plats där man bodde, 
jobbade, handlade och umgicks med andra; en 
organism vars olika delar fungerade i synergi.

OANA MIHAESCU
Fil Dr i urban och regional utveckling 
och planering, forskare Handelns Forskningsinstitut
oana.mihaescu@huiresearch.se
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I många städer har dock flera av dessa urbana funktioner blivit försummade och 
förbindelsen mellan dem bruten. På dessa platser ser det idag dystert ut. I stället 
för levande stadskärnor möts man ofta av tomma och förfallna lokaler, livlösa 
gator samt en minskande och åldrande befolkning. Denna bild härrör från en del 
fenomen som inte nödvändigtvis hade negativa konsekvenser vid den tidpunkten 
de inträffade, men deras samspel visade sig ha mindre positiva bieffekter. 

För det första bidrog urbaniseringen till ändringar i städernas demografi, som 
ledde till minskad köp- och arbetskraft i mindre orter. Sedan ledde den ökade 
efterfrågan på centrala platser till att dessa blev dyrare och därmed ockuperades 
av högeffektiva tjänstindustrier, som William Alonso beskriver i sin BID-rent 
modell. Samtidigt ledde globaliseringen och offshoring till att tillverkningsindustrin 
flyttade mitt i ingenstans eller direkt till andra kontinenter, mot billigare arbetskraft 
och lägre skatter; en process som efterlämnade många förfallna områden, oftast 
mitt i staden, och med många arbetslösa som följd.  Att utrymmet utanför staden 
var billigare gjorde att vi också flyttade dit. Först boende. Sedan handel. Ofta 
kontor. Eller i någon annan ordning. Därefter förvandlade vi våra torg till parke-
ringar och byggde fler, längre, och bredare motorvägar som gick genom eller i 
utkanten av staden så att allt blev lätt tillgängligt för de nyinflyttade i grannskapen 
utanför. Dessa förändringar har, utan tvivel, haft en del positiva konsekvenser, lett 
till ekonomiska framgångar och ökat livskvalitén för många av stadens invånare. 
Men när man ser till helheten är det uppenbart att de också genererar centri-
petala krafter som driver både människor och investeringar bort från den centrala 
staden, som gör att stadens attraktivitet påverkas negativt. 

Dessutom uppfann vi internet och flyttade våra butiker dit. På relativt kort tid 
förekom det att handeln kunde spara en hel del i form av hyror och personalkost-
nader, vinna på öppettider och det kraftigt ökade utbudet, och, på det sättet, öka 
sin lönsamhet. Som om detta inte var tillräckligt, slog coronakrisen till med stor 
kraft i början av 2020, vilket har resulterat i att både konsumenternas beteende 
och företagens affärsstrategier har förändrats på ett sätt som har gjort att denna 
strukturomvandling har accelererat ytterligare. 

Under det senaste halvåret har allt fler, även äldre, upptäckt fördelarna med 
näthandel – ett köpbeteende som nu är här för att stanna. Detta har satt en ännu 
större press på handlare med fysiska butiker och små kundunderlag, som oftast 
brukar finnas i småstadens stadskärna. Flera av dessa har försökt inkludera mer 
online-handel i sina affärsstrategier till följd av Covid-19-utbrottet, i hopp om att 
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undgå konkurs. Men en sådan strategi kan också leda till en ökad prispress 
eftersom företagen, i en online-miljö, börjar konkurrera med större ak-
törer på den globala marknaden. Med tanke på detta är det inte särskilt 
överraskande att många av dessa mindre butiker inte överlever och att vi 
ser alltfler lokaler som gapar tomma mitt i staden. Även större kedjor har 
påbörjat en reduktion av sina butiksbestånd och banker har börjat stänga 
ner sina kontor – och då är det mycket troligt att det är småstäderna som 
drabbas först. Frågan som då uppstår är om vi kan vända på denna utveck-
ling, särskilt när det gäller mindre städer i Sverige. För många är det svårt 
att förutse en lösning och i synnerhet är media duktiga på att måla upp en 
dyster framtid för dessa områden. Men, frågan är vilka faktorer som påver-
kar utvecklingen i dessa städer och som man kan jobba med för att öka 
stadens attraktivitet.

Utifrån de ekonomisk-geografiska analyser vi har genomfört på Handelns 
Forskningsinstitut observerar vi att vissa av dessa faktorer är exogent givna 
och därmed omöjliga att förändra, såsom stadens läge. Närheten till stör-
re städer kan till exempel påverka utvecklingen i en mindre stad negativt. 
Staden som handelsplats behöver, enligt centralortsteorin, ett visst kundun-
derlag för att vara ekonomiskt hållbar. Det leder till att två eller flera städer 
kommer att konkurrera med varandra om deras räckvidd överlappar och 
om kundunderlaget inte räcker till fler än en stad. Den geografiska lokalise-
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ringen är dock exogent given, det vill säga inget som de lokala beslutsfattar-
na kan påverka. Stadens karaktär är också en faktor som är svår att påverka 
på kort och medellång sikt eftersom den bestäms av den regionala arbets-
marknaden. Ta till exempel pendlarorterna, som är tätorter där människor 
generellt bor, men vanligen pendlar till en annan ort för att arbeta under 
dagtid. Dessa orter, tidigare kallade för ’sovstäder’, identifieras genom att 
dagbefolkningen är mindre än nattbefolkningen. Med en nettoutpendling 
som motsvarar 19 procent av den totala befolkningen i kommunen tillhör 
Staffanstorp kategorin ’sovstäder’. När det gäller sovstäder är sannolikheten 
att en stor andel av inkomsterna spenderas utanför tätorten eller kommu-
nen, vilket speglas i deras försäljningsindex. Staffanstorp har, till exempel, ett 
extremt lågt försäljningsindex för sällanköpsvaror, som enligt HUI Research 
ligger under 40 sedan 2010, där ett indexvärde på under 100 betyder att 
det funnits ett utflöde av köpkraft från kommunen och vice versa. Detta 
kan påverka stadens utveckling och attraktivitet negativt.

En faktor som dock kan bidra till en levande stad relaterar till Jane Jacobs 
argument för en blandning av primära stadsfunktioner, som återspeglas i 
Mumfords bild av staden som ’en hel värld’.  Våra analyser bekräftar att 
områden där samspelet mellan flera funktioner saknas, inte tillhör denna 
bild. Enbart kontorsområden saknar exempelvis liv på kvällen och följakt-
ligen någon form av kvällsekonomi, medan områden som bara består av 
handel saknar liv på dagen när invånarna arbetar. I områden som innefattar 
enbart bostäder finns det ingen anledning att vara ute på gatorna. Jämfört 
med stadens läge och karaktär är stadens funktion lättare att påverka. Det 
är exempelvis möjligt att långsiktigt förtäta staden och få in flera funktioner, 
såsom arbetsplatser och kultur.  Vissa städer har aktivt jobbat med att öka 
andelen verksamma företag inom besöksnäringen i sina stadskärnor, vilket 
gjorde att deras funktion alltmer skiftade från att vara en handelsplats till 
att bli en mötesplats och att människan återigen stod i fokus. 

Men fler hotell, caféer och restauranger är inte tillräckligt för att skapa en 
attraktiv stadskärna. En blandad stadskärna har bättre förutsättningar för 
att vara levande dygnet runt om den innehåller handel, hotell och restau-
ranger, nöjen, kontor och bostäder. Handeln lockar människan ut på gatan, 
caféerna och restaurangerna tillför mötesplatser, kontoret tillför kunder 
till caféer och restauranger under hela arbetsdagen och även efter arbets-
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dagens slut. Samtidigt attraherar hotellen och restaurangerna besökare 
vars konsumtion spiller över till butikerna. Nöjesplatserna och bostäderna 
säkerställer att det finns liv och rörelse även tidig morgon till sen kväll. Det 
stämmer dock att stadskärnan har slutat fungera som en mötesplats under 
coronakrisen. Å andra sidan är vi nu mer än någonsin ivriga att träffas och 
umgås, vilket talar för att den här effekten kan vara tillfällig. Detta ger hopp 
om att stadskärnan i småstäder kan återhämta sig relativt snabbt när krisen 
väl är över.

Blandstaden måste dock även kunna särskilja sig från andra nära marknader. 
Differentiate Or Die proklamerar Jack Trout i sin bästsäljare med samma titel. 
Det gäller även stadens utveckling. Om utbudet i stadskärnan i hög ut-
sträckning liknar utbudet i externa köpcentra eller nätutbudet kommer 
marknaderna att konkurrera med varandra och en stor del av stadskärnans 
kundbas att trängas undan. Kunder attraheras av externa handelsplatser och 
av näthandeln som har fördelar som stadskärnan inte kan erbjuda i samma 
utsträckning, till exempel av tillgängligheten för bilister, lägre priser eller 
längre öppettider. Om staden inte kan konkurrera med dessa marknader 
är det lämpligare att anta en strategi baserad på komplementaritet i stället, 
som Jane Jacobs ofta själv har betonat. Med andra ord, om externhandeln 
fokuserar exempelvis på sällanköpsvaror som är svåra att transportera utan 
bil. så ska utbudet av dagligvaror koncentreras till stadskärnan, plus allt som 
näthandeln inte har möjlighet att erbjuda, såsom nöje och service. 

Med Amazons etablering i Sverige blir detta en faktor som är av yttersta 
vikt. Komplementaritet skapar goda förutsättningar för positiva överspill-
ningseffekter. Det betyder till exempel att externa handelsområden expan-
derar den centrala marknadens räckvidd istället för att stadskärnans kund-
bas trängs undan. För att lyckas med detta måste dock staden hitta sina 
komparativa fördelar – till exempel unika butiker som attraherar de kunder 
som söker inspiration. Kulturen kan också fungera som komparativ fördel 
och dessutom ge staden en tydlig identitet. Differentieringen och en tydlig 
identitet skapar stolthet för det lokala samhället och gör att invånarna 
aktivt vill bidra till stadens dynamik och utveckling.

Sist, men inte minst, är det viktigt att påpeka betydelsen av samarbete för 
att utveckla staden, framförallt samarbetet mellan det offentliga och det pri-
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vata – de så kallade ’PPP’ eller ’public-private partnerships’. Sådana partner-
skap innebär att parterna kan samla resurser (både finansiella och socialt 
kapital) för att genomföra utvecklingsprojekt som de inte kunde ha genom-
fört på egen hand. När både det offentliga och det privata lyckas involveras 
i stadsutvecklingsprojekt blir positiva resultat tydliga. I Lidköping, till exem-
pel, har Business Improvment Districts-modellen använts för att höja säker-
heten och attraktiviteten i stadskärnan genom en kombination av åtgärder 
som syftar till att förbättra platsens funktion, utseende och utformning, att 
öka tillgängligheten och tryggheten, att förbättra utbudet och förstärka 
stadens varumärke. Sådana samarbetsprojekt fungerar optimalt när de 
baseras på social sammanhållning, som avser att även det civila samhället 
engageras i arbetet och att människor samarbetar utan tvång eller själviska 
motiv. När detta samarbete också innebär utveckling och genomförande 
av nya idéer, för att förbättra människors välbefinnande, pratar vi om social 
innovation. Det är dock viktigt att det finns mer än vilja och planer; bra 
idéer måste färdigställas och implementeras, och när det gäller småstaden, 
där resurserna är begränsade, är det ofta eldsjälar som är av yttersta vikt.

SÅ TÄNK OM MINDRE STÄDER DÖR
Det finns en risk. Städer där parkeringar har upptagit plats som skulle kun-
na ha ägnats åt lekparker. Städer där unga flyttar hemifrån för att studera 
och inte återvänder, eftersom det inte finns några möjligheter som väntar 
dem. Städer som seniora väljer att inte besöka eftersom butiker med vänli-
ga ansikten har försvunnit på grund av höga hyror. Städer där föräldralediga 
föredrar en bilresa till det köpcentrum som ligger precis utanför, där det 
finns allt de behöver – caféer, restauranger, lekplats, bio, bibliotek, apotek, 
vårdcentral, gym, med mera. Städer som, i sin utveckling över tiden, gradvis 
har blivit alltmer fokuserade på den ekonomiska tillväxten och glömt sitt 
huvudsakliga syfte: att betjäna människan. Städer som har glömt att vara 
platser för interaktion, innovation och integration. Städer som har glömt 
att vara jämlika, att vara städer för alla. Dessa städer kommer även drabbas 
hårdast av coronakrisen. Men, detta gäller inte alla städer. Som Mumford 
argumenterar: bilden av staden som en värld överlappar idag bilden av en 
gränslös värld. De skingrade gränserna kan leda till att staden behöver hitta 
sin komparativa fördel för att överleva. Detta kan leda till att människan 
återigen sätts centrum, när corona-krisen är över. Både bokstavligen och 
bildligt.
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Tänk om... 
vi hade Systembolaget

som modell för mer 
svensk detaljhandel

Under lång tid har vi levt i en diskussion om 
tankar på Systembolagets avskaffande. En del 

tror på total avreglering och hänvisar till att 
danskar och tyskar klarar sig ganska bra trots 

god tillgång på alkohol. Andra ser apotekets 
avreglering som ett ideal och hävdar att flera 

kedjor med certifierade alkoholförsäljare 
kunde vara en lösning för Sverige. 

OLA THUFVESSON
Fil Dr samhällsgeografi, 

universitetslektor 
Lunds universitet

ola.thufvesson@ism.lu.se
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Vi som engagerar oss för stadskärnor brukar tycka att Systembolagets 
förkärlek för lokalisering ute vid stora externa handelsplatser motverkar 
levande innerstäder – samt undrar vi om kombinationen bil/veckohandel/
bolag/bag-in-box verkligen gynnar idén om lägre alkoholkonsumtion.

Låt oss som ett tankeexperiment se Systembolaget som en förebild för 
hur detaljhandeln skulle kunna organiseras. Självklart riskerar idéer om 
mer och fler monopol att utmana många just nu invanda föreställningar 
om hur näringsverksamheter ska bedrivas. 

Reglering av detaljhandel är inget som uppfanns i DDR eller Nordkorea. 
Tvärtom – reglerad handel är en gammal företeelse i många högt utveck-
lade marknadsekonomiska länder. Regleringar kan gälla sortiment, kvalitet, 
prissättning, lokalisering och öppettider. För inte så länge sedan var det till 
exempel bara tillåtet för kiosker att ha söndagsöppet i Danmark. Från tidig 
medeltid gällde i Sverige (och många andra länder) att handel koncentrera-
des till städer och marknader i syfte att hålla kontroll över skatteintäkter, 
konkurrens och kvalitet. Först med näringsfriheten vid mitten av 1800-talet 
blev det tydligt friare och vem som helst kunde i stort sett tillverka och 
sälja vad som helst och var som helst. Men marknadsliberalismen förde 
även med sig mycket fusk och dålig livsmedelshygien, särskilt i de växande 
industristäderna. Resultatet blev saluhallar, specialiserade livsmedels-
butiker (mjölk i en butik, frukt i en annan) samt av leverantörerna fixerade 
priser. 

Det gick därmed ganska bra att leva på en liten butik som sålde bara smör, 
eftersom man hade samma utbud, priser och öppettider som alla andra. 
Konsumenterna var ganska stationära och gick sällan längre än nödvändigt 
för sina inköp. De få bilar som fanns användes för att köra ut varor till de 
många butikerna – i stället för som nu att transportera de många kunder 
till de få stora butikerna. 

Inte bara den ökade privatbilismen, utan snabbköp och en friare prissätt-
ning,  ändrade detaljhandelslandskapet decennierna efter andra världskriget. 
Först försvann lanthandlarna och sedan de små kvartersbutikerna. Framåt 
sent 1990-tal börjar även snabbköpen och butikerna i stadskärnorna få p
roblem när stormarknader och externa köpcentrum växer sig stora i 
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städernas utkanter. På många håll är utvecklingen närmast nordamerikansk 
med krympande närservice och ett kraftigt ökat bilberoende. 

Hur tänker då Systembolaget? Jo, i nästan alla kommuner placeras en butik 
på ett väldigt centralt läge i huvudorten. Många svenska kommuner får inte 
mer än så, men sedan tillkommer fler butiker baserat på antal invånare eller 
om avstånden är stora inom kommunen. En stor mängd turister (eller 
närhet till Norge) ökar också chansen för fler bolag i en kommun. En 
ganska bra avvägning av att finnas där kunder kan och brukar ta sig ganska 
lätt, utan att uppmuntra till jourservice av alkohol ute i bostadsområden 
och byar. Personalen i Systembolagen är välutbildad och sortimentet i de 
större butikerna imponerar ofta på utländska besökare. Drycker köps in 
från stora delar av världen och man har dessutom tagit på sig att saluföra 
det som producerats i närregionen (främst öl från mikrobryggerier). 

För små butiker kan beställningssortimentet kompensera den kund som 
inte har så bråttom. Bor man riktigt långt ut och har ännu mindre bråttom 
finns dessutom licensierade ombud och utlämningsställen.   

VAD SKULLE DÅ FINESSEN VARA MED ATT 

TÄNKA SYSTEMBOLAG INOM FLER BRANSCHER?
För det första kan hela landet få en, efter befolkningstyngd och regional-
politik, god tillgång på ett bra och likvärdigt utbud. Samma priser i hela 
landet ger en regional rättvisa och minskar stressen och bilkörandet 
kopplat till jakten på låga priser. 

För det andra kommer personalen att vara välutbildad inom sitt område. 
Samhällsnyttan med att minska alkoholkonsumtionen kan växlas över till 
andra typer av eftersträvansvärda hållbarhetsmål. 

För det tredje kan de här företagen åläggas att likt Systembolaget balansera 
produktmixen mellan det globala och väldigt lokala. En balansgång mellan 
idéer om handelshinder och idéer om att gynna lokalproducerat behöver 
göras från bransch till bransch. 
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För det fjärde får aktörerna i en monopolbransch arbetsro. Både kunder 
och andra näringsidkare (som inte tillhör något monopol) vet att med en 
monopolbutik finns det en säker attraktionsmotor på handelsplatsen. 
Ungefär som att alla handelsplatser i dag vill ha ett Systembolag. För många 
orter och stadsdelar kan detta i sin tur bli liktydigt med att servicen 
kommer att stanna kvar. 

Eftersom producenterna och grossister (som levererar varor till butikerna) 
inte tillhör något monopol kommer prissättningen inte att påminna om 
situationen i de gamla kommuniststaterna, utan vara marknadsbaserad. 
Inköparna på monopolföretagen ska fylla hyllor i många butiker och bör 
därför vara ganska intressanta att uppvakta med goda villkor. Och om 
staten inte finner någon anledning att lägga på extra skatter (som på tobak 
till exempel i Sverige eller socker i Danmark) bör således prisbilden inte 
blir särskilt annorlunda för konsumenterna mot idag. 

Vilken typ av butiker och varor skulle vi då kunna tänka oss att lyfta fram 
för en anpassning till Systembolagets modell? Detta kommer självfallet att 
kräva många utredningar och diskussioner, men redan nu kommer här ett 
inspirationsexempel från en skånsk stad. 

Uppför backarna i sydöstra utkanten av stadskärnan fanns en populär 
fiskaffär med kunnig personal och stort sortiment. Butiken har nu gått i 
konkurs. Kunder som söker fisk är hänvisade till stadens övriga 2-3 fisk-
affärer, även om dessa inte har riktigt samma breda sortiment som den som 
försvann. Men, det är inte de andra ”riktiga fiskaffärerna” som är intressanta 
här utan de 4-5 relativt nya stormarknaderna som öppnat upp i stadens, 
med bil lättillgängliga, utkanter. Samtliga av dessa har en manuell disk för 
kött och färsk fisk. Fisksortimentet är i jämförelse med ”en riktig fiskaffär” 
begränsat och består mest av ett fåtal storsäljare som odlad norsk lax och 
torskfilé.

Så genom att ha generösa öppettider och fokusera på storsäljarna, kan man 
lite elakt säga att stormarknaderna gör det svårt för ”riktiga fiskaffärer” 
och kraftigt begränsar utbudet av olika fisksorter för stadens invånare. 
Och detta i en växande stad med god köpkraft. Marknadsekonomi, som 
enligt all sin egen logik, ska ge ett bättre utbud för konsumenterna leder 
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således här till en tydlig utbudsbegränsning. Fast redan för hundra år sedan 
uppmärksammades i USA vad företag som skaffar sig monopol/oligopol/
kartellfördelarna kan ställa till med. Hade all försäljning med färsk fisk och 
skaldjur i den skånska staden istället koncentrerats till fyra butiker (lika 
många som antalet Systembolag i kommunen) hade dessa haft underlag för 
att tillhandahålla kompetens och utbud i klass med landets allra bästa fisk-
affärer (som vi säkert hittar i Göteborg). Fisk är dessutom en ganska kom-
plicerad naturresurs där diskussioner kopplade till livaktiga kustsamhällen, 
miljögifter, folkhälsa och utfiskning motiverar försäljning genom en kunnig 
och ansvarstagande organisation. Namnet ”Fiskbolaget” låter kanske inte 
så konstigt. 

Det finns fler exempel på produkter som hade kunnat lyftas ur vanliga 
butiker för att säljas i monopolbutiker på det här sättet. Så har till exempel 
flera klassiska konditorier förklarat sina nedläggningar och konkurser med 
att stormarknader bokstavligen tar godbitarna genom att pressa ut prin-
sesstårtor och semlor i plastförpackningar. Även här gäller att hantverks-
kunnande, lokala specialiteter, traditioner och det breda utbudet får stryk 
av generösa öppettider och av fokus på storsäljarna. De nedlagda kondito-
rierna hade ju även en funktion som caféer och mötesplatser dit alla var 
välkomna. Sådana mötesplatser anses av många anledningar vara ganska 
värdefulla för orter, stadsdelar och städer. 

Ja, för att återkoppla till alkohol, så fick de vid landsvägarna utplacerade 
svenska gästgiverierna en gång i tiden monopol på att bränna starksprit. 
På så sätt kunde ekonomin säkras för en väsentlig del av det förindustriella 
samhällets mötes- och kommunikationsstruktur. 

Denna icke statliga enmansutredning för fler detaljhandelsmonopol ska nu 
icke ses som ett angrep på våra svenska stormarknader.  Vi kan lika gärna 
hitta produkter i andra kanaler som kan lyftas ut till särskilda butiker i 
syfte att säkra utbud och lokalsamhälle. På samma sätt som ett ICA Maxi 
idag jublar över att få Systembolaget till närmaste granne, kommer de att 
jubla när Fiskbolaget eller Centralkonditorierna öppnar upp bredvid
entrédörrarna. 
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Tänk om... 
våra drömmars stad 
funnes här och inte 

bara där
Många drömmer om resor för att strosa 

runt och sitta på en uteservering i till exempel 
Malaga eller Ljubljana. Att ta en kaffe eller 

äta kvällens middag i en bilfri stadsmiljö och 
mitt i ett levande gatuliv lockar dom flesta av 

oss. Under våren 2020 grusades mångas 
sådana resplaner till städer i Europa. Men tänk 

om våra egna städer här hemma planerades 
för liknande upplevelser? Och mer av våra 
semestermedel spenderades här hemma?

LENA SMIDFELT ROSQVIST
Tekn Dr, forskningschef , vice VD, Trivector Traffic

lena.smidfelt@trivector.se
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Av bilresor som är under 5 mil långa är ungefär hälften kortare än 5 
kilometer, en sträcka som det tar si så där en kvart att cykla. Tänk om 
dessa bilresor omvandlades till resor med kollektivtrafik, gång eller cykel. 
För städer skulle då ytor för parkerade bilar kunna frigöras och användas 
för annat. Stadsmiljön skulle kanske kunna bli betydligt mer attraktiv för 
besökare till våra stadskärnor med minskat buller och färre avgaser. För 
barnfamiljer – och även äldre – skulle miljön också bli tryggare.

Det känns på sätt och vis lite tjatigt att skriva om detta – det borde ju vara 
uppenbart för så gott som alla. Ändå tål det att upprepas. Det finns många 
fler fördelar om vi inte slentrianmässigt valde bil för resor under 5-10 
kilometer där det finns många alternativ. Mest uppenbart är kanske i dessa 
tider att klimatpåverkan från transportsystemet måste minska och att 
minskad bilanvändning krävs för att nå målen om utsläppsminskningar av 
klimatgaser. En annan uppenbar fördel är hur mycket billigare det är för den 
egna plånboken. Om vi inte slentrianmässigt tar bilen, som många gör idag, 
blir det mer rationellt att dela bil, vilket i sig minskar bilanvändningen och 
sparar resurser. En del av tillskottet i plånboken kan vi ju använda till det 
där kaffet, middagen eller annan konsumtion som krävs för livaktiga städer. 

Om vi väljer bort bil till förmån för framförallt gång och cykel skulle det 
också ha stor betydelse för folkhälsan. Det är dessutom en del av det 
transportpolitiska hänsynsmålet som säger att transportsystemet ska bidra 
till ökad hälsa. Den stora vinsten för folkhälsan beror helt enkelt på att vi är 
fysiskt aktiva när vi går och cyklar istället för att sitta stilla när vi förflyttar 
oss. Dessa vinster kommer både individ och samhälle till del. Det kausala 
sambandet mellan ökad fysisk aktivitet och till och med psykisk hälsa är 
numera fastställt, vilket innebär att det finns ännu fler anledningar att fysiskt 
aktivera oss själva och samhället i stort. Inte minst våra unga där psykisk 
ohälsa idag är ett stort problem. Det borde vara enklare att byta resvanor 
än träningsvanor. Fysiskt aktiva resor har ju dessutom nyttan av att ta oss 
till platser och aktiviteter dit vi måste eller vill. 

De samhällsekonomiska folkhälsovinsterna av ett ökat aktivt resande är 
svindlande stora. Bara det resande som redan idag görs med kollektivtrafik, 
cykel och gång jämfört med om dessa resor istället gjorts med bil, är för 
Sverige netto värt minst 150 miljarder kronor – per år. Det allra mesta av 
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dessa vinster kommer från den fysiska aktiviteten kopplad till dessa resor. 
Att aktivt verka för ökad cykling och gång på bekostnad av bil är alltså inte 
enbart en klimatåtgärd – det bidrar också till ökad folkhälsa med potentiellt 
stora samhällsekonomiska vinster.

Det bittra i denna brygd är att det krävs samhälleliga beslut och stöd 
för att fler ska välja att gå, cykla eller ta kollektivtrafik till våra städer. 
Beslutsfattare – såväl tjänstepersoner som politiker – behöver jobba aktivt 
och strategiskt för att dels få fler att välja annat än bil, dels att utnyttja den 
potential för en attraktivare stadsmiljö som detta frigör. Det måste göras i 
samverkan med stadens näringsidkare. Visst görs det mycket idag som går 
i denna riktning, men klimatomställning kräver en än högre förändringstakt 
och de flesta svenska städer har mycket av potentialen kvar att realisera 
innan de är lika pittoreska bilfria turistdrömmar som Malaga eller Ljubljana. 

Samtidigt har vi med coronapandemin och dess medföljande restriktioner 
fått egen erfarenhet av att resvanor och färdmedelsval – precis som forsk-
ning debatterar – kan ändras snabbare än vad de flesta kanske kunnat ana.

Tänk om städer runt om i Sverige med dessa nyvunna 
erfarenheter satte ribban ännu högre? 

Tänk om fler fick mer över till hemester och till vardagslyx 
med kaffe eller middag på stan? 

Tänk om färre led av fysisk och psykisk ohälsa? 

Tänk om det fick plats fler bostäder, fler arbetstillfällen, 
fler nöjesattraktioner i våra städer? 

Tänk om fler ställer bilen? 

Tänk när våra drömmars stad är här!

VIDARE LÄSNING 
Clark et al, 2012, Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt – 
Kunskaps- och metodstöd för kollektivtrafikens hälsoeffekter (tabell 4-15)
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Tänk om…
stadskärnan blev en 

innovationsmotor 
för hållbar 

samhällsutveckling
Tänk om stadskärnan, istället för att utarmas 
till följd av digitalisering och pandemi, kan bli 
en testbädd för innovativa hållbarhetsprojekt? 

En plats där kunskap om hållbar samhälls-
utveckling skapas, delas och förädlas 
i samverkan mellan stadens aktörer? 

MIA WAHLSTRÖM
Tekn Dr Urbana och regionala 

studier, seniorkonsult Tyréns
Mia.Wahlstrom@tyrens.se
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Inom ramen för ett internationellt forskningsprojekt har jag tillsammans 
med kollegor analyserat ett antal spännande innovationsprojekt i olika
städer. (Urban trends & innovations är finansierat av Sven Tyréns stiftelse 
och omfattar bland annat en internationell fallstudie där ett 30-tal 
innovationsprojekt ingår.  Se https:\\urbantrends.tyrens.com för mer 
information och resultat.) Den gemensamma nämnaren är att dessa projekt 
på olika sätt bidrar till att skapa ett mer hållbart samhälle. Syftet är, enkelt 
uttryckt, att identifiera gemensamma framgångsfaktorer och lärdomar från 
dessa projekt – kunskap som i förlängningen kan vara input i andra innova-
tionsprojekt för hållbar utveckling och därmed öka förutsättningarna för 
att nå de globala målen för hållbarhet, som FN formulerade inom ramen 
för Agenda 2030.

Källa: https://www.globalamalen.se/wp-content/uploads/2016/05/karta-globala-ma-
len-logo-och-ikoner.jpg

Stadskärnor står idag inför stora utmaningar när det gäller att skapa 
trivsamma platser och boendemiljöer samtidigt som man måste förhålla sig 
till ett förändrat klimat, ökad risk för till exempel pandemier och nya för-
utsättningar för energiförsörjning. De flesta behöver även anpassa sig till en 
förändrad befolkning – vilket i förlängningen påverkar både bebyggelse och 
service i staden. Det har dessutom blivit allt tydligare att städer, inte minst 
förutsättningarna att planera och styra dem, avsevärt påverkas av digitalise-
ringen. Städer styrs idag i en miljö där information från till exempel senso-
rer och mobildata påverkar och utgör en viktig del av förvaltningen. 
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Även om dessa nya tekniker skapar oändliga möjligheter för att samla in 
och bearbeta information är det långtifrån självklart att möjligheten att
fatta beslut ökar i motsvarande omfattning. Tvärtom innebär det ofta stora 
utmaningar att dra slutsatser ifrån det stora informationsflödet.  Att leda 
och styra ett samhälle i en så omfattande förändring, innebär bland annat 
att metoder för beslutsfattande, samverkan, medborgardialog och planering 
måste anpassas till denna “nya värld” och då krävs (bland annat) kunskap 
om hur man framgångsrikt leder innovationsprocesser.

En central fråga i vår fallstudie var om det finns några gemensamma fram-
gångsfaktorer som gör att dessa utvalda, men väldigt olika, projekt har 
lyckats? Resultatet visar att det finns några tydliga gemensamma nämnare 
för framgångsrika innovationer för hållbar samhällsutveckling. Dessa finns 
sammanfattade i åtta framgångsfaktorer som visar på hur man utvecklar 
en innovativ organisation, ett innovativt ledarskap, ett förhållningssätt till 
prototypsamhället samt att hitta en vision, som inspirerar till samverkan i 
moderna nätverksformer, mot gemensamma mål. 

Som exempel kan nämnas samverkan i värdeskapande ekosystem, det vill 
säga förmågan att samverka över förvaltnings- och organisationsgränser 
mot ett gemensamt mål, vilket verkar vara avgörande för att framgångsrikt 
driva innovativa projekt för ett hållbart samhälle. Ett annat nyckelord tycks 
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vara tillit, som handlar om att vilja och våga dela kunskap med partners och 
andra aktörer samt om att våga se bortom den egna organisationens mål 
för att kunna samverka för ”the greater good” – först då kan vi få fart på 
omställningen mot ett hållbart samhälle i alla dess bemärkelser.

Det har talats mycket om värdeskapande ekosystem de senaste åren. 
Samverkan i ekosystem handlar om att aktörerna deltar i samverkande 
värdenätverk, istället för i en traditionell värdekedja, där aktörer gemen-
samt tar fram en bättre leverans med minskade kostnader och mindre risk. 
Som exempel på samverkan kan nämnas projektet Wild West End i London, 
där fastighetsägare i centrala London samverkar med Stadshuset (City Hall) 
och med den lokala naturvårdsmyndigheten i staden (London Wild Life 
Trust) för en gemensam vision – att skapa en bättre plats för människor, 
fåglar, bin och fladdermöss. Det har naturligtvis varit utmanande att få 
annars konkurrerande fastighetsägare att samverka om hur den värdefulla 
marken i London ska användas till olika grönområden, med den gemen-
samma visionen. Projektledaren tror att en förutsättning har varit att inte 
använda avtal utan istället arbeta målmedvetet utifrån en avsiktsförklaring.  

Källa: http://www.wildwestend.london/vision
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Även i en mindre stadskärna än Londons krävs naturligtvis samverkan 
mellan olika aktörer. De traditionella aktörerna är ofta handlare/näringsliv, 
fastighetsägare och kommun – därför ska man kanske fråga sig vilka andra 
aktörer man skulle behöva samverka med för att åstadkomma förändring i 
önskad riktning? Kanske ett telekom/ITC-bolag? Hur gör man då stadskär-
nan till en testbädd för innovativa lösningar? Kiruna, Helsingborg och Du-
ved är inspirerande exempel på hur man kan öka innovationstakten för att 
få fram fler hållbara lösningar på stora och små samhällsutmaningar. Här har 
kommunen välkomnat prototyputveckling på plats i staden – i nära samver-
kan med teknikföretag, entreprenörer, fastighetsägare med flera.

Affärsmodellen är naturligtvis en utmaning – hur ska kostnader och fram-
tida vinster fördelas? Här måste varje organisation göra sin egen analys,
generellt så är det viktigast att fråga sig hur stor vinst vi kan skapa tillsam-
mans istället för hur mycket vi kan få ut av den här affären.

Vi måste tänka om! Om vi ska kunna utveckla hållbara städer och samhällen 
som kan erbjuda både skydd mot risker och goda levnadsförhållanden till 
sina invånare, måste vi förändra vårt sätt att samverka och driva projekt. 
Kunskap om nya företeelser och innovationer skapas bäst i värdebaserad 
samverkan mellan aktörer från olika organisationer och branscher. Sådan 
kunskap har oftast en tvärvetenskaplig grund och en koppling till ny 
teknologi eller andra nya förutsättningar. 

I en värld där städer och stadskärnor möter allt svårare utmaningar är 
samverkan och transparens avgörande för att lyckas skapa en bättre 
framtid. Genom att dela kunskap och lärdomar med andra kan vi bidra 
till att det utvecklas fler lösningar på samhällsutmaningarna och förhopp-
ningsvis mer hållbara samhällen i framtiden.
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Tänk om... 
AI handlar om mer 
än automatisering

Vart tog Londons lamptändare vägen? Ett av de 
yrken som ofta används som exempel på jobb 
som gått förlorat i den tekniska utvecklingen 

är människorna som förr i tiden tände stadens 
gaslyktor. När det elektriska ljuset ersatte 

gaslyktorna försvann lamptändarna från 
Londons gator. Det är inte bara ett exempel på 
hur mänskligt arbete ersatts av maskiner utan 

också ett steg i stadens automatisering. 

JOAKIM WERNBERG
Forskningsledare, Entreprenörskapsforum

Joakim.wernberg@entreprenorskapsforum.se
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Idag bidrar bland annat förarlösa bussar i Stockholm, algoritmer för 
biståndsbeslut i Trelleborg och chattbotar i Helsingborg och Södertälje 
ytterligare till denna utveckling, men vart är vi egentligen på väg? Bland alla 
pilotprojekt och experiment finns det utrymme för en bredare diskussion 
om hur den smarta staden arbetar i framtiden. Kommer staden att automa-
tiseras fullständigt? Om inte, hur ser arbetsfördelningen mellan människa 
och maskin ut? 

ARBETE FÖRSVINNER INTE, MEN OMORGANISERAS
Oron för att robotar ska ta våra jobb vaknade åter till liv under 2010-
talet. År 2013 presenterade forskare från Oxfords universitet en numera 
välkänd studie som visade att 47 procent av alla jobb på den amerikanska 
arbetsmarknaden löpte hög risk att automatiseras helt. Motsvarande 
undersökning av den svenska arbetsmarknaden pekade på att mer än 
hälften (53 procent) av alla jobb skulle kunna ersättas av maskiner. 
År 2016 besegrade datorprogrammet AlphaGo en av världens ledande 
go-spelare, vilket ytterligare spädde på bilden av att maskinerna är på 
väg att konkurrera ut människor på alla fronter. Riktigt så illa är det
emellertid inte.

Ekonomen John Maynard Keynes skrev på 1930-talet att människor i hans 
barnbarns generation kommer att drabbas av en ny åkomma, teknologisk 
arbetslöshet, just på grund av att maskiner utför arbete bättre och billigare 
än människor. Trots att Keynes har visat sig ha fel (det finns inte mindre 
utan mer arbete i ekonomin idag) biter sig bilden av robotar som ersätter 
människor lätt fast i vårt kollektiva medvetande och i samhällsdebatten. 
Det skymmer en långt viktigare diskussion om hur vi omorganiserar arbete 
för att dra nytta av ny teknik. 

Till att börja med måste man göra skillnad på arbete, jobb och arbetsupp-
gifter.  Allt arbete som sker inom ekonomin kan delas upp i arbetsuppgifter, 
som i sin tur kombineras ihop i jobb. Historiskt har maskiner huvudsakligen 
ersatt mänskligt arbete inom manuella uppgifter och fungerat som kom-
plement för människor som arbetar med mer analytiska uppgifter. Sedan 
1990-talet har relationen mellan teknisk utveckling och arbete förändrats 
i kölvattnet av digitaliseringen. Maskiner kan nu i allt högre grad utföra både 
manuella och analytiska arbetsuppgifter om de bara kan beskrivas tillräckligt 
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väl med hjälp av rutiner. Märk väl att vad som menas med ”tillräckligt väl” 
också förändras med den tekniska utvecklingen. Till exempel blir det med 
maskininlärning möjligt att hitta mönster, det vill säga en typ av rutiner, som 
människor aldrig hade kunnat hitta i enorma mängder data. Detta betyder 
sammantaget att den tekniska utvecklingen sedan 1990-talet gör ett annor-
lunda avtryck på arbetsmarknaden, eftersom maskiner både kan ersätta och 
komplettera mänskligt arbete längs hela lönedistributionen. Men att beskri-
va den pågående förändringen i termer av antalet jobb som förstörs eller 
skapas ger en ofullständig och missvisande bild. 

Att en uppgift automatiseras kan påverka jobb på flera olika vis: en eller 
flera av de andra uppgifter som ingår i jobbet kan få mer utrymme, nya 
uppgifter kan läggas till jobbet eller så kan jobbet upplösas och kvarvarande 
uppgifter fördelas på andra jobb. Nyanseringen av förhållandet mellan 
arbetsuppgifter och jobb blir särskilt tydligt när man tittar på den empiriska 
forskningen. Den typ av analys som visade att 53 procent av jobben på den 
svenska arbetsmarknaden var förknippade med hög risk för automatisering, 
förutsatte att alla jobb inom samma yrkeskategori är likadana. Senare 
forskning visar att sammansättningen av arbetsuppgifter skiljer sig mellan 
till synes jämförbara jobb och tar man med detta i beräkningen sjunker 
andelen jobb med hög risk för automatisering från 53 till mellan 7 och 8 
procent i Sverige. Då har man inte heller tagit hänsyn till att alla jobb som 
kan automatiseras inte nödvändigtvis kommer att automatiseras, eftersom 
utvecklingen inte bara beror på tekniskt utbud utan också på mänsklig 
efterfrågan. 

Det som händer i och med digitaliseringen och AI-utvecklingen är att 
människor får tillgång till intelligenta verktyg som kan utföra kognitivt 
(analytiskt) arbete.  Att AlphaGo besegrade den världsledande go-spelaren 
Lee Sedol betyder dock inte att programmet utförde samma arbete som 
människan fast bättre. Båda utförde samma arbetsuppgift (att spela go), men 
de gjorde det på två olika vis och utförde därmed olika arbete. Till exempel 
var Lee Sedols go-spelande mycket mer energisnålt än AlphaGos. Under 
spelets gång blev det dessutom tydligt att AlphaGo inte spelar go som en 
människa. Programmet utförde framförallt ett drag som erfarna bedömare 
under spelets gång trodde var misstag, men som senare visade sig vara ett 
strategiskt genidrag. Detta visar på hur människors och maskiners arbete 
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skiljer sig åt även när de till synes utför samma uppgift. Det betyder i sin tur 
att båda parter har komparativa fördelar även när det handlar om utföran-
det av en och samma arbetsuppgift. 

Detta insåg schackspelaren Garry Kasparov för länge sedan när han bese-
grades av IBM:s dator Deep Blue i en schacktävling 1997, men istället för 
att ge upp schack startade han en ny typ av tävling. I Kasparovs schacktur-
nering möttes mänskliga spelare, datorprogram och hybrider, det vill säga 
människor använde en dator som verktyg. Kasparov menade nämligen att 
om han hade haft tillgång till den råa beräkningsstyrka som fanns i Deep 
Blue hade han också spelat bättre schack – och han hade förstås rätt. 
Vinnarna i turneringen var rankade som amatörspelare, men på grund av att 
de var skickliga på att använda tekniken som verktyg lyckades de besegra 
stormästare i schack.

Kasparovs schackturnering bekräftar inte bara att människa och maskin
kompletterar varandras analytiska arbete, utan signalerar också att 
människor med intelligenta verktyg kan ta sig an analytiska uppgifter, som 
tidigare varit omöjliga för dem att utföra. Det antyder att arbete som 
tidigare har fördelats på en liten grupp experter nu kan fördelas på en 
större grupp människor som använder intelligenta verktyg. 
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Till exempel skulle man kunna tänka sig att en eller flera sjuksköterskor 
med AI-verktyg kan läsa av röntgenbilder och hitta cancerdiagnoser och 
på så vis avlasta specialistläkare. 

Omorganiseringen av arbete handlar inte bara om AI och den sträcker sig 
över befintliga organisationsgränser, sektorer och till och med landsgränser. 
Med hjälp av internet och framväxande virtuella arbetsmarknadsplattfor-
mar kan man idag anlita både programmerare och layoutare i andra länder 
för att utföra specifika uppdrag på beställning. Det gäller inte alla typer av 
arbetsuppgifter och inte ens alla uppgifter som skulle kunna förmedlas på 
det viset kommer nödvändigtvis att göra det, men utvecklingen tvingar ändå 
fram en bredare definition av vad som menas med arbetsmarknad. 

Samtidigt ritas även en del av gränserna mellan arbetsgivare och arbetsut-
förare om i den framväxande gigekonomin, som framförallt tycks växa sig 
stark i städerna. Det innebär inte bara en omorganisering av arbete utan 
också nya förutsättningar för hur man definierar trygghet i arbetslivet. 
Det är till exempel inte självklart att det är tryggare för en anställd att vara 
knuten till en enda arbetsgivare än att ha flera uppdragsgivare och kunna 
välja vilket arbete man vill utföra, men det ställer nya krav på trygghets-
system och arbetsmarknadspolitik. Utvecklingen av gig- och delningseko-
nomier ger också en fingervisning om att arbete kan delas upp i mindre 
delar, som kan utföras vid sidan om ett ordinarie jobb. I och med att jobbet 
upptar en väsentlig del av våra liv kommer denna utveckling att ha en stor 
påverkan på vardagen.

Ett annat, mindre men minst lika viktigt exempel på omorganiseringen av 
arbete, är de till synes automatiska kassorna som används i matvarubutiker 
och en del snabbmatsrestauranger idag. De är egentligen inte alls automa-
tiska utan det är kunden som utför en stor del av det arbete som anställd 
personal tidigare ansvarade för: läsa av streckkoder, väga och ange kilopris 
på varor, mata in beställningar i ett system som skickas till kökspersonalen 
och så vidare. Samtidigt som en del arbetsuppgifter automatiseras har andra 
helt enkelt flyttats om till en annan utförare, i detta fall kunden. Detta är en 
typ av omorganisering som även sker i större skala. Då handlar det istället 
om att arbete kan omfördelas mellan aktörer och organisationer. Om alla 
restauranger ska organisera hemleverans på egen hand kommer bara de 
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med störst efterfrågan att faktiskt kunna erbjuda tjänsten, men om hem-
leverans kan koordineras i en digital plattform, som Foodora, kan hem-
leveransarbetet aggregeras mellan flera restauranger (och matbeställare), 
vilket leder till en ny organisering av arbete i vilken hemleverans inte längre 
utförs av restaurangen själv. Denna typ av omorganisering sker löpande i 
ekonomin och påverkas av den tekniska utvecklingen. 

Vad betyder då omorganisering av arbete i digitaliseringens kölvatten för 
staden och stadsförvaltningen? 

TVÅ KARTOR TILL FRAMTIDENS ARBETE
Den tekniska utvecklingen och omorganiseringen av arbete kommer att 
förändra arbetslivet och arbetsmarknaden i staden fundamentalt, men som 
föregående avsnitt visar kommer jobben inte bara att försvinna eller alla 
människor att ersättas av robotar. En fråga som ofta faller mellan stolarna i 
diskussioner om, å ena sidan den smarta staden och å andra sidan automa-
tisering, är hur framtidens arbete i den smarta stadsförvaltningen ser ut. 
För att hitta svaret på den frågan behöver man förhålla sig till två olika 
kartor, en över stadens arbete och en över stadens data. 

Hur är arbetet organiserat i staden? Det är ingen enkel fråga att besvara, 
inte minst eftersom det skiljer sig åt mellan städer. Det räcker inte med att 
räkna upp de befattningar som finns inom staden, eftersom två personer 
med samma befattningar kan utföra väldigt olika arbete. Istället handlar det 
om att hitta kluster av arbetsuppgifter som hänger ihop inom eller mellan 
befattningar. Ett sätt att angripa frågan vore istället att börja ”utifrån” och 
se vilka funktioner och tjänster staden måste producera, för att därefter 
plocka isär dessa i termer av det arbete som de är förknippade med.

Att kartlägga arbetet som utförs i staden är inte detsamma som att i 
taylorismens anda kartlägga hur arbetet utförs. Det intressanta är inte 
att styra eller begränsa det arbete som människor utför, utan snarare att 
identifiera flaskhalsar och avvägningar som begränsar människor i sitt 
arbete. Om arbetet består av ett antal delmål är det relevant att fråga sig 
hur människors humankapital fördelas över tid för att uppnå de olika målen. 
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Vilka arbetsuppgifter som idag utförs av olika expertroller kan istället utföras av 
andra roller med hjälp av AI-tillämpningar? Det är en relevant fråga eftersom 
experternas tid är en knapp resurs och om man minskar antalet uppgifter 
som enbart kan utföras av experter, innebär det också att deras kompetens 
kan användas effektivare i staden. Till exempel skulle man kunna argumente-
ra för att det är slöseri med humankapital att utbildade lärare lägger stora 
andelar av sin arbetstid på administration eller rättning av prov, istället för 
att undervisa, möta elever eller utveckla sin kompetens.
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I förlängningen är det också intressant att ställa sig frågan: vilket arbete 
behöver staden utföra? Till exempel utmanar en uppsjö av elscooterbolag 
stadens egna hyrcyklar och appbaserade tjänster som Tiptapp kompletterar 
stadens avfallshantering och återvinningsarbete. Frågan många städer har 
ställt sig hittills är om dessa tjänster ska vara tillåtna, men frågan man 
istället bör ställa sig är; varför ska staden utföra arbete som numera kan 
utföras av andra? Ett bättre alternativ är sannolikt att formulera och 
upprätthålla villkor för dessa typer av entreprenörskap.

Jämte kartan av stadens arbete behövs en karta av stadens data, det vill säga 
de datamängder som staden samlar in och de dataflöden som finns inom 
stadens verksamheter. Tillgången till data och kunskapen om vilka data 
staden har spelar en avgörande roll för hur ny teknik kan tillämpas i stadens 
arbete.  AI-tillämpningar som bygger på maskininlärning kräver data för att 
”lära sig” och hitta mönster som kan ligga till grund för arbetet. Det bör 
påpekas att vissa typer av regelstyrda uppgifter kan översättas till algorit-
mer (som är en typ av beslutsregler) och är därmed inte datadrivna. 
Samtidigt som detta är en form av automatisering är det i strikt mening 
inte AI, eftersom maskinens arbete är helt förutsägbart och bygger på de 
förprogrammerade reglerna. 

Precis som att det är svårt att kartlägga arbete är det också komplicerat 
att kartlägga data. Det kan till exempel visa sig att olika delar av stadsför-
valtningen definierar och mäter samma sak på olika sätt. Trots allt prat om 
”stora data” (eller ”big data”) är det inte heller nödvändigtvis så att data 
blir bättre för att man har många gigabyte av den. Det gäller att mäta rätt 
saker och mäta dem på rätt sätt för att data ska kunna bidra till en lärande-
process inom staden.

Stadens data begränsas inte heller till stadsförvaltningens organisations-
karta.  Appen Waze aggregerar exempelvis information från alla trafikanter 
som använder den och kan därför tillhandahålla bättre trafikinformation än 
vad många trafikkontor kan drömma om. Omvänt finns det goda förutsätt-
ningar för att innovatörer och entreprenörer ska kunna använda stadens 
data för att skapa nya tjänster och produkter, som ytterligare bidrar till sta-
dens ”smarthet”. Mot denna bakgrund är det centralt inför en kartläggning 
av stadens data att också fråga sig hur man förhåller sig till de data som 
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genereras av andra aktörer inom staden. En intressant idé som bland annat 
Googles chefekonom lyft fram är att aktörer som exempelvis tillhanda-
håller självkörande bilar, eller varför inte elscootrar i en stad, måste dela 
med sig av vissa grundläggande och på förhand definierade mobilitetsdata 
för att få tillgång till gaturummet. Dessa data kan sedan aggregeras och till-
gängliggöras för att öka den gemensamma kunskapen om staden och främja 
ytterligare innovation och entreprenörskap.

Genom att jämföra de två kartorna över stadens arbete och data kan man 
identifiera områden som på olika vis lämpar sig för att genomföra experi-
ment med  AI-tillämpningar och ny teknik, i överlappet mellan rutinbaserade 
arbetsuppgifter och tillgång till relevanta datamängder. Det blir också möj-
ligt att peka ut områden inom vilka staden borde försöka samla mer och 
bättre data om sin verksamhet. 

När man talar om hur AI kan användas i den smarta staden måste tekniken 
vara ett medel och inte ett mål. Den förändring som kan och behöver ske 
handlar inte om automatisering utan om omorganisering av arbete och den 
sträcker sig bortom de uppgifter som härnäst kan tas över av en robot. 
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Tänk om...
pandemin inte tar slut?

Coronapandemin åskådliggör hur globalisering-
ens och urbaniseringens främsta styrkor även 

medför nya typer av risker som vi måste förhål-
la oss till. Den ekonomiska geografin har blivit 
allt mer ojämn i takt med att ekonomiska och 
sociala aktiviteter har koncentrerats till städer 

både regionalt och nationellt3. De större städer-
na samlar i sin tur en tillräcklig efterfrågan för 
att upprätthålla internationella förbindelser till 
andra städer i andra länder. På så vis är staden 

en länk mellan det regionala och det globala.

JOAKIM WERNBERG
Forskningsledare, Entreprenörskapsforum

Joakim.wernberg@entreprenorskapsforum.se
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Tack vare tätheten uppstår en blandning av å ena sidan planerade möten
och kontakter, å andra sidan ostrukturerade interaktioner mellan 
människor. Sammantaget utgör detta en smältdegel för utbyten, lärande 
och nya idéer. Precis samma egenskaper som gör staden till en motor för 
ekonomin, gör den också till en katalysator för pandemin4. Viruset sprider 
sig genom det nätverk av mellanmänskliga interaktioner som också knyter 
ihop stadens sociala och ekonomiska liv.

Just den här pandemin kommer förr eller senare att bedarra, men det kan 
ta tid och det kommer fler pandemier. Därför är det ett relevant tanke-
experiment att fråga sig vad som skulle hända med staden och stadskärnan 
om pandemin inte tog slut. När social distansering och andra skydds-
åtgärder först infördes, var det många som höll andan och väntade på att 
allt skulle återgå till det normala. Efterhand har det blivit allt tydligare att 
det inte kommer att hända. Istället måste vi börja fundera på hur det nya 
normaltillståndet kan tänkas se ut.  För stadskärnan innebär det en rad 
avvägningar, till exempel vad gäller hotell- och restaurangverksamhet, handel 
och kontorslokaler.

Till att börja tillhör flera av stadskärnans centrala aktiviteter – i synnerhet 
hotell och restauranger – de som har drabbats absolut hårdast under pan-
demin. Enligt en undersökning bland 5 300 små och medelstora företag i 
Sverige, hade 90 procent inom hotell- och restaurangbranschen drabbats 
negativt av pandemin5.  Antalet hotell har enligt SCB ökat stadigt i Sveriges 
tre storstadsregioner mellan 2009 och 2019, med 26 procent i Stockholm, 
14 procent i Göteborg och 11 procent i Malmö6.  Med minskat resande 
både inom landet och internationellt står nu många rum och konferens-
lokaler tomma och flera hotellkedjor var bland de första att varsla per-
sonal redan i mars. Men tomma rum kostar fortfarande pengar och om
inte resandet återgår till samma nivåer som före pandemin inom över-
skådlig framtid, kommer många hotell att behöva hitta nya sätt att använda 
sina fastigheter. Redan före pandemin var hotell dessutom konkurrens-

3Närhet och nätverk, rapport från Fastighetsägarna Syd: https://www.fastighetsagarna.se/globalassets/rap-
porter/syds-rapporter/narhet-och-natverk---urbaniseringens-roll-utanfor-storstaderna.pdf

4Pandemins glokala geografi, krönika från Entreprenörskapsforum: https://entreprenorskapsforum.se/
wp-content/uploads/2020/06/Kronika_3_Wernberg.pdf

5Små och medelstora företags digitala omställning efter pandemin, rapport från Entreprenörskapsforum:
https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2020/10/Rapport_Digital_omstallning_web.pdf

6SCB Inkvarteringsstatistik 2009-2019: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverk-
samhet/inkvartering/inkvarteringsstatistik/
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utsatta av tjänster som Airbnb och det finns kanske skäl att fråga sig om 
affärsnyttan med att samla ett stort antal övernattningsrum i en och samma 
fastighet kommer att behålla hela sin konkurrenskraft på längre sikt. Flera 
hotell har experimenterat med att öppna upp lounger och andra gemen-
samma utrymmen för människor som inte är hotellgäster, men söker sig dit 
för att arbeta, ha möten eller umgås. Kanske kommer vi se en större bredd 
av aktiviteter i hotellen i stadskärnan i framtiden, eller färre hotell.

Sedan flera år finns det en växande oro för den så kallade butiksdöden 
i flera stadskärnor, det vill säga att handeln flyttar till shoppingcentrum 
utanför stadskärnan eller ersätts av den växande e-handeln. Under pan-
demin har handelsmönstren ytterligare förskjutits till e-handelns fördel7.  
Till exempel har allt fler börjat köpa matvaror över nätet och företag som 
Mathem har upplevt en efterfrågeökning med 160 procent i april 2020 
jämfört med samma månad föregående år8.  Det kan inte uteslutas att det 
leder till mer långsiktiga beteendeförändringar även efter pandemin. 
Stadskärnan, shoppingcentrumet och e-handelsplatsen är inte perfekta 
substitut för varandra, det vill säga de kan inte helt ersätta varandra. 
Det betyder att var och en av dem har komparativa fördelar gentemot de 
andra och att de istället kan komplettera varandra. Mot den bakgrunden 
bör vi fråga oss hur balansen mellan dessa tre handelsplattformar kommer 
att se ut i framtiden – vad som är stadskärnans fördel gentemot de andra? 
Om man som kund vill ha många och stora butiker är det enklare att söka 
sig till ett shoppingcentrum och om man ska handla från välkända kedjor 
och märken är det enklare att hitta precis det man vill på nätet. Kanske är 
stadskärnans fördel att erbjuda ett bredare urval av mindre butiker med 
sitt eget unika utbud som också utgör en social samlingspunkt? Det bästa 
sättet att ta reda på vad människor verkligen efterfrågar i stadskärnan efter 
pandemin, är att experimentera och pröva sig fram, men experimenteran-
det riskerar att begränsas av två saker: höga hyror som är satta för en tid 
utan shoppingcentrum och e-handel samt detaljplaner och regleringar som 
styr lokaliseringen av olika verksamheter i staden.

Med sjunkande andel butiker har allt fler städer också sett en ökning i 
antalet restauranger och caféer. Inte sällan har dessa verksamheter 
koncentrerats till ett fåtal kvarter i staden. Tätheten är en bärande del av 
både gästernas upplevelse och restaurangens ekonomi. Med social distanse-

7https://www.forskning.se/2020/06/29/kraftig-okning-av-e-handel-bland-aldre-under-coronakrisen/ 8https://
www.mathem.se/artikel/forandrade-vanor-varen-2020
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ring utmanas dessa verksamheters affärsmodeller i grunden.  Att tejpa kryss 
på vartannat bord och halvera antalet sittande gäster är på lång sikt inte en 
ekonomiskt hållbar lösning. Mot denna bakgrund finns det anledning att 
fråga sig om regelverken för serveringstillstånd kommer att behöva ses 
över och anpassas för restaurangnäringens nya verklighet efter pandemin9 10.    
Restauranger i flera olika städer har försökt anpassa sig genom att i högre 
grad erbjuda take away och matleveranstjänster som Foodora, Uber eats 
och Wolt har upplevt en kraftigt ökad efterfrågan11 12.Det är bara ett av 
flera exempel på hur gigekonomin växer sig allt starkare i städerna. Utveck-
lingen öppnar också för en ny typ av virtuella restauranger eller så kallade 
spök-kök som bara lagar mat för hemkörning, till exempel har Foodora och 
Santa Maria gemensamt lanserat den virtuella restaurangen Tacotarian13 14. 
Omvänt kommer kanske fler restauranger att försöka hitta nya använd-
ningsområden för sina fysiska lokaler, som att förvandla dem till så kallade 
co-working spaces när restaurangen inte är öppen15. 

Stadskärnan utgör också en samlingspunkt för kontor och arbetsplatser 
som nu i stor utsträckning står tomma när de som kan arbetar på distans. 
I vilken grad och på vilket sätt pandemin leder till långsiktiga förändringar i 
organisation och arbetssätt återstår att se, men pandemin har givit upphov 
till ett ökat upplevt förändringsbehov och kanske även ett positivt momen-
tum för distansarbete och digitala verktyg16 17. Precis som shoppingcentrum 
eller e-handel inte utgör fullständiga substitut för stadskärnan, kommer 
videomöten och distansarbete inte heller att bli ett fullständigt substitut för 
arbetsplatser och kontor. Till exempel är det svårt att ersätta oplanerade 
möten mellan kollegor under lunchen eller vid kaffemaskinen, men dessa 
ostrukturerade interaktioner är viktiga för såväl organisationskultur som 
för produktiviteten på arbetsplatsen. 

9Återanpassning efter coronakrisen: Nytt liv för stadskärnan, PM från Entreprenörskapsforum:
https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2020/05/EfterPandemin_4_Bengtsson.pdf
10Utvidgning av serveringstillstånd - Ett förslag för att främja restaurangbranschens anpassningsförmåga och 
återhämtning efter pandemin, PM från Entreprenörskapsforum:
https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2020/05/EfterPandemin_3_Westerberg.pdf
1 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/restauranger-tanker-nytt-for-att-forsoka-overleva
12https://alltomstockholm.se/restaurangbar/hemkorning-exploderar-coronakrisen/
13 https://www.breakit.se/artikel/25319/foodora-och-santa-maria-lanserar-virtuell-taco-kedja
14 https://svenska.yle.fi/artikel/2020/08/31/coronaviruset-okar-suget-efter-hemkord-mat-nu-la-
gas-en-del-av-restaurangmaten-i
15https://www.entrepreneur.com/article/313514
16https://www.ledarna.se/om-ledarna/nyheter/pressmeddelanden/coronakrisen-gor-chefer-i-sverige-mer-digi-
talt-innovativa/
17Små och medelstora företags digitala omställning efter pandemin, rapport från Entreprenörskapsforum:
https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2020/10/Rapport_Digital_omstallning_web.pdf
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Om distansarbetet ökar för att flera arbetar utanför kontoret oftare, 
kommer det inte bara påverka utformningen av arbetsplatser och efter-
frågan på kontorslokaler, utan även trafiken till och från stadskärnan och 
rusningstiden. Man ska även komma ihåg att de som inte är på kontoret kan 
sitta någon annanstans än hemma för att få arbeta ostört, som på ett café 
eller i en hotell-lounge. Det skulle innebära en förändring i var människor 
befinner sig vid olika tidpunkter på dygnet. Det skulle i sin tur leda till en 
skiftning i hur efterfrågan på tjänster och produkter fördelas över tid och 
plats i staden. 

Det går inte att säga på förhand hur det nya normaltillståndet kommer 
att se ut efter pandemin eller hur stadskärnor bäst anpassar sig till de nya 
förutsättningar det medför. Däremot går det att utifrån redan pågående 
förändringar före och under pandemin få en skissartad överblick av vilka 
olika faktorer som kommer att påverka utfallet. Den här texten är en 
försiktig början till en sådan överblick och det kanske viktigaste medskicket 
är att ingen av dessa trender utvecklas i isolering – de olika förändringarna 
påverkar varandra. En sak är emellertid klar. Om inte allt återgår till det 
som var normalt före pandemin – om någon aspekt av pandemins påverkan 
faktiskt inte tar slut helt och hållet – kommer många av de aktörer som 
utgör en levande stadskärna att behöva anpassa sig till en ny verklighet. 
Eftersom de inte vet vad som kommer att vara framgångsrikt efter pande-
min, kommer de att behöva experimentera och lära sig för att kunna anpas-
sa sina verksamheter och arbetssätt. Det väcker i sin tur en annan fråga: hur 
blir en stad riktigt bra på att möjliggöra och främja sådana experiment?
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Tänk om...
etablering av externa 
handelsplatser och 
köpcentra förbjudits
Expansionen av köpcentra har sedan den första 
etablering i mitten av 1950-talet likväl varit stor 
i Sverige och internationellt. Under andra halv-
an av 60-talet tillfördes ett stort antal externa 
handelsplatser. Förklaringen var i huvudsak att 
svenska hushåll blev alltmer mobila men också 
att deras köpbeteenden ändrades. Hushållen 
skaffade kylskåp, lönen betalades inte längre 
veckovis utan månadsvis och tillgången till bil 
ökade påtagligt. 

MARTIN ÖBERG
Fil Dr, företagsekonomi, Universitetslektor 
Göteborgs universitet
Martin.Oberg@handels.gu.se
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Plötsligt fick vi en ny struktur för handel och besöksnäring i landet där den, 
i förhållande till stadskärnan, externa handelsplatsen expanderades såväl 
i antal som storlek. Den externa handelsplatsen upplevdes av många och 
upplevs än idag, som ett attraktivt alternativ till stadskärnan, tack vare 
tillgänglighet men också ofta på att platsen ligger närmare hemmet.

Efter hand har tillväxt i handeln gått de gamla stadsbildningarnas torg och 
centrumkärnor förbi. Expansionen av verksamheter och ytor har tillfallit 
de externa handelsplatserna.  Aktiv och strategisk utveckling har kraftsam-
lats på dessa platser och de har utvecklat sin konkurrenskraft. Inte sällan 
har kravet på en utvecklad handelsplats kommit genom att flera etablering-
ar har gjorts i den egna regionen. 

Förmågan att svara upp mot förändrade inköpsbeteenden bland hushållen 
och den ökade konkurrensen har tydligt markerat styrkor och svagheter i 
våra handelsplatser och stadskärnor. När konkurrenstrycket kommit att bli 
allt mer omfattande har röster under perioder höjts om reglering av ny- 
och utbyggnad av handelsplatser utanför stadskärnan, ofta i ett uttalat syfte 
att ”skydda stadskärnans handel” och övriga besöksutbud. Sällan har dessa 
röster blivit bönhörda, då olika krafter i samhället varit starkare när det gäl-
ler köpcentrumens expansion. Sällan har någon enskild aktör kunnat lastats 
för denna utveckling. Kommunföreträdare, fastighetsägare och/eller verk-
samhetsidkare har ofta varit drivande i utvecklingen. Argumenten som hörts 
kan ha varit att skapa arbetstillfällen i kommunen, att upprätthålla handelsin-
dex, att skapa lönsamma fastighetsinvesteringar och att med nyetableringar 
skapa bättre och mer rationella ytor lämpade för den egna verksamheten.

Det finns anledning att ställa sig några frågor;

•  Borde vi idag med den lärdom vi haft ha förbjudit etablering 
   av externa handelsplatser/köpcentrum?

•  Hade ytorna funnits i staden? 

•  Hade svenska handelsföretag kunnat utvecklas som de 
   gjort utan köpcentrumens inmarsch? 

•  Hade vi kunnat göra annorlunda?
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Ett försök att förhålla sig till dessa frågor kan se ut enligt följande;

Borde vi idag, med den lärdom vi haft, ha förbjudit 
etablering av externa handelsplatser/köpcentrum?

En knepig fråga, men sannolikt är svaret nej. När etableringsvågen var 
som starkast fanns det en god marknadstillväxt i form av stärkt kon-
sumtion. En ökande bilism skapade dessutom starkt tryck på stadens 
innerområden, vilket talade för att tillåta handel och verksamheter 
utanför stadskärnan. Dessutom finns det flera verksamheter och utbud 
som inte kan, bör eller kanske ens skall vara i stadens centrum. Vi har 
i samband med olika handelsutredningar i Sverige talat om skrym-
metunga varor, det vill säga varor, som antingen är så skrymmande till 
storlek att de av logistik- och hanteringsskäl bör finns utanför stads-
kärnan. Med tunga varor menas just tunga varor, de som måste hante-
ras med transportmedel som vi inte vill ha in i stadskärnan. Enkelt kan 
vi konstatera att när den stora expansionen av köpcentrum gjordes 
fanns det utrymme för både stadskärnan och dessa externa handels-
platser i de flesta svenska regionerna. Det fanns till och med goda ar-
gument för att tillfredsställa hushållens olika beteenden och önskemål.

Hade ytorna funnits i staden? 

Om inte expansionen av handelsytor hade gjorts i externa handels-
platser/köpcentrum – hade då dessa ytor i stället i huvudsak kommit 
till stadskärnan? Svaret på denna fråga är sannolikt nej. Varför svaret 
blir detta är att staden har yt-restriktioner såväl för att tillfredsställa 
hushållens behov men också för att svara upp mot de olika krav om 
rationella handelsytor som verksamheter ofta redovisar. Stadens histo-
ria gör att alternativet till en attraktiv miljö än mer skulle genomsyras 
av de lösningar som vi kunde se under 1960- och 1970-talen med den 
tidens utformning av handelshus i gatustråken. Lösningar som idag inte 
alltid framstår eller framställs som attraktiva för våra städer. Det är 
inte säkert att en stad med levande bottenvåningar skulle se ut som 
vi ibland har för våra ögon. Säkerligen hade dock en del ytor kunnat 
aktiveras ytterligare i staden men inte i en nivå så att vi skulle undvika 
dagens splittrade förhållningssätt mellan stad och extern handelsplats.
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Hade svenska handelsföretag kunnat utvecklas som de gjort 
utan köpcentrumens inmarsch? 

En enklare fråga att ge ett svar på – nej. Handelns och besöksnäringens 
expansion har varit omfattande under de senaste femtio åren. 
Expansionen har gällt både antal butiker och storleken på varje butik. 
De starka positioner som många svenska handelsföretag har skaffat 
sig har byggt på möjligheten att expandera såväl nationellt som inter-
nationellt. Tillgången på lokaler och ytor i samlade handelsplatser har 
närmast varit en förutsättning. Ensam är dessutom sällan stark, vilket 
inneburit att samlokalisering med andra verksamheter för de flesta 
varit nödvändig. Om vi nu skulle framstidspana så har 2020 inneburit 
ett trendbrott från den historiska utvecklingen. Den mycket kraftfulla 
e-handelsutvecklingen tillsammans med Covid-19 och dess effekter på 
samhälle och konsumtionsbeteende har inneburit dagliga rapporter 
om att kända kedjor minskar antalet fysiska butiker i marknaden. 
Vi står inför om omställningen som nu skyndats på och där de slutliga 
effekterna kan vara svåra att helt överblicka. Många av de starka
handelsföretagen, som i sig utvecklats under de senaste decennierna 
har också under ett antal år kommit att utveckla sina egna e-handels-
lösningar. Den förändring som vi nu ser kommer inte att gå obemärkt 
förbi. Med detta är inte i sig ett svar på frågan.

Den sista frågan är – Hade vi i rollen som stadsutvecklare 
kunnat göra annorlunda? 

Med facit i hand är det givetvis så att vi skulle kunnat ha agerat och 
beslutat annorlunda. En gammal lärdom som vuxit fram genom studier 
av svenska orter och städer har varit att livsmedelsbutiken inte bör 
ges ett externt läge i kommuner med färre än 25 000 invånare. 
Tyvärr har denna lärdom inte inneburit att vi kunnat se en sådan 
utveckling i många orter. Livsmedelsbutiken har tillåtits lämna med ofta 
negativa effekter för ortens kärna. Drivkraften från handelsutvecklare 
att skapa större och större etableringar har tyvärr också inneburit 
att en del kommuner idag sitter med ”för stora” externa handelseta-
bleringar. För stora till storlek och innehåll. Marknaden, det vill säga 
köpkraften och antalet hushåll, räcker inte till för att en struktur med 
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både extern köpcentrumetablering och en levande stadskärna skall 
kunna uppnås. Vi ser få exempel i Sverige på fenomenet ”dead-malls”, i 
alla fall i dag. Det är inte omöjligt att vi framgent kommer att se sådana 
och den ständiga fråga att ställa oss är ”vad gör vi med ytor som inte 
behövs?”

AVRUNDNING
Låter jag pessimistisk? Försöker att låta bli. Tanken att se en marknad, en 
region utan externa handelsplatser är lockande att tänka. Men det tåget har 
lämnat perrongen. Staden har allt för många kvaliteter för att misslyckas 
eller låta misslyckas. Omdaningen har vi sett under flera år. Staden blir allt 
mer den plats där vi ser och syns men kanske handlar mindre. 

Nya etableringar och intressanta verksamheter samlas i det kluster som 
staden utgör. Att dessutom stadskärnan är det nav i en region som måste 
finnas gör att den inte kan tappa sin dragkraft. Här finns mångfalden i form 
av aktiviteter, kultur och service. Men, måste ge den en framtida möjlighet 
med tillgänglighet och omsorg? Av helt egen kraft kommer den att få svårt 
att klara sig mot nya konsumtions- och köpmönster.

markus-winkler-wpOa2i3MUrY-unsplash.





Framtidsreflektioner
i Coronatider

I början av mars 2020 blev det uppenbart att 
en pandemi som fanns lång borta i Kina snabbt 

hade hoppat till Iran och Italien, för att nu slå 
mot Sverige med full kraft. På kort tid gick det
ut direktiv om att alla som kunde skulle arbeta 

hemifrån och om vi behövde gå ut skulle en 
lucka på två meter hållas till alla vi mötte. 

OLA THUFVESSON
Fil Dr samhällsgeografi, 

Universitetslektor Lunds universitet
ola.thufvesson@ism.lu.se
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Mer chockerande var att stadskärnans trumfkort med myllrande gågator, 
täta mötesplatser, mingel, loppmarknader, långlördagar, saluhallar, festivaler, 
pubar och caféer plötsligt klassades som livsfarligt. Och i flertalet andra 
västeuropeiska länder stängdes allt urbant liv ner utom livsmedelsbutiker 
och apotek. Vi gick in i en långfredag som aldrig tycktes ta slut. 

Alla människor som uppskattar ett liv med evigt hemarbete och som tycker 
att handel via nätet är den optimala bekvämligheten kunde nu blomma upp 
(jodå många universitetskollegor har ingen sett till sedan i mars...). Vi andra 
kände oss snabbt som instängda förbrytare med elektronisk fotboja i någon 
konstig postkommunistisk diktatur där ingen fick röra sig mer än några mil 
från hemmet. 

Efter ett par veckor blev det uppenbart att många butiker i stadskärnan 
som haft det kämpigt gav upp redan i april och maj. Utan flanerande strö-
kunder, inga turister i sikte och med en allmän rädsla för en massarbets-
löshet, spreds en otäck känsla av att pandemin vred upp farten i en tråkig 
fulskalesimulering mot en värld utan levande stadskärnor.  

Samtidigt dök det upp kampanjer i dagspress och på sociala medier om att 
vi måste stödja våra konditorier och caféer. Utan dagskassor är de snart 
borta. Här kanske det finns något som vi kan ta med oss i det framtida 
arbetet med levande stadskärnor och småorter. Nämligen att peka på ett 
mycket enkelt samband. ”Gynna det du vill ha kvar”.  Kanske är det nu den 
medvetna medelklassens uppgift, att inte bara handla hållbart, rättvist, 
producerat, ekologisk och närproducerat, utan även att handla i de butiker 
som står för fler värden än att bara förmedla stora volymer varor i parke-
ringsplatsomgärdade plåtlådor eller via nätet. 

En aspekt av hemarbetet är att väldigt många nu har fått prova på det och 
vet att det fungerar i varierande grad. Om det blir en ny standard att 30 – 
40 % av arbetskraften kan arbeta hemifrån 2-3 dagar i veckan, medför detta 
många nya möjligheter. För det första kan en rejäl minskning av bilkörandet 
realiseras vilket ger mindre trafik runt storstäder och minde belastning på 
miljö. För det andra blir det mycket enklare att sköta avancerade arbeten 
från platser som länge har varit klassade som felplacerade i förhållande till 
arbetsmarknadsregionernas centralområden.  Att pendla långt 3 dagar i 
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veckan är bra mycket lättare än att gör det 5 dagar i veckan. Små orter och 
ren landsbygd kan därmed bli attraktivare för den typ av människor som 
tidigare varit tvungna att pressa sig in på de svällande storstädernas hopplö-
sa bostadsmarknader. En engelsk studie visade att när människor i samband 
med pandemin började arbeta hemifrån, ökade snabbt efterfrågan på det 
lokala utbudet.  Att kunna ta en promenad från hemarbetet för att köpa 
någon god lunch att ta med hem blev viktigt. 

Och den där eviga långfredagen. Är den så dålig egentligen? Kanske höll vi 
på att slå knut på oss själva med alla möjligheter och måsten. Kanske finns 
det en finess med att det finns en lugnare rytm? Ur det småtråkiga föds 
en kreativitet och en förmåga att uppskatta det enkla. Globaliseringen och 
digitaliseringen har onekligen suddat bort vår känsla för var vi är. Det blir 
”lite strunt samma hur det ser ut här” –  man kan ändå resa bort eller titta 
på en skärm. Kanske är det dags nu att börja skapa de miljöer vi verkligen 
vill vara i. 
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Tanken ”TÄNK OM…” är spännande. Alla tänker vi 
tanken men det visar sig också att filosofer, språkvetare 
och psykologer tillsammans med många andra discipliner 
inte alltid är överens om hur vi skall bäst förstå och använda 
kontrafaktiska beskrivningar i vårt utvecklingsarbete. 
Den här skriften är ett försök att utifrån olika infallsvinklar, 
skrivna av medlemmar i Svenska Stadskärnors forskningsråd, 
förhålla oss till staden och dess utveckling. Tillsammans kanske 
vi kan lägga det pussel som tar våra städer in i framtiden på ett 
för alla inblandade attraktivt sätt.

TÄNK OM…vi inte hade fått för oss att skriva dessa inlägg, då 
hade ni inte kommit att läsa dem. Då hade ni tänkt egna tankar,
kanske sammanfallande med de ni läst eller andra tankar.

Tankar för 
oss framåt
– TÄNK PÅ! 
JOHAN ANSELMSSON  

SLUTTANKAR
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