
Lagom är bäst  
– regional utveckling 
bortom covid-19 
Betydelsen av det lokala och nära kommer kvarstå efter coronapandemin, skriver 
landskapsarkitekt Helena Paulsson. Hon spår en renässans för den mellanstora staden, 
som attraherar inte minst unga.

å senare år har samspelet mellan stad och land 
debatterats flitigt. Hela Sverige ska leva. Se-
dan mars 2020 har fokus istället flyttats till att 
nästan uteslutande koncentrera sig på staden 

– dess vara eller icke vara har blivit allas angelägen- 
het. 

Kommer covid-19 att förändra våra städer? Den frå-
gan ställde sig Norman Foster när han talade på FN:s 
forum för borgmästare i Genève den 6 oktober 2020. 
Foster menar att så inte är fallet, att även om det ser ut 
så just nu, mitt i pandemin, så visar historien en an-
nan utveckling. Istället för förändring menar han att 
covid-19 har ”skyndat på, accelererat de förändringar 
som var uppenbara redan före pandemin”. 

Även om jag håller med Norman Foster om att covid-19 
inte nödvändigtvis kommer att omforma staden som 
koncept, så är jag övertygad om att den acceleration av 
förändring som han nämner kommer att få stor inver-
kan på hur städer förhåller sig till varandra, och vi till 
dem. Följaktligen påverkas även den regionala utveck-
lingen. 

Vad är en stad? 
Hälften av jordens befolkning bor idag i städer och en-
ligt FN väntas cirka 70 procent globalt bo i städer inom 
30 år. Sverige ligger långt fram i den här utvecklingen. 
Idag bor 85 procent av Sveriges befolkning i städer. Ur-
baniseringen gör att städernas betydelse som plats för 
bostad, arbete, möten, utbildning etc. växer. 
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Men vad är definitionen av en stad? Faktum är att det i 
Sverige inte finns några städer – i alla fall inte i juridisk 
mening. Regioner finns det dock många. I början av 
1800-talet fanns det enligt SCB omkring 80 städer med 
så kallade stadsprivilegier. Av dem hade bara 24 städer 
fler än 2 000 invånare och tre av dem fler än 10 000 
invånare. Stadsprivilegier var rättigheter som förde-
lades av kronan, främst med syfte att reglera var och 
hur handel fick bedrivas. Handelsplatsen var stadens 
kärna, både fysiskt och symboliskt. Den demografiska 
brytpunkten, att lika stor del av befolkningen bodde på 
landsbygden och i städer, nådde Sverige omkring 1930. 
Begreppet ”stad” är sedan kommunreformen 1971 ett be-
grepp som saknar rättslig status i Sverige. I kommunal- 
rättslig mening finns alltså inga städer. Ordet ”stad” 
används idag i Sverige ofta inofficiellt om de större tät-
orter som tidigare haft stadsrättigheter. 

Fjorton svenska kommuner, vars centralort tidiga-

re varit stadskommun, använder idag stad som del i 
namnet för hela kommunens administration. Vad vill 
de signalera med att ha stad som del av sitt namn? Kan-
ske finns det en upplevd skillnad i status mellan stad 
och kommun – och att man genom användandet av 
begreppet stad kan bidra till att skapa en viss identitet, 
en ansats om att vara något mer. 

Vad unga vill ha
Globala trender och utmaningar som urbanisering, 
digitalisering och klimatförändringar påverkar i hög 
grad hur vi kommer att leva och bo i framtiden. För att 
kunna skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att 
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bygga samhällen, som dagens unga kommer att kunna 
leva väl i, behöver vi veta vad unga vill ha. Men hur ser 
egentligen dagens unga på framtidens städer? 

Hösten 2019 uppdrog Afry åt undersökningsföretag- 
et Yougov att genomföra en opinionsundersökning 
bland mer än 5 000 unga i åldern 18–35 i sex europe-
iska länder: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Öster- 
rike och Schweiz. Syftet var att ta reda på vad unga tän-
ker, tycker och vill ha framåt – med fokus på städer 
och framtid. Särskilt den yngre delen av åldersspannet, 
18–25, är en målgrupp som ofta är svår att nå, vilket är 
ett problem eftersom det är dem som vi planerar fram-
tidens städer för. 

Hållbarhet är viktigt för generation Z med rörelser som 
Fridays for future – men vår undersökning visade även 
att 62 procent av dem vi frågade tycker att hållbarhet är 
viktigt vid val av boendeort. De aspekter av hållbarhet 
som unga rankade högst var gröna områden, kollektiv-
trafik och fungerande återvinningssystem. 

Endast 12 procent svarade att de vill bo i städer som 
har mer än en miljon invånare. Det är alltså inte de 
stora megastäderna som lockar dagens unga. Den här 
undersökningen gjordes hösten 2019 – före coronapan-
demin. I våras, mitt i pandemin, ställde vi oss därför 
frågan om den utveckling vi kunde utläsa från under-

sökningen gällande ungas önskan om de mindre stä-
derna hade ändrats under pandemin. 

Under våren inledde vi således en digital rundabords-
serie med företrädare från 15 mindre och mellanstora 
kommuner för att diskutera vad den nya situationen vi 
stod inför skulle betyda för våra städers utveckling och 
urbanisering i stort. I likhet med vad som identifiera-
des på flera olika håll senare under året, kunde vi kon-
statera ett ökat intresse för det lokala och för naturen. 
Är urbaniseringen i en återvändsgränd eller har den 
fått en ny skepnad?

Under sommaren 2020 gjorde vi en mindre uppföljan-
de undersökning bland 100 unga studenter. Den be-
kräftade vår bild gällande hållbarhet och ungas önskan 
om den mindre staden med närhet till det mesta. Vi 
fick många svar i stil med: ”Då jag tänkt på min framti-
da stad har jag alltid tänkt på att jag vill ha nära till allt. 
Om det så är träning, jobb eller affärer så har det varit 
viktigt.  Jag har på senare tid däremot alltmer funnit 
värdet i att bo nära natur och vatten, och att kunna ha 
något eget. Drömmen hade såklart varit att kombinera 
dessa två. ” 

Det kommer vara svårt att hantera eventuella framtida 
pandemier med bibehållen livskvalitet i storstäder där 
människor trängs i butiker och höghus, på bussar och 

”62 procent av dem vi frågade 
tycker att hållbarhet är viktigt 

vid val av boendeort.”



restauranger. Jag tror att trenden går mot att unga inte 
längre lockas av de stora städerna, utan att den min-
dre eller mellanstora staden kan få ett uppsving. Det 
kommer att innebära stora förändringar i flyttmönster 
såväl som i synen på och värderingen av stadslivet och 
dess kvaliteter. Hur väl stämmer då detta överens med 
det faktiska flyttmönstret i Sverige? 

Negativt flyttnetto i flera storstäder 
Enligt marknadsanalysföretaget Prognoscentret sker 
de flesta flyttar i samband med att livet går in i en ny 
fas. Allra mest flyttar människor i åldern 19–35. Olika 
kommuner är olika attraktiva att flytta till i olika åld-
rar och livsfaser, inte minst beroende på våra preferen-

ser kopplat till vilken situation i livet man befinner sig. 
De första åren efter att man blivit myndig är det många 
som flyttar från föräldrahemmet och ofta till medel-
stora städer med universitet eller högskolor. I 25–34 års 
ålder är det vanligt att flytta, då ofta till större städer 
där det finns arbete. Flyttarna sker ofta från glesbygd, 
förorter och studentstäder.

I samband med första barnet är det vanligt att flytta 
från lägenheten i stan som börjar kännas trång och i- 
stället flytta till villa. På mindre orter sker detta i första 
hand inom kommunen, men i storstäderna är det en 
högre andel som flyttar till andra kommuner. När pen-
sionsålder uppnåtts sker det en del flyttar till mindre 
bostäder, som beror på att det börjar bli ansträngande 
att ta hand om hus och trädgård. 

Sedan januari 2017 har Sverige fler än 10 miljoner in-
vånare. SCB uppskattar att folkmängden kommer att 
ha passerat 11 miljoner år 2029. Omkring 20 procent 
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av Sveriges befolkning bor i Stockholm, Göteborg och 
Malmö. 

Förut brukade det sägas att Stockholm växer med två 
busslaster om dagen. Numera bör den siffran nog ses 
som en myt – även om Stockholm vuxit kraftigt de 
senaste decennierna, har en stor del av den ökningen 
inte skett genom flyttströmmar inom landet, utan på 
grund av invandring och födslar. 2018 skedde det en-
ligt SCB ett trendbrott, då Stockholms län fick ett ne-
gativt flyttnetto för första gången på 15 år. Numera är 
det fler som väljer att flytta från Stockholms län än in 
till länet. SCB menar att det till stor del är barnfamiljer 
som lämnar länet. 

På ett sätt kan man säga att trenden började i Stock-
holms stad, som har haft ett negativt flyttnetto i flera 
år. I det fallet flyttar de flesta till ett boende i någon 
av Stockholms kranskommuner, som flera har vuxit 
kraftigt på senare år. Stockholms stad är inte ensam 
om denna trend – faktum är att storstadskommunerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö alla hade ett negativt 
inrikesflyttnetto under 2019.

Förändringen är långsam men börjar se ut mer som en 
regel än ett undantag. Historiskt har många flyttat till 
storstäderna på grund av deras roll som ekonomiska 

motorer och den arbetsmarknad som erbjuds där. Stor-
städernas bostadsmarknader lämnar dock mycket att 
önska. I takt med att digitaliseringen svept över Sve-
rige, borde det därför inte ses som särskilt förvånande 
att allt fler barnfamiljer väljer att flytta ut ur storstä-
derna. Inte minst eftersom denna kategori ofta redan 
etablerat sig på arbetsmarknaden, till skillnad från 
många under 30.  

Hur ser bostadsbehovet ut? 
I takt med att Sveriges befolkning ökat, har även be-
hovet av bostäder stigit. Boverket har följt det demo-
grafiskt betingade bostadsbehovet och gjort regionala 
beräkningar av detta sedan mitten av 1990-talet. Bygg-
behovet innefattar ett framräknat initialt underskott 
av bostäder. Underskottet har funnits sedan 2006, som 
var det år då befolkningen började öka i en takt som 
översteg takten i bostadsbyggandet. 

Boverket uppskattar att det behöver byggas drygt 
640 000 nya bostäder under tioårsperioden 2018–2027, 
alltså omkring 64 000 nya bostäder per år. Deras ana-
lys visar att byggbehovet är koncentrerat till vissa de-
lar av landet. De tre storstadsregionerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö–Lund står för 76 procent av 
byggbehovet. Även om behovet är avsevärt störst kring 
storstadsregionerna, är det tydligt att det finns ett stort 

”Numera är det fler som väljer 
att flytta från Stockholms län 

än in till länet.”



behov av bostäder i större delar av Sveriges södra halva. 
De regioner som har störst behov av nya bostäder är, ef-
ter de tre storstadsregionerna, Jönköping, Linköping–
Norrköping, Västerås och Kristianstad–Hässleholm.
Värt att notera är även att definitionen av dessa region- 
er är stor – Stockholms arbetsmarknadsregion sträcker 
sig från Tierp i norr till Trosa i söder. Behovet av bo-
städer i storstädernas arbetsmarknadsregioner behöver 
därmed inte tala emot att behovet även finns i regio-
nernas små och mellanstora städer. 

För några år sedan tillsattes Sverigeförhandlingen av 
regeringen, en kommitté som skulle förhandla om hög-
hastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och 
Malmö. En annan viktig del i förhandlingsuppdraget 
var att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten 
och öka bostadsbyggandet i de tre storstäderna samt 
längs höghastighetsjärnvägen.

Frånsett åsikt gällande höghastighetsjärnvägens has-
tigheter eller prognostiserat år för färdigställande så är 
det klart att en sådan utbyggnad skulle innebära om-
fattande möjligheter för de idag mindre samhällen och 
städer där tågen planeras göra uppehåll. Det är spår-
trafikens stora passagerarkapacitet och framför allt 
dess beständighet som lockar till sig investeringar och 

bebyggelse. Oavsett om Sverige kommer att få bättre 
förbindelser genom höghastighetsjärnväg (eller kan-
ske elflyg) kommer dessa nya färdmedel och därmed 
knutpunkter att ha positiva effekter för den regionala 
utvecklingen och möjliggöra för ett mer levande land.

Gestaltad livsmiljö – nytt synsätt
Våren 2018 presenterade Sveriges regering en samlad 
politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer, som 
kan ses som grunden för den svenska arkitektur-, form- 
och designpolitiken. Det handlar om hur vi med ar-
kitektur, form och design kan förändra samhället och 
möta samhällsutmaningar. I propositionen beskrivs 
arkitekturens kraft som verktyg för faktisk förändring 
och hållbar utveckling. Området gestaltad livsmiljö tar 
vara på insikten om att människors liv påverkar och 
påverkas av sin omgivning. Det är både ett synsätt och 
något fysiskt, och innefattar såväl ny bebyggelse som 
befintlig, såväl hus som det gröna och rummen där 
emellan. Det gäller hela processen från tidig planering 
till implementering och förvaltning. 

Politiken har fastslagit att detta har en avgörande be-
tydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livs-
miljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån 
bland annat hälsa och välbefinnande. Genom en poli-
tik som verkar för omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer 
har vi fått en gemensam grund och kraft att ytterligare 
stärka stadsbyggandets vikt.

De mindre eller mellanstora städer som visar på ka-
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pacitet till omställning och riktning framåt kan dra 
stora fördelar av den nya politiken som verkar för ett 
långsiktigt omhändertagande av våra gemensamma 
rumsligheter. Gestaltade livsmiljöer innebär även en 
omhändertagen landsbygd där relationen mellan land 
och stad är avgörande för både dess överlevnad och 
kvaliteter. Boverket ska i enlighet med politiken för ge-
staltad livsmiljö stödja och stärka kommunerna i deras 
arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö, som kan 
handla om att ”arbeta med markanvisningar, tillfällig 
arkitektur, testbäddar, arkitekttävlingar, kommunala 
arkitekturpriser, stadsbyggnadspriser eller liknande, 
skönhetsråd eller undervisning i arkitektur”. 

Det är även glädjande att kulturen får en framträdande 
roll inom EU som en del i vägen mot ett klimatneutralt 
Europa 2050 genom inrättandet av ett nytt europeiskt 
Bauhaus. Som kommissionens ordförande Ursula von 
der Leyen beskriver det: ”en plats för gemensamt ska-
pande där arkitekter, konstnärer, studerande, ingen-
jörer och formgivare kan arbeta tillsammans” för att 
koppla samman ”hållbarhet med stil”.

I de globala hållbarhetsmålen finns inget specifikt mål 

gällande kultur. Ibland nämns kulturen som den fjär-
de hållbarhetsdimensionen – för vad är vi människor 
utan kultur? Det är vad som gör oss till tänkande, fria 
individer. Därför är det glädjande att Sverige har pla-
cerat frågan om arkitektur och kultur som ett kitt hö-
gre upp på agendan, inte minst genom inrättande av 
en riksarkitekt, som leder och samordnar frågor om 
gestaltad livsmiljö nationellt.

Flöden under pandemin
Enligt SCB var folkökningen i Sverige under det första 
halvåret av 2020 den lägsta sedan år 2005. Det beror på 
en stor minskning av invandringen och en ökning av 
dödsfallen under coronapandemin. 

Flödet av människor som rörde sig i Sveriges stads-
kärnor under våren 2020 har minskat drastiskt un-
der coronapandemin. Tappet är stort i alla typer av 
stadskärnor, men mest omfattande är minskningen i 
storstäderna, som tappar 55 procent av flödet i april 
jämfört med samma månad föregående år. I de stör-
re städerna var tappet under samma månad cirka 38 
procent. Det kan jämföras med de medelstora städerna 
där tappet var 29 procent och i småstäderna cirka 24 

”Ibland nämns kulturen 
som den fjärde 

hållbarhetsdimensionen – för 
vad är vi människor utan 

kultur?”



procent. I snitt var tappet 40 procent. Det visar flödes-
data som tagits fram för den årliga rapporten Cityin-
dex, som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och 
HUI research. 

Den mellanstora stadens renässans
I ovannämnda undersökning bland unga ställdes även 
frågan om vad som gör en stad attraktiv? Då ranka-
des närhet till familj och vänner, arbete och närhet till 
grönområden högst. Det är alltså relativt rimliga krav 
dagens unga ställer på sin tillvaro och framtid. 

Befolkningen på landsbygden har inte ökat sedan 
1980-talet. Enligt SCB har det dock skett en viss ök-
ning på senare år i den tätortsnära landsbygden. Ut-
vecklingen på landsbygden skiljer sig åt mellan länen. 
Exempelvis har samtliga kommuner i Uppsala län ökat 
sin befolkning i den del av landsbygden som ligger 
nära en tätort. Kommunerna i Norrlands inland samt 
Värmland, som har längre till tätorter, har inte samma 
positiva trend. I takt med att hemarbete blir alltmer 
vanligt tror jag därför att det ser ljust ut för de delar av 
landsbygden som ligger nära en tätort. 

Vi har redan konstaterat att det är de mindre eller mel-
lanstora städerna som är mest åtråvärda för dagens 
unga. Men det är ju inte stadens storlek enkom som 
spelar roll här, utan den behöver även vara attraktiv 
och ha en tydlig identitet som befolkningen kan tycka 
om och känna igen sig i. Det handlar om möjlighe-
ten att som människa kunna skapa ett gott liv framåt  
– vikten av livskvalitet – vilket pandemin tydliggjort. 
Vi har påmints om vikten av att vårda våra nära socia-
la relationer, men också vikten av en god fritid. Många 

har reflekterat mer aktivt över vilket liv man vill ha 
och vissa fattar stora beslut som påverkar familjeliv, 
livsstil och boende.

I attraktionskraften finns även förmågan till transfor-
mation – att vända en kris till en möjlighet. Trollhättan 
är ett gott exempel på detta. Fordonsindustrin drabba-
des hårt av finanskrisen 2008. Trollhättanbaserade Saab 
rekonstruerades och många anställda varslades. Ett 
drygt decennium senare ser vi hur staden utvecklat en 
adaptiv förmåga att hantera kriser. Genom handlings- 
kraft, samverkan, en tydlig agenda och samsyn har 
den forna industristaden på kort tid omvandlats till 
en kunskapsnod, med Högskolan väst och Innovatum 
som självklara lokomotiv. Trollhättans strategi och väg 
ur krisen visar prov på resiliens. I staden finns en in-
byggd kunskap som blir värdefull genom ett modigt 
ledarskap och gemensam blick framåt. 

Små och mellanstora städer har mycket att erbjuda kon-
tra storstäder, inte minst sett till kortare pendlingstid, 
närhet till naturen och mer tillgängliga bostadsmark-
nader. Under den rådande pandemin har flertalet inom 
tjänstesektorn som bor i pendlarorter jobbat hem- 
ifrån, vilket gett flera av de mindre städerna ett nytt 
uppsving och attraktion. Det går ju att leva lokalt men 
jobba globalt, vilket såväl arbetsgivare som arbetstaga-
re insett. Informationen om människoflöden ovan kan 
även tolkas som att det finns en robusthet hos min-

”I attraktionskraften finns även 
förmågan till transformation.”



dre städer jämfört med större. Sammantaget finns det 
många anledningar till att jag tror på den mellanstora 
stadens renässans. 

Den rådande pandemin har gett vissa städer, som ex-
empelvis Berlin och Paris, modet att ställa om till grö-
nare transportmedel som cykling. Det återstår dock att 
se huruvida dessa förändrade cykelvägar, eller bidrag 
till cykelrenovering, får långvariga effekter. I samband 
med att människor i de flesta länder uppmanats att 
undvika kollektivtrafiken är det inte orimligt att anta 
att det privata bilåkandet ökat. Även om inte alla för-
ändringar som covid-19 medfört kommer att bli per-
manenta, finns det god anledning att tro att den ökade 
digitala flexibiliteten och blicken mot det lokala kom-
mer att kvarstå.  

Det fysiska rummet har blivit viktigare i relation till 
det lokala. Men det digitala rummet har blivit än mer 
globalt. Att Black lives matter-rörelsen spreds globalt 
så snabbt tror jag är en följd av ökad digitalisering un-
der krisen och framför allt att vi står enade tillsam-
mans mot pandemin – och så även i andra frågor. Det 
är i relation till, eller i balans gentemot, det lokala som 
den mellanstora staden är en möjlig utveckling framåt. 
Jag tror att betydelsen av det lokala och nära kommer 
kvarstå efter pandemin och även en ökad medvetenhet.

Om några år tror jag att livet utanför storstäderna 
kommer att vara ännu närmare sammankopplat till 
storstäderna sett till arbetsmarknadsmöjligheter och 
transporter. För att skapa livskvalitet behöver de ba-
sala behoven tillfredsställas och människor känna att 
de kan leva ett gott liv med möjlighet för utveckling. 

Jag är säker på att den möjligheten kommer att växa 
utanför storstäderna under de kommande åren, där li-
vet kan ske i en 10–15 minuters radie med hem, skola, 
arbete, fritid och vänner. Kontor för coworking som 
hittills varit vanligast i storstäder kommer sannolikt 
att bli vanligare även i mindre städer. Kanske bor man 
i Enköping eller Tranås och pendlar till någon av stor-
städerna en gång varannan vecka. Det finns även goda 
skäl att tro att de mellanstora städerna kommer att 
ligga i framkant vad gäller den gröna omställningen 
– deras storlek möjliggör en snabbare omställning och 
erbjuder en robusthet. 

Ja, hela landet ska leva – och en del i det handlar om en 
utökad förståelse för livet utanför de tre storstäderna 
och dess stadskärnor.

De stora städerna kommer fortsatt vara de ekonomiska 
motorerna och det är de mindre städerna i en stark re-
gion som står starkt rustade framåt. Mot bakgrund av 
detta kan man konstatera att det inte är endast storlek 
eller fungerande infrastruktur utan en inbyggd förmå-
ga att förändras och anpassa sig som spelar roll. Alla 
städer har inte det – men de som har det är vinnare.

Källor: 

• Undersökningen Future cities: https://afry.com/sites/default/files/2020-06/future_cities_survey_results_1.pdf

• Om digital rundabordsserie: www.arkitekten.se/debatt/mellanstora-stader-kan-bli-vinnare-efter-covid-19/ 


