
Det moderna samhället kan inte fungera utan tillit mellan individer-

na. En utmaning för samhällsplanerare är därför att skapa goda förut-

sättningar för relationsskapande mellan människor. Teorier om socialt 

kapital har utvecklats inom fl era vetenskapliga discipliner. Både inom 

statsvetenskap och nationalekonomi betonas ömsesidigheten i de sociala 

relationerna som en förutsättning för demokrati respektive tillväxt.

Visionen för Stockholmsregionen är att vara Europas mest attraktiva 

storstadsregion. Det innebär bland annat att regionen ska präglas av 

social sammanhållning och individens möjligheter att ta tillvara på sina 

livschanser. Den här rapporten:

• sammanfattar teorier om socialt kapital i ett regionalt utvecklings-  

 perspektiv

•  inventerar Stockholmsregionens sociala kapital

•  identifi erar mötesplatser mellan människor som bidrar till

 social sammanhållning,

•  diskuterar symbolvärdet i arkitektur och stadsplanering

•  lägger fram en ny dagordning för regional utveckling med 

 10 punkter

•  inventerar landmärken i de 26 kommunerna i Stockholms län.

Rapporten utvecklar kunskap som ger underlag till arbetet med 

den nya regionala utvecklingsplanen RUFS 2010. På webbplatsen 

www.rtk.sll.se fi nns aktuell lista på rapporter inom fl er intressanta 

områden som berörs i arbetet med RUFS 2010.
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Staden är från början och i första hand en mötesplats, vilket vi ibland glömmer. Att sova, 

äta och transportera sig är grundläggande, men människor kommer framför allt till sta-

den för att på något sätt samspela med andra människor. Det kan handla om ekonomiska 

transaktioner eller för att lära sig något av någon annan människa, till exempel turism-

vetenskap på Södertörns Högskola, eller kanske för att roa sig tillsammans med andra, 

till exempel på nattklubben Grand Garbo i Sundbyberg en fredagskväll.

Hur de sociala frågorna ska hanteras i arbetet med den nya regionala utvecklingspla-

nen, RUFS2010, har regionens aktörer fört dialog kring sedan 2006. En scenariobeskriv-

ning för Stockholms sociala utveckling togs fram som ett första steg för att förstå vilka 

utmaningar vi står inför. Två programmeringsteam sammansatta av regionala aktörer 

har diskuterat utmaningarna att öppna regionen och samtidigt minsta utanförskapet 
respektive att skapa trygghet i en osäker omvärld. Slutsatserna togs tillvara i ett av de 

fyra planeringsteam som bidragit i planeringsarbetet under 2007/2008. 

Att planera för att utveckla regionens sociala kapital är ett nytt område inom plane-

ringen som behöver diskuteras och utvecklas vidare successivt. Denna rapport utvecklar 

kunskap som ger underlag till arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen. 

Projektledare på Regionplane- och trafikkontoret för denna rapport har Martin Ängeby 

varit.

Stockholm i oktober 2008

Sven-Inge Nylund

Regionplanedirektör

Förord
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Socialt kapital i regional utvecklingsplanering 7

Sammanfattning

Att utveckla socialt kapital i regional samverkan 
Teorier om socialt kapital utvecklas inom flera vetenskapliga discipliner. Statsvetaren 

Robert Putnam betonar ömsesidigheten i de sociala relationerna och deras betydelse 

för ett sammanhållet och väl fungerande demokratiskt samhälle. Nobelpristagaren i 

ekonomi 1993, Douglass North, har fört liknande resonemang om starka generaliserade 

beteenden (till exempel normer och seder) som avgörande för transaktionskostnaderna i 

ekonomin.  Sociologen Pierre Bourdieu visar i flera av sina arbeten betydelsen av sociala 

nätverk för individen och hur det sociala kapitalets ojämna fördelning bidrar till att upp-

rätthålla maktstrukturer. Den här rapporten definierar socialt kapital som graden av tillit 

mellan människor och till institutioner och förgreningen av sociala nätverk.

En attraktiv och socialt sammanhållen Stockholmsregion, där människor har stor 

frihet att förverkliga sina livschanser, är öppen gentemot omvärlden och har finmaskiga 

och vittförgrenade nätverk invånarna emellan. I den attraktiva storstadsregionen har 

människor tillit till varandra och känner stolthet och identifierar sig med själva platsen. 

Fyra grundläggande förutsättningar krävs för att regionens invånare ska kunna öka och 

nyttja sina livschanser: god hälsa, relevant utbildning, arbete och ett gynnsamt socialt 

sammanhang dvs. tillgång till socialt kapital.
Den europeiska välfärdsmodellen lägger en god grund för ett stort socialt kapital. En 

fungerande rättsstat med få inslag av korruption och maktmissbruk är en annan gynn-

sam förutsättning för att det sociala kapitalet kan växa. Vad som görs på de nationella 

och lokala politiska nivåerna har därför stor betydelse för den sociala utvecklingen. 

Samtidigt finns det, som med tydlighet visas i denna rapport, flera ”nya” områden där 

insatser på regional nivå kan komplettera de generella välfärdssystemen. Det finns stra-

tegier som kan gynna tillväxten av det sociala kapitalet, till nytta både för individer och 

för samhället. I Stockholmsregionen, liksom i andra storstadsregioner, är öppenheten 

och toleransen mot andra relativt stor, tilliten mellan människor god och möjligheterna 

till kontakter och utbyte mellan människor är många. 

Kontentan av moderna teorier och forskning om socialt kapital och av de underlag 

som utvecklats eller studerats av Regionplane- och trafikkontoret under de senaste åren 

utgör en ny front för utvecklingsplaneringen, där ett hus inte bara är ett hus utan också 

en symbolisk social representation, där en tvärbana inte bara är personer-per-timme 

utan också ett gemensamt rum och en möjlighet att skapa och utveckla sociala relationer.

Med socialt kapital som storhet i regional utvecklingsplanering tillkommer en ny 

dagordning för planerare och andra som verkar inom regional utveckling. Den samman-

fattas enligt följande: 

Ny dagordning  för regional utveckling
1. Fysisk planering ska främja sammanhållningen
Sammanhållning främjas av många kontakter, också kontakter som är relativt ytliga. Det 

ska vara lätt för människor att träffas i det som kallas ”det tredje rummet” dvs. öppna och 

inkluderande miljöer där vi möter människor från andra grupper och sammanhang.  
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8 Socialt kapital i regional utvecklingsplanering

Knutpunkterna i transportplaneringen ska ges form och innehåll som främjar möten. 

Den fysiska planeringen ska ge utrymme för butiker i markplan, markera tydliga gränser 

och definiera platsens funktioner, skapa förutsättningar för gångstråk och platser för 

vila och möten. Även om planeringen av nya områden är viktig så är det framförallt i de 

redan existerande miljöerna som insatser bör göras för att platser ska fungera bättre som 

jordmån för socialt kapital.  Att göra rätt vid nyexploateringar är viktigt, men majoriteten 

områden 2030 kommer fortfarande att vara de som redan existerar idag.   

2. Stadens estetik ska skapa engagerade invånare 
(sense of place)
Det är inte svårt att älska och känna stolthet över Stockholmsregionen. Oavsett vilka lo-

kala förutsättningar som finns, så kommer utvecklingen av den bebyggda och obebyggda 

miljön ha stor inverkan även på sociala förhållanden. Brist på platsidentitet medför att 

boende känner otrygghet och bristande ansvar för närmiljön. Stadsdelar som präglas av 

anonymitet bör kompletteras och utvecklas, samtidigt som de funktionella sambanden 

med andra områden ska stärkas. Att man trivs i sin egen stadsdel står inte i motsatsför-

hållande till att man känner hemmahörighet  i regionen i stort – snarare tvärt om.

3. Kultur ska användas som kitt för sociala kontakter
Att en storstadsregion är rik på kultur och kulturinstitutioner ses av de flesta som ett mer-

värde och bidrar till platskänsla, även i faser av livet då man inte utnyttjar kulturlivets alla 

möjligheter. Kulturinstitutioner och evenemang skapar också möten och sociala nätverk.

Kultur och en stark kvällsekonomi främjar även regionens ekonomiska utveckling.  I 

den globala ekonomin, särskilt inom högkvalificerad tjänsteproduktion, förläggs verk-

samhet till platser där det finns lämplig arbetskraft. Arbetskraften i sin tur lockas till en 

plats på grund av dess generella attraktivitet. I denna är kulturlivet en nyckelfaktor.  

4. Myndighetsutövning ska vara objektiv, transparent, 
tydlig och tillmötesgående
Socialt kapital förutsätter att medborgare har tilltro inte bara till andra människor utan 

också till de offentliga institutionerna och ytterst till idén om likabehandling. Myndighe-

terna är därför viktiga som symboler för och som vårdare av de gemensamma reglerna. 

Deras yttersta uppgift är att säkra det ömsesidiga förtroendets grund, att alla följer de 

regler vi lagt fast gemensamt. 

I regionalt utvecklingsarbete är det viktigt hur varje enskild institution utvecklar sina 

förvaltningsprocesser och sin kommunikation med invånarna. Människors bild av ”den 

offentliga sektorn” omfattar helheten och samverkan mellan myndigheter och gemen-

samma gränssnitt gentemot invånaren är därför viktigt. 

Bland företag är idén om ”one-stop-shops” (all samhällsinteraktion på ett ställe) 

populär.  Också moderna medborgarkontor försöker att tillhandahålla all samhällsinfor-

mation, inte bara information från kommunen, som ju är värd för medborgarkontoret.  

Erfarenheterna från projekt med mellankommunal samverkan kring utveckling av inter-

netbaserade tjänster är god också i så måtto att de gör det enklare för medborgare att se 

att de får likvärdig kommunal service. 

Många människors kontakter med den offentliga förvaltningen sker idag främst via 

Internet. Allt fler statliga och kommunala organ utvecklar elektroniska kontaktvägar och 

kvalificerade e-tjänster för enskilda och företag, vilket är positivt för de flesta. Men även 
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Socialt kapital i regional utvecklingsplanering 9

om tjänsterna tekniskt sett oftast är relativt lätta att använda förutsätter de att användare 

har goda kunskaper om vem som gör vad inom offentliga Sverige och behärskar förvalt-

ningens språkbruk. Den offentliga sektorn kan alltså inte stanna vid att vara objektiv 

och opartisk, den måste också utveckla sin begriplighet. En förvaltnings tilltal ska vara 

sådant att invånarna kan förstå beslut och ärendehantering och förlita sig på att förvalt-

ningen ställer upp med hjälp och stöd.

5. Evenemang ska användas strategiskt   
Evenemang kan vara av lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt intresse, men 

har gemensamt att de kan användas för att stärka en storstadsregions attraktivitet och 

medborgarnas känsla för platsen där de bor.  Vissa storstadsregioner har framgångsrikt 

använt stora internationella arrangemang för platsmarknadsföring och stadsutveckling. 

Vissa städer har återkommande evenemang som blivit nära förknippade med staden och 

bidrar till dess identitet, till exempel Pamplonas tjurrusningar eller Münchens oktober-

fester. På lokal nivå kan återkommande fester och festivaler ha betydelse för platskänslan 

som till exempel Huddinge Jazzfestival, Stockholm Pride, Nobelfesten eller Midsommar 

Latino på Järvafältet. 

Aktörer i regionens utveckling bör arbeta strategiskt för att ”ta hem” eller skapa en 

mix av evenemang som återspeglar stadens/regionens mix av kulturer.  I London firas 

officiellt bl.a. karneval på västindiskt vis och kinesiskt nyår.  I Stockholmsregionen kan 

man till exempel ge det kurdisk-persiska nyåret en mer officiell inramning, liksom eid el-

fitr och andra för Sverige nya företeelser. Evenemang bör förläggas strategiskt på platser 

som är i behov av en gynnsam utveckling. Om regionen söker ett större internationellt 

arrangemang kan de nybyggnationer som krävs placeras så att de ökar attraktiviteten och 

sambanden till områden som betraktas som eftersatta. Byggmässor, trädgårdsutställ-

ningar och världsutställningar har använts på detta sätt i flera europeiska storstäder.

6. Landmärken ska definiera platsen och stärka platskänslan
Ett landmärke är en företeelse som är byggd på eller kopplad till en viss plats och på så 

sätt gör platsen  mer känd eller identifierbar. Ett landmärke kan vara en byggnad – som 

Globen eller Stockholms stadshus – men också evenemang som Lidingöloppet eller 

Vikingarännet. Dess effekter kan förstärkas av ljud eller dofter. Landmärket, som kan 

återspegla historia eller nutid eller peka mot framtiden, blir en symbol för något man 

uppfattar som unikt och förknippat med den egna staden eller platsen. Men man kan inte 

utnämna ett byggnadsverk till landmärke; det blir det först när boende eller besökare ser 

det som ett sådant.  

Ett bra landmärke skapar alltså identitet och väcker stolthet. Invånares stolthet över 

sin stad har ett värde i sig, men har dessutom en avgörande roll för omvärldens bild av 

staden. En stads profil formas inte i första hand genom skickligt genomförda marknads-

föringskampanjer utan av den bild medborgarna förmedlar. När landmärket återspeglar 

platsens identitet – så som boende och brukare upplever den – är chansen större att 

dessa känner sig berörda och delaktiga och man kan anta att de då i större utsträckning 

refererar till landmärket – de blir landmärkesambassadörer.
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7. Marknadsföring ska riktas inåt
Stockholmsregionen, liksom många andra storstadsregioner, profilerar sig utåt med 

aktiviteter inom det som kallas city branding. Men på samma sätt som ett företag bara 

kan ladda sitt varumärke med värden som de anställda delar, måste bilden av en stad vara 

förankrad i invånarnas uppfattning. Den bild vi har av vår hemort skapas av den fysiska 

planeringen, av ”berättelser” i filmer, böcker, journalistik och konst men framför allt av 

vad vi gör och hur vi använder oss av platsen.

När ett varumärke uttrycker en genuin karaktär kan marknadsföring inåt stärka de 

positiva dragen. Stockholms varumärke Capital of Scandinavia – som är avsiktligt lite 

kaxigt – riktar sig primärt till utländska besökare och investerare. Det kan – utan att det 

framstår som motsägelsefullt – också laddas med andra, mer sociala värden som gemen-
skap, inkludering och mångkultur.  

 8. Transporter ska vara trygga
Man har ingen glädje av storstadsregionens alla möjligheter om man inte kan ta sig till 

dem. Andelen invånare som har tillgång till bil är mindre i Stockholmsregionen än i riket 

som helhet och detta hänger samman med en väl utbyggd kollektivtrafik. Men en viktig 

förutsättning för att människor ska kunna utnyttja storstadens fördelar är att de känner 

sig trygga i kollektivtrafiken. 

SL:s resenärsundersökning våren 2008 visar att även om 64 procent känner sig 

trygga i kollektivtrafiken på kvällen finns en stor grupp kvinnliga resenärer som känner 

sig otrygga när de reser ensamma på helger och kvällar och särskilt på vägen till och från 

stationen. Tryggheten är störst på trafikslag som har personal ute bland resenärerna. 

9. Arbetsgivare ska ta aktivt ansvar
Den, som har tillgång till arbetsmarknaden, har inte bara sin försörjning utan också 

tillgång till viktiga nätverk och kontakter. Men möjligheterna att få tillträde till arbetslivet 

varierar för invånare i länet beroende på bl.a. ålder, utbildning och etnisk bakgrund.

OECD pekar i sin analys av Stockholmsregionen på bristen på mångfald i arbetslivet 

vilken drabbar inte bara enskilda utan också regionen som helhet: mångfald har ett soci-

alt, kulturellt och ekonomiskt värde.   

Kommunala och regionala förvaltningar i Stockholmsregionen bör föregå med gott 

exempel genom att rekrytera fler utlandsfödda och utveckla offentlig-privata partnerskap 

som kan visa företag hur också de kan använda mångfalden som en konkurrensfördel.  

10. Moderna möten ska främjas både i det fysiska  
och virtuella rummet
Var femte stockholmare med tillgång till Internet har kontakt med personer som de lärt 

känna på virtuella mötesplatser och nästan var tionde har regelbunden kontakt med 

någon de först mött på Internet och sedan träffat i verkliga livet. Internetanvändarna 

upplever att Internet vidgar deras nätverk med kontakter, annorlunda än deras vanliga. 

Eftersom Internet sammanför människor som delar samma intressen kan det fungera 

”överbryggande” mellan personer med olika etniska, sociala och kulturella bakgrund. 

Anonymiteten på Internet skapar förutsättningar för nya kontakter för socialt exklude-

rade. 
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Developing social capital in regional cooperation
Theories about social capital have been developed in several scientific disciplines. 

Political scientist Robert Putnam emphasises the reciprocity of social relations and their 

importance for a cohesive and well-functioning democratic society. The winner of the 

1993 Nobel prize in Economics, Douglass North, has followed a similar line of reasoning 

about strongly generalised behaviour (for example norms and customs) being decisive 

for transaction costs in the economy. In several of his works, sociologist Pierre Bourdieu 

shows the importance of social networks for the individual and how unequal distribution 

of social capital contributes to maintaining power structures. This report defines social 

capital as the degree of trust between people and trust in institutions and the ramification 

of social networks.

An attractive and socially cohesive Stockholm region, where people have great 

freedom to realise their potential in life, is open towards the surrounding world and has 

tight-knit and far-reaching networks between its inhabitants. In an attractive metropo-

litan region, people trust each other and feel proud of and identify themselves with the 

place in which they live. Four basic prerequisites are necessary for the region’s inhabi-

tants to be able to increase and realise their life potential: good health, relevant educa-

tion, employment and a favourable social context, i.e. access to social capital.

The European welfare model is a good foundation for substantial social capital. A fun-

ctioning society governed by the rule of law with few elements of corruption and abuse of 

power is another favourable condition for growth in social capital. This means that natio-

nal and local politics are extremely important for social development. At the same time, 

as clearly demonstrated in this report, there are several ‘new’ areas in which initiatives 

at a regional level can supplement general welfare systems. There are strategies that can 

further social capital growth, benefitting individuals and society alike. In the Stockholm 

region, as in other metropolitan regions, people are relatively open and tolerant towards 

others, trust between people is good and there are many opportunities for contact and 

interaction between people. 

The sum total of modern theories and research about social capital and of the infor-

mation developed or studied by the Office of Regional Planning and Urban Transporta-

tion in the last few years constitutes a new front for development planning, in which a 

building is not simply a building but also a symbolic social representation, where a local 

commuter train is not about passengers per hour but is also a public space and an oppor-

tunity to create and develop social relationships.

With social capital as a factor in regional development planning, a new agenda is due 

for planners and other actors in regional development. It can be summarised as follows: 

The new agenda for regional development
1. Physical planning should promote cohesion
Social Cohesion is furthered by having many contacts, including relatively superficial 

ones. It should be easy for people to meet in what is called ‘the third space’, i.e. open and 

inclusive environments in which we meet people from different groups and contexts.

Summary
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Transportation hubs should be given a design and content that facilitates encounters. 

Physical planning should include space for ground-level shops, mark boundaries clearly 

and define the functions of a place, create conditions for pedestrian areas and places for 

rest and encounters. Although it is important to plan new areas, it is above all in existing 

environments that efforts should be made to ensure that places function better as a bree-

ding ground for social capital. It is important to get things right in new developments, but 

the majority of areas in 2030 will still be the ones that already exist today.

2. The city aesthetic should create committed and dedicated 
inhabitants (sense of place)
It is not hard to love and feel proud of the Stockholm region. No matter the local prere-

quisites, the development of both built and unbuilt areas will have a major effect on social 

conditions as well. A lack of a sense of place results in residents feeling insecure and a 

lacking a sense of responsibility for their local environment. Districts that are characte-

rised by anonymity should be supplemented and developed, and functional connections 

with other areas should be strengthened. Feeling at home in your own district is not in op-

position to feeling at home in the region in general –if anything, the opposite is true. 

3. Culture should be used to forge social contacts
Most people see the plentiful culture and cultural institutions of metropolitan areas as an 

added value that contributes to sense of place, even in phases of life when they do not take 

advantage of all the culture on offer. Cultural institutions and events also create encoun-

ters and social networks.

Culture and a strong evening economy also further the region’s economic develop-

ment. In the global economy, especially in the highly qualified service sector, businesses 

are located in places where suitable labour can be found. The workforce is in turn attrac-

ted to a place because of its general appeal. Cultural life is a key factor in this context.

4. The exercise of governance should be objective,  
transparent, clear and forthcoming
Social capital presupposes that citizens have confidence not only in other people but also 

public institutions and ultimately in the idea of equal treatment. Therefore the authorities 

are important as symbols for and guardians of common rules. Their ultimate task is to 

safeguard the foundation of mutual confidence, ensuring that everyone follows the rules 

that we have set together. 

In regional development work it is important how every individual institution de-

velops its administrative procedures and its communication with inhabitants. People’s 

image of ‘the public sector’ includes the sector as a whole, which means that cooperation 

between authorities and common inhabitant interfaces is important. 

Among companies the idea of ‘one stop shops’ (all interaction with government in 

the one place) is popular. Modern citizens’ advice bureaus try to make all information 

about society available, not just information from the municipality, which usually hosts 

the bureau. Experiences from projects with inter-municipal cooperation on developing 

internet-based services are also good in so far as they make it simpler for citizens to see 

that they are receiving equally good municipal service. 

Today many people’s contact with public services takes place over the internet. Increa-

sing numbers of state and municipal authorities are developing electronic contact routes 
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and advanced e-services for individuals and companies, which is a positive thing for most 

people. But although these services are often easy to use from a technical perspective, 

they still require that users have good knowledge of who does what in Sweden’s public 

sector and a good command of its language. So it is not enough for the public sector to 

simply be objective and impartial; it must also become more intelligible. The language 

used by a public authority should be such that inhabitants can understand decisions and 

case management and trust that the authorities will provide help and support.

5. Cultural, sports and other events should be  
used strategically
Events can be of local, regional, national or international interest, but they can all be used 

to strengthen the attractiveness of a metropolitan region and its citizens’ sense of place. 

Some metropolitan regions have successfully used major international events for place 

marketing and city development. Some cities have recurring events that have become 

closely associated with the city and contribute to its identity, for example Pamplona’s Bull 

Run or Munich’s Oktoberfest. On a local level, recurrent celebrations and festivals can 

be important for creating a sense of place. Examples of this are Huddinge Jazz Festival, 

Stockholm Pride, or the Midsommar Latino festival in the Järvafältet area outside Stock-

holm. 

Stakeholders in the region’s development should work strategically to ‘win’ or create 

a mix of events that reflects the city/region’s mix of cultures. London has an official West 

Indian-style carnival and celebrates Chinese New Year. In the Stockholm region, the 

Kurdish-Persian New Year could be given a more official setting, as well as Eid ul-Fitr 

and other events that are new to Sweden. Events can be organised in strategic places that 

are in need of a boost in their development. If the region applies to host a major inter-

national event, the new buildings that are needed can be located so that they increase 

attractiveness in – and the connections to – areas that are seen as neglected. Building 

and construction fairs, garden exhibitions and world exhibitions have been used in this 

way in several major European cities.

6. Landmarks should be developed to strengthen  
the sense of place
A landmark is a phenomenon that is built on or connected to a certain place and makes 

this place better known or more easily identifiable. A landmark can be a building – like 

the Stockholm Globe Arena or the City Hall of Stockholm – but it can also be an event, like 

long-distance race Lidingöloppet or the Vikingarännet skating race. The landmark effects 

can be amplified using sound or fragrances. The landmark, which can reflect history or 

the present or point to the future, becomes a symbol of something that people see as uni-

que and associated with their city or place. But you cannot appoint a building or structure 

to be a landmark; it only becomes one when locals or visitors consider it to be one.

A good landmark creates identity and instils pride. The pride inhabitants take in their 

city has a value in itself, but it is also crucial for the rest of world’s view of the city. A city’s 

profile is not shaped primarily through clever advertising campaigns, but by the image 

that its citizens convey. When the landmark reflects the identity of the place – as its 

inhabitants and users see it – there is a greater chance that they will feel affected by it and 

like they are a part of it, and it can be presumed that they will refer to the landmark to a 

greater extent, becoming ‘landmark ambassadors’.
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7. Marketing should be aimed inwards
The Stockholm region, like many other metropolitan regions, creates an image for itself 

with activities in what is known as city branding. But in the same way that a company 

can only infuse its brand with values that its employees share, the image of a city must be 

grounded in the opinions of its inhabitants. The image that we have of our home district is 

created by physical planning, by ‘stories’ in films, books, journalism and art, but above all 

by what we do and how we use the place in question.

When a brand expresses a genuine character, inward marketing can reinforce the 

positive features. Stockholm’s brand, Capital of Scandinavia, is intentionally a little 

cocky and is primarily aimed at foreign visitors and investors. Without appearing to be 

contradictory, it can also be charged with other, more social values like gemeinschaft, 
inclusion and diversity.

 8. Transportation should be secure and safe
All the possibilities and opportunities of a metropolitan region are no good if you can’t get 

to them. The percentage of inhabitants that have access to a car is less in the Stockholm 

region than in Sweden as a whole, and this is partly the result of a comprehensive public 

transport system. But one important prerequisite for people being able to experience the 

advantages of living in a major city is that they feel safe when using public transport. 

SL (Stockholm Public Transport) conducted a passenger survey in spring 2008 that sho-

wed that although 64 percent of those surveyed feel safe when using public transport in 

the evenings, there is a large group of female passengers who feel insecure when they tra-

vel alone at weekends and at night, especially on the way to and from the station. People 

felt safest on the types of transport that have staff among the passengers. 

9. Employers should take active responsibility
Anyone with access to the labour market not only makes a living but also has access to 

important networks and contacts. But the chances of entering the labour market vary for 

the county’s inhabitants depending on their age, education and ethnic background.

In its analysis of the Stockholm region, OECD points out the lack of diversity in workpla-

ces, which not only affects individuals but the region as a whole as well. Diversity has a 

social, cultural and economic value.

Municipal and regional public services in the Stockholm region should set a good 

example by recruiting more people with foreign backgrounds and developing public-pri-

vate partnerships that can show companies how they can use diversity as a competitive 

advantage.

10. Modern encounters should be promoted  
in real life and online
One in five Stockholm inhabitants with internet access has contact with people he or she 

has gotten to know online and almost one in ten has regular contact with someone that 

they first met online and then met in real life. Internet users feel that the internet widens 

their contact network and adds contacts that are different from their ‘usual’ ones. Because 

the internet brings together people with the same interests, it can function as a link bet-

ween people with different ethnic, social and cultural backgrounds. The anonymity of the 

internet gives those who are socially excluded a chance to make new contacts. 
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 Regionplanering i Stockholms län hade länge fokus på fysisk planering och infrastruk-

tur, frågor som på ett mycket tydligt och konkret sätt har regional relevans. Med den 

ekonomiska krisen under 1990-talets första hälft färskt i minnet manades den regionala 

planeringen att tänka i vidare banor om vilka de gemensamma angelägenheterna i en 

storstadsregion egentligen är. Man såg nu att också en lika viktig legal och institutionell 

infrastruktur behövdes för att det ekonomiska systemet, inklusive arbetsmarknaden, 

skulle växa och frodas. 

1997 konstaterar en skiss till långsiktig strategi för Stockholmsregionens framtid 

att ”det blivit allt mer uppenbart att initiativ – inte minst som stödjer förnyelse av s. k. 

’mjuka faktorer’ – från den offentliga sektorn, från näringslivet men också från enskilda 

och frivilliggrupper måste samverka för att alla regionens resurser ska komma till 

användning.” 1  Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen, RUFS2001, 

integrerar därför fysisk och ekonomisk planering. Vid aktualitetsprövningen av planen, 

som föregick arbetet med den nya regionplanen, efterfrågade flera remissinstanser mer 

av sociala frågor och aspekter i planeringen.

I den kommunala planeringen, till skillnad från den regionala, har de sociala frågorna 

alltid haft en framskjuten position. På kommunens ansvar ligger mycket av invånarnas 

väl och ve, särskilt det som går utöver de generella statliga trygghets- och transfererings-

systemen. Från fattighus till försörjningsstöd har resan varit lång, men ansvaret för att 

avhjälpa sociala problem har legat stadigt förankrat på lokal nivå.

Också frågan om ojämlikheterna i ekonomiska förutsättningar mellan olika grupper 

har i huvudstadsregionen en lång historia. Upplösningen av ståndssamhället, reforma-

tionen, industrialiseringen, demokratiseringen och skapandet av den moderna välfärds-

staten har på olika sätt förändrat samhället. Men skillnader i levnadsförhållanden består 

även om dagens invånare i Stockholmsregionen är ytterst privilegierade beträffande 

bekvämligheter, hälsa, förnödenheter och förväntad livslängd i jämförelse med tidigare 

generationer.  

De ekonomiska skillnaderna mellan grupper har inte under tidigare epoker haft en 

så tydligt geografisk dimension som idag. När Stockholm var mindre samsades olika 

samhällsgrupper i större utsträckning om samma malmar, gator, parker och portar, även 

om de fattigare bodde trångt i gårdshusens lägenheter. När staden har vuxit har den eko-

nomiska segregationen fått en geografisk dimension i större skala. Koncentrationer av 

sämre respektive bättre bemedlade har skapats, till den grad att man numera associerar 

olika områden med olika socioekonomiska skikt.

När man på kommunal nivå inte mäktat med att ta hand om alla behov som koncen-

trerats i ett och samma område, har man ofta sett sig tvungen att göra särskilda kraftsam-

lingar, ibland i egen kommunal regi och ibland med extra statliga medel och med olika 

kreativa benämningar – ”bodelegationen”,  ”blommanpengarna”, ”ytterstadssatsningen” 

osv. Strategierna har mestadels varit inriktade på att arbeta med ”svaga grupper”, före-

trädelsevis arbetslösa, och ”utsatta områden” – platser där de arbetslösa bor.

1 Stockholmsregionens framtid, skiss till en långsiktig strategi, 
 RTK Program & förslag 1/1997

Ett nytt planeringsperspektiv 
växer fram
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För att en koncentration av socioekonomiska problem ska betraktas som en fråga av 

regionplanedignitet krävs systemsyn – planeringen måste inriktas på de förutsättningar 

som generellt måste finnas i regionen för att invånarna ska kunna ta tillvara de livschan-

ser som erbjuds och förverkliga sina livsmål. Då lyfts blicken från de områden där regio-

nens sociala problem har koncentrerats och man ser hur systemet fungerar som helhet.

Fyra grundläggande förutsättningar krävs för att regionens invånare ska kunna öka 

och nyttja sina livschanser: god hälsa, relevant utbildning, arbete och ett gynnsamt soci-

alt sammanhang. Att definiera hälsans bestämningsfaktorer och utveckla folkhälsostra-

tegier är en av landstingets kärnverksamheter.  Kompetens och utbildningsfrågorna 

sköts på statlig och kommunal nivå och den regionala utvecklingsplaneringen har sedan 

slutet av 1990-talet haft en samordnande funktion däremellan; en särskild strategi för 

kompetens och FoU finns i RUFS2001.

Att skapa bättre förutsättningar för människor att förverkliga sina livsprojekt är också 

att öka regionens kapacitet och konkurrenskraft. När människor – i många fall ganska 

sent anlända till Sverige – hålls borta från arbetslivet blir regionens marknader mindre 

och svagare. Viktig kompetens, som särskilt behövs i en global ekonomi, kommer inte till 

användning.   

Föreliggande rapport har fokus på hur man skapar den gynnsamma sociala miljö som 

krävs för att invånarnas livschanser ska kunna utnyttjas. I det urbana samhället, särskilt 

i Stockholmsregionen där basförutsättningar som tak över huvud, mat och rent vatten är 

tillgodosedda, är det kontakten mellan människor som skapar möjligheter. Den centrala 

frågan är då hur nya kontaktmönster skapas mellan människor.  Socialt kapital är det 

centrala begreppet i detta nya planeringsområde och vad begreppet avser är kort sagt 

tilliten mellan människor och till samhället och det finmaskiga nät av relationer som ett 

samhälle är.

Det sociala kapitalet är summan av individernas kontakter och en tillgång för både 

individerna och för samhället. Men individer är just detta – var och en har en egen 

identitet. För att kunna förstå samspelet människor emellan måste man samtidigt förstå 

hur deras identitet skapas och utvecklas, i samspel med varandra och med regionens 

utveckling i en allt mer globaliserad värld.

Från problem- till helhetssyn
Områdesbaserade strategier för att stödja social utveckling – att fokusera särskilt på 

”utsatta områden” eller stödja ”svaga grupper” – har som utgångspunkt att insatserna 

ska lösa problem i dessa områden. Det kan handla om att stödja sociala nätverk (som 

bedöms som för svaga), att öka deltagandet på arbetsmarknaden, att bidra till att den 

lokala skolans sätt att fungera förbättras osv. Inte sällan utgår man från en uppfattning 

om en uppsättning sociala rättigheter som ska komma alla till del. När detta inte sker i 

vissa region- eller stadsdelar fokuseras insatserna till dessa. Det var målet t.ex. för den 

storstadspolitik som regeringen initierade i slutet av 1990-talet. En lång rad projekt drogs 

igång för att ”lyfta” vissa region- eller stadsdelar.

När man vidgar perspektivet från området till att omfatta staden eller regionen som 

helhet är utgångspunkterna ovan alltjämt relevanta. Men till dem läggs en vidare fråga: 

hur ska man beskriva en socialt väl fungerande storstad som helhet? Vad utmärker den? 

Blicken lyfts då från de enskilda satsningarna och utgår istället från en bild av staden el-

ler regionen som socialt system. Vad karakteriserar den goda storstadsregion som socialt 

system? Svaret på frågan handlar inte endast om förhållandena i den enskilda stads-  

eller regiondelen. Svaret kommer också att beröra relationerna mellan olika stads- eller 
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regiondelar, hur regionens invånare samspelar med varandra och vilka värden de vinner 

– som enskilda – av att bo eller vara verksamma i regionen. 

De sociala aspekterna av regional utveckling, såsom de aktualiserades i t.ex. RUFS 

2001, handlade i hög utsträckning om sådant som traditionellt återfunnits på den 

enskilda kommunens dagordning t.ex. skolfrågor. När de föreslagna insatserna handlat 

främst om enskilda region- eller stadsdelar har man kunnat ifrågasätta vilken roll regio-

nal utvecklingsplanering kan spela – annat än som idégivare och stöd till den enskilda 

kommunen.

Med den helhetssyn som anläggs i den aktuella regionplaneprocessen – att regionen 

som helhet ska vara socialt väl integrerad och väl fungerande – ökar relevansen av regi-

ongemensam utvecklingsplanering. Nya frågor ställs om förhållanden som sträcker sig 

över kommungränser. Kommunerna är delar i en större helhet, och många av de åtgärder 

som föreslås har effekt inte bara för den enskilda kommunen eller regiondelen utan för 

hela regionen. Därmed kan regionplaneringens roll bli att inte bara inspirera och stödja 

enskilda kommunerna utan att – vilket är den traditionella rollen för regionplaneringen i 

Stockholmsregionen – stödja regionens aktörer i samordnat handlande för att nå gemen-

samma resultat.

Flera olika, men besläktade och i vissa fall överlappande begrepp, som i denna rapport 

diskuteras i detalj, har utgjort grunden för arbetet med nya strategier och förslag rörande 

Stockholmsregionens sociala utveckling:

– Hållbar social utveckling. Hållbar utveckling är en av de centrala utgångspunkterna 

för RTK:s arbete som helhet. Begreppet ”hållbar social utveckling” behöver sättas i ett 

regionalt utvecklingsperspektiv för att erbjuda en bild av hur regionen som helhet ska 

se ut, hur stadens sociala system kan se ut, vilka de sociala nätverken är och vad som 

särskiljer en region av integrerade nätverk från en region som präglas av segregation.

– Socialt kapital. Begreppet socialt kapital har under de senaste tio–femton åren till-

dragit sig allt större uppmärksamhet som en förutsättning för väl fungerande regioner 

och samhällen. Det handlar om hur människorna förhåller sig till varandra. Hur litar 

de på varandra och vilken förmåga har de att tillsammans säkra förhållanden för det 

gemensamma bästa? Socialt kapital är både en tillgång för den enskilde (att ha ett 

personligt nätverk som resurs för att nå sina mål) och för regionen (en region präglad 

av starkt socialt kapital i relationerna mellan medborgarna fungerar bättre än en där 

detta saknas). En relevant fråga i detta sammanhang är hur täta relationerna mellan 

människor måste vara för att det ska finnas förutsättningar för socialt kapital. Mot 

denna bakgrund tas diskussionen om ”starka bindningar” kontra ”svaga bindningar” 

upp i detta sammanhang.

– Livschanser. En socialt väl fungerande region innebär att samtliga invånare ska kunna 

ta del av de värden den har att ge. Vilka är dessa värden? Ett sätt att beskriva dem är 

att lista olika värden eller tjänster som alla ska ha del av: god utbildning, effektiv vård, 

trygg sysselsättning osv. Man kan alltså anlägga ett sektoriellt synsätt, där målen 

för en rad olika politiska områden läggs samman. Men ska man beskriva regionen/

staden som helhet är det en fördel om man kan uttrycka värdena som alla invånarna 

ska ha del av på ett mer generellt sätt. Utbildning, jobb, vård osv. blir då element eller 

förutsättningar för en mer allmän livskvalitet. Ett ofta återkommande begrepp är här 

livschanser; att alla ska ha möjlighet att få del av de förutsättningar som regionen kan 

erbjuda. 

– Platsidentitet (”sense of place”). En fungerande stad får inte vara anonym och intet-

sägande. Om människor ska känna engagemang för den och känna gemenskap i den, 
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måste staden eller regionen stå för något. Det är huvuduppfattningen hos dem som 

hävdar att platsidentitet är en viktig faktor för t.ex. socialt hållbar utveckling. 

När ett mer generellt perspektiv anläggs på regionens sociala utveckling vidgas den agen-

da man har att arbeta med för att nå målen. De traditionella social- eller välfärdspolitiska 

insatserna är fortsatt aktuella. Till exempel är tillgången på jobb, arbetsmarknadens sätt 

att fungera och hur enskilda är rustade för att fungera på den självfallet fortfarande av 

stor betydelse när vissa regiondelar präglas av hög arbetslöshet oavsett konjunkturläge. 

Men samtidigt blir frågor som inte vanligtvis setts som ”socialpolitiska” relevanta för 

den sociala utvecklingen. Några exempel, som utvecklas i denna rapport, är följande: 

– Kopplingen till den fysiska planeringen blir viktigare. Resandeströmmar och mötes-

platser är viktiga för människors relationer och samspel.

– Stadens estetik har betydelse för hur människor binds samman i en ”vi-känsla” eller 

”platskänsla”. Social sammanhållning och gemenskap stärks av symboler, där land-

märket är en av de viktigare.

– Kulturfrågorna (brett definierade så att de också omfattar nöjes- och upplevelsesek-

torn) har betydelse för i vilka sammanhang människor möts och vilka värden som 

förmedlas i dessa sammanhang.  

– Hur de offentliga institutionerna fungerar har inte bara relevans för effektivitet och 

ekonomisk tillväxt utan är också en grundbult i förutsättningarna för starkt socialt 

kapital. 

– IT-frågorna, som traditionellt har setts som en viktig del för regionens innovations-

förmåga och ekonomiska tillväxt, får en vidare betydelse. I det sociala sammanhanget 

återfinns Internet som en av de viktigare mötesplatserna där människor från olika 

bakgrunder möts och samspelar med varandra.

Hållbar social utveckling
Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt i och med publiceringen av Brundtland-

rapporten 1987 och dess krav på en ”… utveckling som försöker möta dagens behov utan 

att begränsa eller inskränka möjligheterna att möta framtidens behov”2. Trots att mer än 

två decennier gått sedan rapporten publicerades och stor möda har lagts ner på att ana-

lysera begreppet kvarstår fortfarande stor osäkerhet om vad man egentligen menar när 

man säger att man strävar efter en hållbar utveckling. Klart är dock att begreppet omfat-

tar samlad utveckling i åtminstone tre dimensioner: ekonomiskt, ekologiskt och socialt. 

Samtidigt ska en global utveckling främjas som ”stimulerar en konsumtionsstandard som 

ligger inom ramen för de ekologiska gränserna och som alla rimligen kan sträva mot”. 

Ett problem med begreppet ”hållbar utveckling” är att förstå den exakta innebörden 

av hur ekonomisk, ekologisk och social utveckling i det enskilda fallet ska förhålla sig till 

varandra. Tydligast är innebörden av ekologisk utveckling. Här har man en hel veten-

skap att falla tillbaka på när det gäller att bedöma var gränserna går där naturen och det 

ekologiska systemet drabbas av irreparabel skada. När det gäller de andra två elementen 

– ekonomisk och social utveckling – är deras innebörd mer otydlig. Hur ser ett socialt 

system ut som kan sägas vara hållbart? Och hur förhåller sig ett sådant till de andra 

elementen?

2 Vår gemensamma framtid. Rapport från Världskommissionen för 
miljö och utveckling under ordförandeskap av Gro Harlem Brundt-
land. Stockholm: Prisma. 1987, sid 55. För en allmän genomgång av 
vad begreppet Hållbar utveckling kan innebära i RUFS-sammanhang, 
se Hållbar utveckling i RUFS 2001, PM 7:2005, RTK 
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Under senare tid har man dock börjat intressera sig mer för de sociala aspekterna.  

Ett exempel som är av särskilt intresse i detta sammanhang är The City Form Project, 
som anlägger ett urbanperspektiv. En av de frågeställningar man arbetar med är relatio-

nen mellan hållbar social utveckling och rumslig täthet. I ett papper definierar Bramley/
Power3 hållbar social utveckling som: 

en utveckling och/eller tillväxt som är förenlig med en harmonisk utveckling av det 

civila samhället. Den medverkar till en miljö som understödjer samlevnad mellan kul-

turellt och socialt divergerande grupper, samtidigt som social integration uppmuntras 

och livskvalitén förbättras för alla delar av befolkningen.

Som synes är integration – en gemenskap där alla kan känna sig hemma – en viktig 

del av definitionen. Olika grupper ska kunna leva tillsammans samtidigt som var och 

en ska känna att de har något att vinna på gemenskapen: livskvaliteten ska vara god 

och förbättras. Det handlar alltså inte om ett statiskt tillstånd: vi talar här om en socialt 

hållbar utveckling. Ett sätt att tolka dess innebörd är att individen ska uppleva framsteg 

utan att det sociala systemet, den integrerade gemenskapen, skadas till exempel genom 

att samhället fragmenteras socialt. Denna tolkning gör parallellen till ekologiskt hållbar 

utveckling uppenbar: den enskilde ska kunna göra framsteg i livskvalitet utan att funda-

menta i det sociala systemet rubbas. 

Så presenteras den teoretiska definitionen av socialt hållbar utveckling. Men vad 

innebär den i praktiken – ”operationellt”? Hur kan man i det enskilda fallet mäta dess 

förekomst? Bramley/Power föreslår fem kriterier:

Interaktionen inom samhället/sociala nätverk. −	 Måttet handlar om att fånga hur män-

niskor samverkar över sociala gränser och ska mäta i vilken utsträckning de faktiskt 

interagerar med varandra.

Deltagande.−	  Måttet handlar om i vilken utsträckning man arbetar för gemensamma 

ändamål; i vilken omfattning människor deltar i olika gemensamma aktiviteter som 

t.ex. politisk aktivitet eller deltagande i föreningar. 

Stolthet/”platskänsla”.−	  Människor ska känna ett intresse av att staden utvecklas, en 

gemensam identifikation eller stolthet över sin gemensamma miljö. 

Stabilitet.−	  Måttet baseras på data som visar att hög genomströmning av boende är 

nära korrelerat till en bild av stadsdelen som mindre populär.

Säkerhet/(brottslighet).−	  Förekomsten av brottslighet hänger nära samman med en 

lång rad andra faktorer relaterade till negativa sociala förhållanden.

Ett annat sätt att uppfatta begreppet ”socialt hållbar utveckling” återfinns hos The Sustai-
nable Region Initiative i Vancouver-regionen.4 Det lyfter fram att begreppet innehåller 

två komponenter. Den ena är vilka resurser den enskilda förfogar över: ”… individuell 

… kapacitet. De tillgångar eller resurser som individer besitter för att bidra till sin egen 

välgång och till utvecklingen av gemenskapen som helhet”. Dessa resurser kan handla 

om utbildning, färdigheter, hälsa, värden och ledarskap. Den andra komponenten rör 

gemenskapens förmåga: ”… relationer, nätverk och normer som underlättar gemensamt 

handlande i syfte att förbättra människornas livskvalitet och säkra att sådana förbätt-

3 Bramley&Power: Urban Form and Social Sustainability – the Role of 
Density and Housing Type. Papper till konferensen ”European Net-
work for Housing Research Conference” i Reykjavik, juni 2005.

4 Greater Vancouver Regional District: The Sustainable Region Initia-
tive. The Social Components of Community Sustainability:  
A Framework User’s Guide (Vancouver 2004)
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ringar är långsiktigt hållbara”.  Det vi brukar kalla rättvisa – t.ex. att alla har tillgång till 

en god utbildning – är alltså en viktig del. Den andra komponenten rör gruppens förmåga 

att agera gemensamt.

Vilka är mer konkret elementen i ”socialt hållbar utveckling” enligt planerarna i Van-

couver? Man anger tre komponenter som ligger i linje med, men är mer allmänt hållna 

än, Bramley/Powers ovan. Dessa är:

Ett samhälle av mångfald och tolerans−	

Rättvisa lagar och institutioner−	

Väl utformade och funktionella gemenskaper.−	

Vad resonemangen ovan kan innebära för Stockholmsregionens utveckling utreds längre 

fram i denna rapport, där bland annat deltagande och upplevelse av sammanhållning 

och trygghet diskuteras. Några av faktorerna är välkända från diskussioner om ”utsatta 

regiondelar” – det rör främst frågan om stabilitet (att undvika ”genomströmningsområ-

den”) och säkerhet (att komma till rätta med hög brottsfrekvens i vissa regiondelar eller 

på vissa platser). Men mer allmänt har faktorerna härletts ur förhållanden som ska gälla 

generellt, i hela regionen eller staden. 

Bramley/Power menar att en socialt uthållig miljö ska motverka social exklusion, det 

vill säga förhållanden som försvårar för vissa att delta i social, ekonomisk eller politisk 

aktivitet. Systemet ska vara öppet och inbjuda till deltagande. Det ska understödja social 

sammanhållning, vilket förstås som att man delar vissa normer och mål och att det finns 

en viss social kontroll och ordning som understödjer förverkligande av dessa normer.  

Mycket av en regions förmåga att undvika exklusion och understödja sammanhållning 

hänger samman med materiella förhållanden: blir klyftorna för stora hotas sammanhåll-

ningen. 

Slutligen framförs betydelsen av socialt kapital som en viktig bakomliggande faktor 

till de fem ”sociala hållbarhetsindikatorerna” ovan. För att den socialt hållbara utveck-

lingen ska kunna förverkligas krävs att människorna i en region är sammanlänkade i 

sociala nätverk som understödjer förtroendet dem emellan. Det sociala kapitalet kan 

sägas vara ”limmet” för den sociala sammanhållningen. Gemenskap och identifikation, 

vilja att följa lagarna, förmåga att samverka och interagera och att satsa engagemang för 

gemensamma ändamål handlar, enligt denna tolkning, ytterst om ömsesidigt förtroende 

mellan människor.

Betydelsen av det sociala kapitalet
”Socialt kapital” har under senare tid blivit ett modeord. Under nittiotalet växte en 

hel samhällsvetenskaplig industri fram där olika forskare sökte precisera begreppet, 

diskutera dess betydelse för individens och samhällets utveckling och finna under vilka 

omständigheter det kan växa fram. Gemensamt för dem alla är att man ser en viss typ 

av sociala relationer som en resurs – för samhället eller för individen – som medger att 

man kan uppnå vissa värden som annars inte skulle vara möjliga att förverkliga. Dessa 

relationer har en viss stabilitet som gör att man kan tala om ”kapital” som kan användas 

för olika ändamål. 

Värdet för individen
En av de tidigare definitionerna av socialt kapital talar om det som en individuell tillgång. 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu grundade sin analys av klassamhället på att 

medlemmar i olika klasser hade varierande tillgång till detta kapital: ”Socialt kapital är 
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en individuell egenskap i ett socialt sammanhang. Man kan samla på sig socialt kapital 

genom medvetet handlande och omvandla det till konventionella ekonomiska vinster. 

Förmågan att göra detta beror emellertid på naturen av de sociala förpliktelser, kontakter 

eller nätverk som är tillgängliga för dig”.5  Bourdieus definition är ett inlägg i en välkänd 

diskussion inom sociologin om förekomsten av ett klassamhälle och dess karaktär. Hos 

andra (t.ex. i marxistisk tradition) är det ägande av fysiskt och finansiellt kapital som ut-

märker den ena klassen i relation till den andra (jämför betydelsen av ägande av produk-

tionsmedlen). Bourdieu lyfter fram något annat: medlemskap i sociala nätverk som den 

avgörande faktorn. Den som är rik på (rätt sorts) nätverk är också rik på ”socialt kapital”.

Vi känner igen poängen från den allmänna debatten om segregationen och dess me-

kanismer. Den som har rätt nätverk – rätt ”kontakter” – har försteg framför till exempel 

den nyanlände till Sverige som saknar dem. Att vara framgångsrik på arbetsmarknaden, 

eller när det gäller att hitta attraktivt boende i en storstad, avgörs till inte ringa del av vil-

ket personligt nätverk man förfogar över. Segregation kan beskrivas som att vissa saknar 

medlemskap i de ”rätta kretsarna”, vilket gör att de förvägras en rad möjligheter, som 

andra åtnjuter, att förverkliga livschanser. 

En politik som motverkar denna typ av skiktning har som mål att stimulera kontakter 

”över gränserna”, att låta fler komma i åtnjutande av nätverk och relationer. Så föreslås 

t.ex. ökat stöd till föreningslivet och folkrörelser som kan utgöra mötesplatser mellan 

människor av skiftande bakgrunder. Det finns också en oro över att vissa mötesplatser – 

som skolor – endast består av människor från en viss social miljö. Mot denna bakgrund 

är det en stor fördel om man kan få till stånd mötesplatser där människor från olika 

sociala miljöer kan interagera med varandra och känna gemenskap. Så kan en fördel-

ningspolitik för socialt kapital utformas.

Värdet för gruppen och samhället
En annan infallsvinkel är att se socialt kapital som en gemensam tillgång. Vissa grupper 

besitter mer socialt kapital än andra och är därmed mer framgångsrika i olika hänse-

enden. Detta synsätt står inte i konflikt med Bourdieus; det är samma typ av relationer 

(förtroende mellan individer) vi talar om. Men det leder till andra typer av slutsatser. Att 

ha starkt socialt kapital är inte bara viktigt för individen. Det är också viktigt för en viss 

grupp, ett samhälle, en region. Om Bourdieu talar om socialt kapital som en förutsättning 

för en individ att vinna vissa fördelar (ett bra jobb, goda affärsmöjligheter) talar vi här 

om en grupps förmåga att skapa och säkra gemensamma eller kollektiva nyttigheter. Det 

kan gälla hur man upprätthåller demokrati och rättsstat, en väl fungerande marknad eller 

”kollektiva varor” som god miljö eller väl förvaltad gemensam egendom.

I grunden handlar det om att det ska finnas ett stort mått av förtroende mellan grup-

pens medlemmar och även för människor som kommer utifrån. Gemensamma tillgångar 

– vare sig de är demokratiska institutioner eller t.ex. en lekpark som man vill hålla ren – 

förutsätter att var och en kan vara säker på att också andra följer spelets regler. Det finns 

alltid en risk att någon försöker agera ”fripassagerare”.  Man kan skräpa ned när ingen 

annan ser på. Man kan avstå från att lyda lagar när upptäcktsrisken är låg. Man kan 

utnyttja sitt informationsövertag till att lura människor man gör affärer med eller i lönn-

dom bryta kontraktet när det är för sent för den andre att göra något åt det. Man kan – 

för att ta ett sista exempel – avstå från att rösta i allmänna val samtidigt som alla inser att 

lågt valdeltagande hotar det gemensamma bästa. Därför måste det finnas vissa normer 

i ett väl fungerande samhälle. Juristerna talar om det nödvändiga rättsmedvetandet för 

5 Bordieu citerad i Sobel: Can We Trust Social Capital? i Journal of 
Economic Literature vol XL (mars 2002) sidorna 139–154. 
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att lagar ska kunna fungera. Statsvetare talar om behovet av en ”allmänanda” som måste 

finnas för att demokratin ska kunna fungera.

En av de mest kända forskarna inom området – Robert D Putnam – uttrycker bety-

delsen av socialt kapital på följande vis:

I alla samhällen förekommer det att bristande förmåga till kollektivt handlande 

stör försök att samverka till gemensam nytta. Det kan handla om både politiska och 

ekonomiska sammanhang. Frivilligorganisationer, folkrörelser och andra föreningar 

är beroende av socialt kapital. Allmänna normer om mera ömsesidighet, att man skall 

motsvara ett förtroende, och nätverk av samhällsengagemang uppmuntrar samhäl-

leligt förtroende och samverkan. Det beror på att incitamenten för att hoppa av, bedra 

eller lura minskar. Därmed minskar osäkerheten i samhället och i stället skapas 

modeller för framtida förtroendefull samverkan.6

Mycket av genombrottet för diskussionen om socialt kapital som en samhällelig eller ge-

mensam tillgång kommer från den bok citatet ovan är hämtat från: Making Democracy  
Work.7  Där görs en jämförande studie av norra och södra Italien, där frågan är varför den 

norra delen kunnat utvecklas så mycket snabbare än den södra. Putnams svar är att man 

genom århundradena utvecklat mer socialt kapital i norra Italien än i södra. Det handlar 

om förtroende av en speciell karaktär: ett generellt förtroende mellan människor som 

gör det möjligt för oss att samverka också med personer vi inte känner sedan tidigare. 

Ett sådant ”generaliserat förtroende” gör att vi till exempel kan genomföra affärer med 

främlingar (som handelsmän från främmande länder), inte känner otrygghet när vi rör 

oss på nya platser osv. Vi räknar helt enkelt med att andra kommer att följa reglerna tills 

motsatsen är bevisad. I södra Italien finns däremot inte samma grad av ”generaliserat 

förtroende”. Visserligen finns starkt förtroende, men det finns inom by- eller klang-

emenskaper. Den som inte tillhör den egna byn eller klanen bemöts med större misstro. 

Följden blir en illa fungerande ekonomi, demokrati eller rättsstat. Eftersom man inte litar 

på att ”de andra” kommer att motsvara ett förtroende har man inte förmåga att ta tillvara 

olika möjligheter till gemensamma vinster genom samverkan.

Alltså: ett samhälle (eller en grupp) som är fattigt på socialt kapital kommer att vara 

fattigt också i andra hänseenden. Putnam poängterar att ju mer generaliserat förtroendet 

är, desto större vinster kan man göra. Om förtroendet sträcker sig över olika grupp-  

eller samhällsgränser ökar förmågan att samverka över dessa och därmed de vinster man 

kan göra (jämför imperiemakters klassiska strategi att ”söndra och härska” genom att 

mobilisera olika gruppers interna sammanhållning i konflikt mot varandra). Uttryckt i 

segregations/integrationstermer kan Putnam tolkas som att han pekar på segregationens 

kostnader: ett fragmenterat samhälle kommer att vara mindre effektivt på att säkra ge-

mensamma värden än ett integrerat där medborgarna känner gemenskap och ömsesidigt 

förtroende.

Man talar om olika sorters ”socialt kapital”: sammanbindande (”bonding”), överbryg-

gande (”bridging”) och sammanlänkande (”linking”).8 Det är när det sociala kapitalet inte 

bara fungerar sammanbindande för en viss grupp, utan också överbryggande till andra 

grupper, som det kan fungera integrerande. Om inte, kommer den enskilda gruppen vis-

serligen präglas av god sammanhållning, men det kan handla om en vi-dom känsla  

 

6 Robert D Putnam: Making Democracy Work  sid 177 (Princeton 1993)
7 På svenska: Den fungerande demokratin (SNS förlag)
8 Se Putnam: Den ensamme bowlaren. Den amerikanska medborgar-

andans upplösning och förnyelse (SNS förlag, Stockholm 2000)
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där andra bemöts med misstro och hålls utanför.  Följden blir fragmentering eller, vilket 

är utgångspunkten för Bourdieu, konsolideringen av ett klassamhälle. De med ”fel” bak-

grund släpps inte in i de viktiga nätverken.

Hur uppstår socialt kapital? 
En viktig poäng är att förtroende är något man lär sig i interaktion med andra. Vi gör 

försök att samverka, och när dessa faller väl ut drar vi slutsatsen att mot- eller medparten 

är att lita på. Det kan handla om sekelgamla lärdomar: Putnam går tillbaka till renäs-

sansens handelsvägar när han ska förklara det starkare sociala kapitalet i norra Italien. 

Norditalienska köpmän lärde sig samverka med främlingar på ett sätt som syditalienarna 

aldrig fick chans att göra. Avgörande är alltså förekomsten och kvaliteten på de mänskliga 

mötena, på interaktionen. Mötesplatser är alltså en central faktor för det sociala kapita-

lets uppkomst. 

Det ovanstående förklarar det stora intresset hos forskarna för socialt kapital som 

politiskt deltagande och föreningsaktivitet. Med ett livaktigt ”civilt samhälle”, präglat 

av många möjligheter till deltagande i politik och i olika slags föreningar där alla är 

välkomna, skapas en infrastruktur för samverkan som utgör en förutsättning för socialt 

kapital. På svensk botten är detta ingen nyhet. De starka folkrörelserna har ju historiskt 

setts som viktiga skolor i demokrati och medborgarskap och framhålls inte sällan som en 

viktig förklaring till den relativa konfliktfrihet som präglar svenskt samhällsliv. 

De dagliga mötena i yrkes- och affärslivet (se ovan Putnams resonemang om norra 

Italien) är också viktiga; de som står utanför dessa står också utanför viktiga mötesplat-

ser. Också den fysiska miljön, de fysiska mötesplatserna, spelar roll; ett exempel (också 

hämtat från Putnam) är när man i en stad i Kalifornien beslutade att nya hus skulle 

utrustas med verandor vända mot gatan. Detta gynnar ett livaktigt ”offentligt rum” där 

människor möts (jfr. den svenska debatten om de sociala effekterna av kontorisering av 

innerstaden). Under senare tid kan man tänka sig att Internet-gemenskaper kan spela 

en viktig roll – i varje fall ger viljan att lämna ut sig personligen på sajter av typ Facebook 

bevis på stort generaliserat förtroende (för stort hävdar vissa kritiker).  

Den svenske statsvetaren Bo Rothstein har tillfört en kreativ idé om det sociala ka-

pitalets mekanismer. Putnam med flera diskuterar hur förtroende mellan människorna 

utgör en förutsättning för väl fungerande offentliga institutioner. Man måste t.ex. känna 

förtroende för att valförrättaren tänker respektera valhemligheten om man ska känna 

sig fullt trygg när rösten läggs.  Rothstein9 menar att kopplingen också fungerar åt andra 

hållet. Socialt kapital bygger i grunden på en övertygelse om likabehandling. Oavsett min 

bakgrund kommer jag att bemötas med förtroende av människor i min omgivning. Det 

är innebörden av ömsesidigheten: om jag visar förtroende för dig, vill jag lita på att du 

gör detsamma för mig. Upplevelsen av att man är orättvist särbehandlad kan alltså vara 

förödande för det sociala kapitalet. Förtroendet bryts och ersätts kanske med att man 

drar sig tillbaka eller nöjer sig med att samverka med sin mer omedelbara omgivning 

eller medlemmar i en given subkultur.

Det är här de offentliga institutionerna kommer in som viktiga skapare av socialt kapi-

tal. Myndigheter och rättsvårdande instanser bygger ytterst på en idé om likabehandling. 

Oavsett bakgrund ska alla behandlas lika utifrån de gemensamma rättigheterna och 

plikterna i ett samhälle. När institutionerna kan ifrågasättas riskerar förtroendet för dem 

– och i förlängningen förtroendet för att alla följer de gemensamma spelreglerna  

9 Rothstein, Bo & Kumlin, Staffan: Demokrati, socialt kapital och 
förtroende i Holmberg, Sören och Weibull, Lennart (red) Land du 
välsignade (SOM-institutet, Göteborgs universitet, rapport 26)
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– att erodera. När misstanken sprids att ”vissa” lyckas smita före i t.ex. vårdkön eller 

om man känner att polisen inte bedömer allas anmälan eller vittnesmål lika kan följden 

bli ökad misstro. De offentliga institutionerna är på så sätt inte bara viktiga för att säkra 

en viss, rättvis, fördelning. De är också viktiga som symboler för och som vårdare av de 

gemensamma reglerna. Det är de som ytterst har till uppgift att säkra att det ömsesidiga 

förtroendets grund, att alla följer de regler vi lagt fast gemensamt, inte eroderas. Mot 

denna bakgrund är medborgarnas tilltro till och insyn i de offentliga myndigheternas sätt 

att fungera viktigt – något som utvecklas längre fram i rapporten.

Integration, starka och svaga band
Idéerna om socialt kapital är förvisso inte nya för svensk debatt. De återfinns, direkt eller 

indirekt, i dokument som RUFS 2001 och i regeringens storstadspolitik från slutet av 

nittiotalet. De har lett till omfattande diskussioner om hur fler kan komma in på arbets-

marknaden, hur man kan stärka föreningslivet och öka det politiska deltagandet (ibland 

fokuserat till ”utsatta områden”). Sedan flera år tillbaka har svensk politik präglats av en 

känslighet för mötesplatsernas betydelse och av att människor från många olika bakgrun-

der ska kunna mötas i en gemenskap.

Påtagligt ofta har politiken handlat om att stimulera sociala sammanhang där män-

niskor kan nå en ganska djup gemenskap: det engagerade föreningsmötet, den väl 

sammanhållna skolklassen, det goda arbetslaget. Samtidigt finns forskare som hävdar 

att enbart djupa och nära kontakter – ”starka band” – kan leda till segregering. De måste 

kompletteras med mindre djupa relationer mellan människorna  – ”svaga band” – för 

att det sociala kapitalet ska utvecklas. Det finns en parallell till resonemangen ovan om 

olika slags socialt kapital. Enbart starka band stärker det sammanbindande (”bonding”) 

kapitalet. För att man ska nå utanför sin egen grupp krävs lösare kontakter i gränslandet 

mellan den egna gruppen och andra – dvs. överbryggande (”linking”) socialt kapital.

En av förgrundsfigurerna för teorin om starka och svaga band är Mark Granovetter. 

Han menar att individer som saknar svaga band till andra, som endast har starka band 

till en närmare krets människor, kommer att sakna nödvändig överblick över det sociala 

systemet: ”… individer med få svaga band kommer inte att ha tillgång till information om 

mer avlägsna delar av det sociala systemet och kommer att vara hänvisade till provinsi-

ella nyheter och de nära vännernas uppfattningar.”10 Uttryckt på mer vardagligt sätt: det 

räcker inte med att ha ”vänner”. Man måste också ha ”bekanta” eller ”bekantas bekanta”. 

Det är de senare som sätter mig i kontakt med den vidare omgivningen, som ger mig 

information och kanske ibland stöd om var jobbmöjligheterna finns, var jag kan finna 

lediga lägenheter osv.  De svaga relationerna är därför av strategisk betydelse för till 

exempel en regions sammanhållning och individens förmåga att utnyttja livschanser.

En närbesläktad tanke har framförts av Ronald S Burt när han talar om förekomsten 

av ”strukturella hål” i det sociala nätverket. Dessa ”hål” är glappen mellan olika nätverk 

eller gemenskaper. Den som kan överbrygga dessa ”hål” har en fördel: 

De svagare kontakterna mellan grupper… är hål i marknadens sociala struktur. Dessa 

hål skapar en konkurrensfördel för den individ vars nätverk överbryggar hålet. Det 

strukturella hålet mellan två grupper innebär inte att människor i respektive grupp 

inte känner till varandra. Det betyder endast att människor fokuserar på sina egna 

10 Granovetter, Mark: The Strength of Weak Ties: Network Theory  
Revisitet i Sociological Theory, Volym 1(1983) sid 201–233
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aktiviteter på sådant sätt, att de inte observerar aktiviteterna i andra grupper. Hålen 
är som isoleringen i en elektronisk krets. Människor på respektive sida av hålet cirku-

lerar i olika informationsflöden.11  

Burt talar om ”medlare” eller ”mäklare” som kan styra information över dessa hål och 

därmed kontrollera projekt som för samman människor på respektive sida om hålet. 

De starka banden ger alltså gemenskap inom en grupp, men det är de svaga banden 

som medför att vi kan uppnå integration mellan grupper i till exempel en region eller 

stad.  Granovetter citerar en annan forskare, Peter Blau:

… intima relationer tenderar vara begränsade till små och slutna sociala kretsar… de 

fragmenterar samhället i små grupper. Dessa gruppers integration i samhället är av-

hängig av människors svaga band, inte de starka, eftersom svaga sociala band sträcker 

sig bortom de nära sammanhangen … och skapar de kontakter mellan grupper av vilka 

makrosociologisk integration beror.12

Allt socialt kapital är alltså inte ”gott”. Om det sociala kapitalet enbart är ”sammanbin-

dande” (”socialt lim”13) och det saknas tillräckligt med ”överbryggande” kapital (”socialt 

smörjmedel”14) riskerar grupperna bli så inåtblickande att segregation uppstår. Som det 

uttryckts: ”Starka gemenskaper kan ge upphov till vad Anthony Giddens kallar för ’identi-

tetspolitik’ och dra en skiljelinje mellan ’i’ och ’dom’.”15

Resonemanget återspeglas i aktuell debatt om storstadspolitiken. Det har påpekats 

att det inte är tillräckligt med områdesspecifika insatser, som syftar till att ”lyfta” ett givet 

område. De riskerar, om de inte kompletteras med andra insatser, att peka ut och isolera 

den aktuella stads- eller regiondelen från de andra. Därmed kan man förvisso nå ökad 

livskvalitet på den plats där satsningen sker. Storstaden kommer att präglas av ökad 

jämlikhet; klyftorna avseende t.ex. levnadsstandard blir mindre påtagliga. Men staden 

blir därmed inte mer integrerad, om vi med integration menar att staden som helhet ska 

vara ett socialt system där alla är deltagare.

En följd av resonemanget är att betydelsen av fysisk planering för integration och sta-

dens sociala kapital blir uppenbar. Det är den fysiska planeringen som styr var vi bor och 

hur vi rör oss – och följaktligen var människor kan komma i kontakt med varandra på 

sådant sätt att också svaga band uppstår. Människor blir bekanta på bussen, i affären och 

i kvällsvimlet… De Moraes Netto/Krafta gör denna poäng när de talar om staden som ett 

”sociospatialt nätverk”.

Ett sociospatialt – urbant – nätverk beskrivs genom att man utgår från att det urbana 

livet består av ett stort antal aktiviteter och processer. Stadens ”sociala scenario” analy-

seras sedan som ett antal sociala aktiviteter som förekommer i staden och som förutsät-

ter att människor rör sig. De Moraes Netto/Krafta identifierar några sådana: platser för 

konsumtion/fritid (t.ex. affärer och restauranger), platser för  

arbete och studier (skolor, affärer, kontor) och platser för ”distribution of movement” 

(terminaler, t-banestationer, hållplatser, flygplatser).  Här utförs gemensamma aktivi-

11 Burt, Ronald S: The Social Capital of Structural Holes. Kapitel 7 i Burt: 
New Directions in Economic Sociology (Russel Sage Foundation, New 
York 2001)

12 Granovetter (1983) sid 220
13 Aldridge, Halpern och Fitzpatrick: Social Capital. A discussion Paper 

(London: Performance and Innovation Unit)
14 ibid
15 Kearns, A: Social Capital, Regeneration & Urban Policy. ECRC Centre 

for Neighborhood Research, London: CNR Paper 15: April 2004

RTK RAPPORT 14-2008 NY INLAGA KORRADE BILDER MJ.indd   25 08-11-27   20.20.31



26 Socialt kapital i regional utvecklingsplanering

teter av olika slag. Till detta förs ”places of origin” (dvs. bostäder) och destinationer (dit 

man åker från bostäderna) kartläggs. Tillsammantaget formar detta en modell för att 

studera rörlighets- och mötesmönster i storstaden.

Grundfrågan när man ska mäta segregation/integration blir inte enbart om olika 

slags människor bor i olika stadsdelar (”places of origin”) utan om de tillhör ett gemen-

samt nätverk som omspänner hela staden. Finns det stads- eller regiongemensamma 

mötesplatser? Handlar man på samma ställen, arbetar man på samma ställen, går man 

i samma skolor, roar man sig på samma nöjesetablissemang, möts man på samma sta-

tioner/omstigningsplatser? Uppstår meningsfull kommunikation mellan människor vid 

dessa tillfällen? I så fall finns ett gemensamt sociospatialt nätverk som medborgarna rör 

sig inom och staden är mer integrerad. Segregation är motsatsen: ”Segregation i realtid 

uppstår när möjligheterna till sociala kontakter och interaktion är socialt differentierade, 

när man delar rutiner på aktivitetsplatser och på gator enligt ett sådant mönster”.16

Jämlikhet, integration och livschanser
Det har påpekats att integration och jämlikhet inte är samma sak. Jämlikhet handlar om 

att vi i någon mening ska ha det lika bra (eller ha samma resurser). Integration handlar 

om att vi ingår i samma gemenskap, att vi har förtroende för varandra och att vi kan 

samspela eller samverka med varandra. Det är möjligt att ha ungefär samma levnads-

standard som andra men samtidigt vara utanför eller rentav utstött. Det är mot denna 

bakgrund som det ovan har hävdats att det inte räcker med att ”lyfta” en viss stadsdel. 

Dess invånare kan även därefter uppleva utanförskap, till exempel på grund av fördomar 

eller för att staden är så planerad att de helt enkelt inte kommer i kontakt med andra. 

Samtidigt är inte jämlikhet och integration orelaterade till varandra. Om klyftorna blir för 

stora kommer effekten att bli segregation. Det är inget sammanträffande att mycket av 

segregationen följer socioekonomiska linjer, mellan mindre och mer välbeställda.

Socialt kapital är, som framgått, en förutsättning för integration. Bourdieu, Putnam 

med flera pekar på att detta kapital har ett värde i och att det kan användas till någonting. 

Kapitalet kan omvandlas till nytta för individen, t.ex. när det gäller karriärmöjligheter 

(Bourdieu) eller för oss alla när det gäller att säkra vissa gemensamma institutioner som 

i sin tur ger oss värde (Putnam). Socialt kapital ger oss möjligheter som vi annars inte 

skulle ha haft: att röra oss var vi vill i staden utan att behöva oroa oss för överfall, att göra 

affärer med andra utan att känna oro över att bli lurade, att ha ett sådant nätverk att vi 

vet var jobb och bostad kan sökas och mycket annat.  

Ordet ”livschanser” återkommer i diskussionen. Det är ett ord med många betydelser 

men generellt handlar det om att människor ska ha vissa möjligheter att välja vilket sorts 

liv de vill leva.  Att ha tillgång till vissa nyttigheter (utbildning, jobb med god lön, trygg-

heten i att man får vård när man behöver) kan vara avgörande för vilka möjligheterna är. 

Idéerna om hållbar social utveckling, socialt kapital osv. pekar på betydelsen av att man 

har tillgång till nätverk och att man rör sig i en miljö av ömsesidig tillit för att livschan-

serna ska vara goda. Våra möjligheter att utvecklas beror alltså inte bara på vilka resurser 

vi äger utan också på hur våra relationer till andra människor ser ut.

Det finns olika sätt att beskriva detta förhållande. Nobelpristagaren i ekonomi, Amar-
tya Sen, talar om ”grundläggande förmågor” (”basic capabilities”), vilka utgör ”de skilda 

16 de Moraes Netto&Krafta. Socio-Spatial Networks sid 34.4
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’livssätt’ som en människa kan välja”.17 En annan utgångspunkt finns hos Ralf Dahren-
dorf i hans bok Life Chances – Approaches to Social and Political Theory.18 Dahrendorf 

gör poängen att livschanser handlar om mer än valfrihet. Att kunna träffa fria val är en 

viktig del av begreppet – att man kan välja utbildning, sätt att bo, familjeliv, religionsut-

övning etc. Men samtidigt räcker det inte med valfrihet. Man måste också förstå vilka val 

man ställs inför och valfriheten får mening i förhållande till de bindningar, det samman-

hang, som människor lever i. Dahrendorf hävdar att livschanser på så sätt innehåller två 

element: frihet att välja mellan alternativ (”options”) och bindningar och sammanhang 

med människor i vård omvärld (”ligatures”). Båda krävs: bindningar utan möjlighet att 

träffa fria val är slaveri. Men fri tillgång till alla tänkbara alternativ utan meningsska-

pande sammanhang är kaos.19

Resonemanget har kanske en extra tydlig relevans när den socialt hållbara storstaden 

diskuteras. Det speciella med storstaden är dess mångfald av arbets- och boendemöj-

ligheter, av kulturyttringar, av möjligheter till studier och förkovran, av chanser till nya 

möten osv. Det är detta som utgör storstadens speciella attraktionskraft, vilket visas 

bland annat av RTK:s undersökningar av olika gruppers attityder till Stockholmsregio-

nen. Livschansbegreppet säger att ett mål för regionplaneringen bör vara att så långt 

möjligt säkra att alla får tillgång till denna mångfald så att man kan utnyttja den om man 

så önskar. Segregation, å andra sidan, innebär att vissa hamnar vid sidan av eller att sta-

dens mångfald bryts sönder i enklaver och från varandra isolerade subkulturer. Ett starkt 

socialt kapital utgör en viktig förutsättning för att man ska kunna närma sig detta mål.

Platsidentitet (”sense of place”)
I det ovanstående har diskuterats vad en socialt hållbar region ska ge den enskilde indi-

viden. Det handlar om ett rättviseideal: alla ska uppleva att de har livschanser. Återstår 

att ta upp frågan om människornas relation till platsen. Därmed aktualiseras begrep-

pet ”platsidentitet” (”sense of place”). Bramley/Power har denna punkt med på sin lista 

över komponenter i socialt hållbar utveckling. Också Vancouver tar upp platsidentitet: 

att identifiera sig gemensamt, historia och kulturarv, offentlig konst, offentliga platser, 

”community events”. 20

Platsidentitet är kopplatde till, men inte samma sak som, gruppidentitet. Den handlar 

om att platsen (staden, regionen) ”står” för någonting som människor kan identifiera 

sig med och känna engagemang för. Man behöver inte bo på platsen för att känna sådan 

identitet. En viktig del av forskningen kring begreppet har utförts av skogs- och naturvår-

dare, som intresserar sig för vilka faktorer som medför att människor känner engage-

mang för t.ex. en naturpark eller naturmiljö. Att människor upplever att detta är deras 

”smultronställe”.21

17 Sen refererad i Roche, José Manuel: Capability and Life Chances: An 
Assessment of Two Analytical Traditions. Papper presenterat vid  kon-
ferensen ”Annual Internatonal Conference of the Human Develop-
ment and Capability Association”. Groningen, Nederländerna 2006

18 Wiedenfeld&Nicholson, London 1979
19 För en presentation av Dahrendorfs idéer på svenska se  

Hägg, I & Arvedson, L: Livschanser och välfärd (SNS 1987)
20 Vancouver aa sid 4
21 Se till exempel Payton: Influence of Place Attachment and Social 

Capital on Civic Action: A Study at Sherburne National Wildlife 
Refuge (Masteruppsats, Natural Reources and Managament Program, 
University of Minnesota, June 2003)
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Platsidentitet medför alltså att man bryr sig om platsen, vill bidra till att den utvecklas 

och reagerar mot sådant som kan försämra eller förstöra den. Kopplingen till andra delar 

av begreppet ”hållbar utveckling” är uppenbar: det man bryr sig om, det vårdar man 

och vill freda från t.ex. nedskräpning eller miljöförstöring. Samtidigt kan platsidentitet 

stärka gruppgemenskapen. Människor förenas i sin platsidentitet och arbetar tillsam-

mans för att utveckla platsen.

Inte heller denna diskussion är särskilt ny ur ett stockholmsperspektiv. Vi känner igen 

den i kritiken mot vissa av miljonprogrammets effekter. Förorterna kritiserades för att 

vara ”anonyma”, att inte ge sina boende en känsla för ”var de bor”. Bristen på platsiden-

titet kan medföra sociala problem och bristande ansvar för närmiljön – vilket förvär-

rar problemen. Kritiken har lett till program för att förändra den fysiska miljön i dessa 

områden i syfte att ge dem mer karaktär samtidigt som insatser gjorts för att stärka den 

sociala miljön; storstadspolitiken är ett exempel. Att den fysiska och den sociala miljön 

samspelar har varit en viktig insikt.

Under senare år har intresset för att stimulera platsidentitet vuxit. Ett exempel är 

projektet Cities Regain Identity and Image, stött av EU:s Interreg-program. Deltagande 

städer var Hagen, Leeds, Leverkusen, Kaiserslauten, Southampton, Brugge och Bristol 

och projektet genomfördes med stöd av Erasmus-universitetet i Rotterdam. Projektet 

handlade om hela städers identitet och vid inledningskonferensen kommenterade pro-

jektledaren betydelsen av platsidentitet så här:

Att förbättra människors livskvalitet genom att bidra till en bättre platsidentitet (”sen-

se of place”). Människor behöver identifiera sig med ”sin” stad och uppfatta den som 

en unik plats. De behöver känna engagemang för dess egenskaper och karakteristika. 

Det är uppenbart mycket lättare att identifiera sig med en stad om när den är speciell 

och attraktiv – alltså motsatsen till ”ansiktslös”. Känslan av solidaritet och tillhörig-

het stärks, vilket ofrånkomligen påverkar social samlevnad och verkar inkluderande. 

Att vårda typisk regional variation bidrar alltså till att säkra stadens framtida sociala 

livskraft. Detta är en nödvändig komponent i begreppet hållbar utveckling.22

En av projektets rapporter23 påvisar att detta synsätt aktualiserar åtgärder, som normalt 

inte sorteras in i facket ”sociala frågor”. Fysisk planering visas ha en viktig roll.  

Hur offentliga platser utformas är viktigt – staden ska vara ”läsbar” för människorna, 

som det heter. Det kan handla om hur allmänna platser utformas, men också om land-

märken vars klassiska funktion är att skänka en plats karaktär och identitet. Ett annat 

element som tas upp är hur städerna arbetar med sina varumärken. Sådana bör också ge 

uttryck för stadens speciella karaktär och kan därmed bidra till platsidentitet. Ett tredje 

exempel på sådant man intresserar sig för är evenemang och festivaler.

Att det finns en koppling mellan platsidentitet å ena sidan och socialt kapital/politiskt 

deltagande å den andra kan förefalla vara en rimlig tanke. Den har varit styrande t.ex. 

vid upprustningen av slitna förortsområden runt om i världen. Men kan kopplingen 

visas? En studie vid universitetet i Minnesota24 gör just detta. Studieobjektet är inte en 

stad utan hur människor upplever en naturpark: ”Sherburne wildlife refuge” i Minne-

sota. Besökare fick svara på frågor om sin platsidentitet relativt Sherburne, på de vanliga 

22 Christian Schnidt: Welcome speech at start conference ”Cities regain 
identity and image” i Brugge 20/12 2004

23 How do cities regain identity and image – a policy reveiw  
(CRII/EURICUR 2007)

24 Payton aa
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frågorna som samhällsvetare ställer när de vill mäta socialt kapital och slutligen på om de 

deltagit olika aktiviteter för att vårda och utveckla platsen.

Resultaten av studien visade tydliga samband. Särskilt noterades samband mellan 

”känslomässig platsupplevelse” (det vill säga hur man känner för platsen, att skilja från 

”funktionell platskänsla”, som handlar om vad man upplever sig vinna av platsen), tillit 

till andra människor och deltagande i gemensamt handlande (”civic action”). Sambanden 

går stegvis: platsidentitet påverkar social tillit som i sin tur är kopplad till deltagande. 

De fyra utgångspunkterna – hållbar social utveckling, socialt kapital, livschanser och 

platsidentitet – hänger alltså nära samman. De tre senare påverkar varandra och utgör 

tillsammantaget viktiga delar i vad som uppfattas som hållbar utveckling. Av detta följer 

att om någon av dem är för svag så kommer också de andra att försvagas. När frågan hur 

de sociala frågorna ska behandlas, i samband med att hållbarhetsperspektivet i RUFS 

2010 vidgas, möts vi alltså av ett system av olika begrepp och teorier som ger ledning. Det 

är utgångspunkterna för det arbetet som presenteras i denna rapport.
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Kan vi ”mäta” det sociala kapital som finns i Stockholmsregionen? Vi saknar idag eta-

blerade indikatorer som vi löpande skulle kunna följa upp för att beskriva socialt hållbar 

utveckling med de fem kriterierna i föregående kapitel. Det finns emellertid ett antal 

undersökningar, flera beställda av RTK, som kan användas för att mer allmänt beskriva 

stockholmarnas sociala kontakter och tillit till andra människor och institutioner, på 

vilka arenor de är verksamma och deras upplevelse av trygghet och säkerhet. I vissa fall 

saknas uppgifter om förhållandena i regionen. Där refererar vi istället till nationella data. 

Begreppet ”stockholmare” står i detta avsnitt för invånare i Stockholms län, om inte an-

nat anges.

Som framgår av föregående kapitel har socialt kapital värde både för individer, grup-

per och hela samhällen. En beskrivning av ”stockholmarens” sociala kapital måste utgå 

ifrån att det inte finns någon typisk stockholmare utan att invånarna i regionen i hög grad 

är olika i många avseenden. 

I ett europeiskt perspektiv har Stockholmsregionen en mycket stor internationell 

mångfald, mätt som antalet invånare med utländsk bakgrund, olika språk, religioner och 

etniska tillhörigheter. Drygt en fjärdedel av invånarna i regionen har utländsk bakgrund 

– länsbor har kommit från drygt 180 länder – och andelen ökar. Särskilt stor andel 

invandrade har Botkyrka och Norrtälje och särskilt liten andel har Ekerö, Vaxholm och 

Norrtälje. 

I genomsnitt är stockholmarna också något yngre än svenskar i allmänhet – 39 år mot 

41 år. I regionen är framför allt de små barnen och unga vuxna överrepresenterade. 

De socioekonomiska skillnaderna mellan länets kommuner är väl kända. Men också 

inom kommunerna är skillnaderna stora. I t.ex. Huddinge hade (2005) nästan en tred-

jedel av hushållen en deklarerad årsinkomst på mindre än 160 000 kr och ungefär lika 

stor andel en årsinkomst på mer än 320 000 kr. Som framgår av de undersökningar som 

refereras nedan har ålder, ekonomi och etnicitet betydelse både för hur mycket tillit man 

har till omvärlden, vilka nätverk man ingår i och hur trygg man känner sig.  

Ensamboende men inte ensam
Sverige hör till de länder som har störst andel ensamboende: nästan 24 procent av alla 

vuxna (16–84 år) levde 2005 i ensamhushåll. Detta speglar både åldersstrukturen och 

socioekonomiska tendenser. Andelen ensamstående är hög bland de riktigt gamla, som 

i många fall är änkor/änklingar. Andra har valt att leva ensamma och har också ekono-

miska förutsättningar att göra det, något som inte är självklart i alla kulturer. Andelen 

ensamhushåll är något högre i storstadsregionerna än i övriga landet: 27 procent i Stock-

holms H-region och 26 procent i Göteborg/Malmö.25   

En studie som Centrum för folkhälsa genomfört 2006 i Stockholms län visar samma 

generella bild men även spridningen mellan olika områden i länet.26 De områden som 

har störst andel ensamboende är Kungsholmen, Liljeholmen, Vantör och Hägersten, dvs. 

25 SCB, ULF 
26 Centrum för folkhälsa, Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden 

i Stockholms län. OBS att denna undersökning är gjord med något annan 
metod och uppger att 22,2 procent i länet är ensamboende. 

Stockholmarnas sociala kapital
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områden som ligger relativt centralt i regionen, medan låg andel ensamhushåll finns i 

Nykvarn, Ekerö, Värmdö, Vallentuna och Österåker. 

Variationerna i hushållsstorlek mellan mångkulturellt präglade områden är stora: 

Kista har en relativt hög andel ensamhushåll medan Spånga–Tensta och Rinkeby har 

låga.

Det finns en felaktig föreställning om att de ensamboende också är ”ensamma”. Men 

nästan tre fjärdedelar av storstockholmarna (74 procent) träffar anhöriga och 9 av 10 har 

regelbundna telefonkontakter med anhöriga. Bara 6 procent uppger att de besväras av 

ensamhet.27 I Rinkeby uppger emellertid hela 22 procent att de besväras av ensamhet och 

även i Enskede–Årsta och Kista rapporteras relativt höga tal (11 resp 13 procent).  

Centrum för folkhälsa har också ställt frågor om vi ställer upp för andra. 

9 procent har någon sjuk eller gammal närstående som de hjälper med vardagliga −	

sysslor, ser till eller vårdar (högsta andelar i Danderyd, Östermalm och Farsta, mer än 

11 procent). Relativt få uppger att de inte får hjälp vid sjukdom (9 procent). 

Relativt få, 12 procent i länet, uppger att de −	 inte har någon eller några personer som 

kan ge dem ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i livet. 

Här redovisas påtagligt höga siffror för Rinkeby (27 procent) och Kista (19 procent). 

En majoritet (59 procent) uppger att de under de senaste månaderna mer eller mindre −	

regelbundet deltagit i aktiviteter som sport, musik/teater, studiecirkel, religiös sam-

mankomst, sångkör, syförening, politisk eller annan föreningsverksamhet tillsam-

mans med flera andra. Höga siffror (mer än 65 procent) redovisas för Östermalm, 

Lidingö, Danderyd, Norrmalm och Kungsholmen. Lägst deltagande redovisas för 

Rinkeby (42 procent), Skärholmen (51 procent), Vantör (52 procent) och Kista (52 

procent). 

Det finns inget egentligt belägg för den ganska spridda föreställningen att förorterna har 

ett sjudande – men från övriga Stockholm avskilt – socialt liv. Egentligen är det inte så 

konstigt.  ”Invandrade” är inte på något sätt ett enhetligt begrepp. I till exempel Rinkeby 

finns människor från ett 70-tal länder och där talas lika många språk. Den största grup-

pen Rinkebybor kommer från Turkiet och den näst största från Somalia. En känsla av 

gemenskap dem emellan, baserad på någon slags ”invandrarskap”, är inte självklar och 

Putnam skulle säkert kunna finna exempel på ”bonding” men även på ”bridging”. Exem-

pel på överbryggande nätverk är t.ex. gruppen bakom rinkeby.nu, livaktiga idrottsfören-

ingar, företagarförening, Folkets Hus och Café Respekt. Det är inte en slump att det är till 

Rinkeby gymnasium som nobelpristagarna i litteratur årligen kommer.   

Vilka litar vi på?
Invånarnas värderingar28 har undersökt vilka människor i vår omgivning som vi litar 

mer eller mindre på. Mest litar stockholmare – knappast förvånande – på sin familj och 

sina anhöriga, något mindre på sina vänner och mindre på grannar. Folkhälsorapportens 

resultat att personer födda i Sverige generellt har högre tillit till människor i omgivningen 

bekräftas. Svenskar, mer än utrikes födda, har också större förtroende för människor 

man ”träffar för första gången”. Däremot har personer i alla grupper – födda i Sverige,  

i västvärlden utanför Sverige och utanför västvärlden – ungefär samma tilltro till andra 

människor som man känner sedan tidigare oavsett vilket land de kommer från och vilken 

religion de har.

27 Centrum för folkhälsa, Folkhälsan i Stockholms län 2007, SLL.
28 Invånarnas värderingar i Stockholm–Mälarregionen, Rapport 5:2008 

RTK
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Värderingsundersökningen visar, liksom andra undersökningar, att personer med 

högskoleutbildning genomgående har något större tillit till andra personer – såväl till 

dem som finns i deras närhet som till personer som de inte redan känner.

I undersökningen har också frågan ställts: Tycker Du att människor för det mesta 
försöker vara hjälpsamma eller tänker de i allmänhet mest på sig själva? Minst tilltro 

till andras hjälpsamhet har de unga där 48 procent svarar att människor tänker på sig 

själva och bara 23 procent att människor försöker hjälpa andra.

På frågan: Tycker Du att etnisk mångfald är bra för Stockholm–Mälarregionen? 
svarar den övervägande andelen i alla grupper att mångfalden är bra för regionen men 

med varierande grad av entusiasm. På en 10-gradig skala är medelvärdet 6,5. Av alla i 

Stockholm-Mälarregionen är det 15 procent som anser att mångfald är mycket bra och 

ungefär hälften markerar svar mellan 7 och 10. De unga i Stockholms län är mest positiva 

(21 procent som anser mångfalden vara mycket bra för regionen). De som bor utanför 

Stockholms län är minst positiva. Bara 10 procent svarar ”Mycket bra” och bara 42 pro-

cent placerar sina svar mellan 7 och 10 på svarsskalan.

Sammanhållning i grannskapet

Folkhälsorapport 200729 har en fråga som mäter tillit: Hur pass väl stämmer påståen-
det: Man kan lita på de flesta människor som bor i det här bostadsområdet? Cirka 88 

procent av invånarna i länet instämmer. Lägsta graden av tillit finns i Rinkeby där nästan 

hälften av invånarna inte känner tillit till sina grannar. Låg tillit (33–25 procent) finns 

också i Kista, Skärholmen och Vantör. Hög tillit till grannar (mer än 95 procent) noteras 

för Danderyd, Nykvarn, Vaxholm och Ekerö. I fem områden, bl.a. Skärholmen, redovisas 

en statistiskt säkerställd ökning av tilliten.30  

Tilliten till människor i omgivningen ökar med ålder och utbildning. Den är också hög 

bland villaägare (96 procent), relativt hög bland bostadsrättsinnehavare (92 procent) 

men avsevärt lägre bland hyresgäster (75 procent). Svenskfödda har generellt större tillit 

till grannar (91 procent) än personer från övriga Norden (83 procent), övriga Europa  

(75 procent) och personer från utomeuropeiska länder (72 procent).

Folkhälsoundersökningen 2002 har undersökt hur olika personer ser på samman-

hållningen i bostadsområdena (Tabell 1). 

De stora skillnaderna mellan personer med svensk respektive utländsk bakgrund 

indikerar att det sociala kapitalet – mätt som tillit – är betydligt sämre i områden där 

stora andelar invandrade bor. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara invandrartäthe-

ten som bestämmer tilliten utan det kan bero på att invandrare oftast bor i områden med 

kommunala hyresrätter, där tilliten generellt är lägre.

Jämför man de regionala undersökningarna med nationella ser man att sammanhåll-

ningen och gemenskapen i regionen är ungefär lika stark som i landet i övrigt. 

Värderingsundersökningen har ställt frågor om boende: Hur gärna eller ogärna vill 

Du bo på följande sätt?

Tillsammans med personer från andra länder och kulturer−	

Bo med personer från samma land och kultur som du −	

Bo med personer i samma ålder som du−	

29 Centrum för folkhälsa, Folkhälsan i Stockholmslän 2007, SLL
30 Folkhälsoenkät 2006, Statens folkhälsoinstitut, har en fråga om tillit 

till ”andra människor”, alltså ett vidare begrepp än grannskapet. 
Här blir tilltrosiffrorna generellt lägre. Cirka 26 procent av invånare 
i Stockholms län känner inte tilltro till andra, vilket motsvarar riks-
genomsnittet. 
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Tabell 1. Indikatorer på sammanhållning i bostadsområden.

 
 Man kan lita på de flesta Människorna i det här  Människorna i det här
 människorna som bor  bostadsområdet agerar bostadsområdet   
 i det här bostadsområdet tillsammans om deras känner varandra väl
  gemensamma miljö och

  trygghet hotas

  Personer  Personer  Personer Personer Personer Personer 
 födda  födda födda födda födda födda
 i Sverige  utanför i Sverige utanför i Sverige utanför
  Sverige  Sverige  Sverige

 procent procent procent procent procent procent

Stämmer 40 24 22 16 13 10
mycket väl

Stämmer 51 52 54 47 47 39
ganska väl

Stämmer inte 8 19 18 26 30 34
särskilt väl

Stämmer 2 6 6 11 10 16
inte alls

Källa: Folkhälsoundersökning 2002, SLL

Helst vill regionens invånare bo med personer från samma land och kultur som de själva. 

Däremot vill man hellre bo med personer i olika åldrar än bara med personer i ens egen 

ålder. Det är inga större skillnader mellan grupperna boende i Stockholms län, unga i 

Stockholms län och boende i övriga Stockholm-Mälarregionen. Möjligen är unga i Stock-

holms län något mer positiva till att bo med personer i samma ålder.

Stockholmarnas tilltro till samhället och institutioner
I det sociala kapitalet ingår också tilltro till institutioner, särskilt offentliga organ. 

Centrum för folkhälsa har på RTK:s beställning gjort en särredovisning av materialet i 

Folkhälsorapport 2006 av länsinvånarnas tilltro till olika institutioner. Vid en samman-

vägning har invånarna högt förtroende för institutioner. 

Det finns emellertid stora skillnader i förtroendet för olika typer av institutioner. På 

en ”ranking list” ligger sjukvården i topp och arbetsförmedlingen i botten:

Tabell 3. Andel av invånarna som har mycket stort 
eller ganska stort förtroende för:

Sjukvård 73 procent

Polisen 67 procent

Riksdagen 42 procent

Försäkringskassa 39 procent

Regeringen  37 procent

Kommunpolitiker 32 procent
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Landstingspolitiker 24 procent

Sociala myndigheter 23 procent

Arbetsförmedling 12 procent

Människor födda utanför Norden, särskilt utanför Europa, har lägre tilltro till viktiga 

institutioner liksom till det politiska systemet (kommunpolitiker).

Tabell 4. Olika gruppers förtroende för olika institutioner. Andel i procent

Födda i  Sverige Övriga  Övriga  Utanför 
 Norden Europa Europa

Förtroende för M K M K M K M K

Sjukvården 78 76 70 73 64 58 59 56

Polisen  69 78 64 73 63 66 55 63

Kommunpolitiker 40 40 35 34 38 36 31 32

Källa: Folkhälsorapport 2007 (särskild körning), Centrum för folkhälsa

Att fler människor haft egna kontakter med sjukvården än med arbetsförmedling och 

sociala myndigheter påverkar säkert de angivna andelarna. Men också andra undersök-

ningar, som SOM-Institutets, visar i huvudsak samma rangordning31.  

Polisen gör återkommande trygghetsundersökningar i länen av människors utsatt-

het för brott, rädsla för brott och tillit till polisen. I undersökningen 2006 (genomförd 

oktober–december) gjordes påståendet: Polisen bryr sig om de problem som finns i det 
område där jag bor. Här mäts alltså inte det allmänna förtroendet till polisen som insti-

tution utan till polisens lokala engagemang. Mellan 18 och 10 procent av invånare i olika 

kommuner instämde inte i påståendet. Mest förtroende för att polisen bryr sig om hade 

invånare i Vaxholm, Sundbyberg, Solna och Täby. Lägst förtroende noterades i Nynäs-

hamn, Sigtuna och Upplands Väsby.32 Svaren speglar snarare geografiska förhållanden 

än socioekonomiska – lägre förtroende tenderar att sammanhänga med gles bebyggelse.   

Den regionala Folkhälsorapporten, liksom de båda nationella undersökningar 

ULF (SCB) och Nationella folkhälsoenkäten (Statens Folkhälsoinstitut) visar alltså att 

skillnaderna mellan olika grupper i regionen är stora. Människor födda utanför Sverige 

(särskilt utanför Europa) har lägre tillit till institutioner än svenskfödda. Invånare i 

Danderyd och Lidingö har mycket högre tilltro till institutioner än invånare i Kista och i 

Botkyrka, Skärholmen och Vantör.33 

Till regionens sociala kapital måste man också räkna företagares tillit till andra 

företag och till institutionerna. När Småföretagarbarometern undersökte synen på 

förvaltningen hos Stockholmsregionens småföretagare var det ungefär hälften som inte 

instämde i påståendet ”Man kan lita på att myndigheterna behandlar alla lika oavsett 

vem man är eller vilket företag man representerar.” En lika stor andel var inte beredda att 

instämma i att det finns goda möjligheter att få rättelse när man är felaktigt behandlad. 

31 Svenska trender 1986–2006, SOM-Institutet, Göteborgs universitet 
32 Polisens trygghetsundersökning 2006, Rikspolisstyrelsen, Controller-

avdelningen
33 Ibid
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Utanförskap och bristande tillit
De regionala studierna stämmer överens med Forskningsgruppen för Samhälls- och 

Informationsstudiers (FSI) nationella siffror som visar: 

Det allmänna förtroendet för medmänniskor i Sverige är högt och stabilt.−	

Det närliggande möter större förtroende, det obekanta mer misstroende. De flesta −	

känner t.ex. förtroende för sina vänner och sin familj.

Högutbildade personer känner ett större förtroende för medmänniskor, regeringen −	

och rättsväsendet än lågutbildade.

Förtroendet till olika samhällsinstitutioner tenderade att stärkas efter den 11 septem-−	

ber 2001.

FSI kopplar bristande tillit till utanförskap och noterar att: 

15 % av befolkningen i åldrarna 18–79 år uppger emellertid att de inte känner gemen-

skap och samhörighet med det nuvarande svenska samhället. Ytterligare 23 % är 

tveksamma. Störst andel som upplever utanförskap finns bland arbetslösa, förtids-

pensionärer, arbetare, personer med låg utbildning och/eller låg inkomst samt bland 

personer uppvuxna i ett annat land. Personer som inte känner gemenskap och samhö-

righet med det svenska samhället har en mer negativ syn på framtiden och upplever 

att de har mindre möjlighet att påverka samhället och sitt eget liv.34

Stockholmares upplevelse av trygghet
I en artikel Om rädsla, stadsbyggande och urbanitet beskriver Bo Grönlund, lektor vid 

Konstakademins arkitektskola i Köpenhamn, urbanitet som en ”triangel, vars hörn är 

’den trevliga staden’ respektive ’den trygga staden’ och ’den spännande staden’.” Kommer 

man helt ut i hörnen fungerar staden inte. ”En stad kan knappast vara trevlig om den inte 

också är trygg – men det trevliga kan samtidigt i långa loppet bli banalt om det inte också 

konfronteras med det spännande”.  

Polisens Trygghetsundersökning liksom Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 
43 områden i Stockholms län35 visar att relativt få personer i regionen utsatts för våld de 

senaste 12 månaderna (3–4 procent). Centrum för folkhälsas undersökning bekräftar de 

vanliga iakttagelserna att yngre har varit utsatta för våld eller hot om våld i betydligt hö-

gre utsträckning än medelålders och äldre, män mer än kvinnor. Risken att blir utsatt för 

våld eller hot om våld är också betydligt högre för dem som bor i hyreslägenhet jämfört 

med i bostadsrätt eller villa.

Rädslan att utsättas för våld eller obehag kan emellertid begränsa en människas livs-

utrymme – oavsett om rädslan är befogad eller ej. Polisen har frågat om personer ”avstått 

från att delta i aktivitet” på grund av oro att utsättas för brott. Här uppger 22 procent 

att de någon gång avstått. Skillnaderna är relativt stora mellan kommunerna – från 27 

procent (Botkyrka) till 9 procent (Norrtälje kommun). Stockholm ligger nära länsgenom-

snittet (24 procent). 

Centrum för folkhälsa har frågat personer som är 65 år och äldre om de under de 

senaste månaderna avstått från att ge sig ut på kvällen ”av oro för att bli överfallen, rånad 

eller på annat sätt ofredad”.  I några områden är andelarna som uppger att de inte går ut 

på kvällarna höga: Kista (52 procent), Sundbyberg (49), Haninge (46), Upplands Väsby 

(46) och Enskede–Årsta (46). Lägst oro rapporteras från kommuner i ytterområdet som 

34 Ibid
35 Centrum för folkhälsa, 2006
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Ekerö (16 procent), Vaxholm (17), Salem (24) men också från centrala Stockholm (24), 

Katarina–Sofia (27), Norrmalm och Östermalm (30) jämfört med länsgenomsnittet 35 

procent. Äldre kvinnor har avstått i väsentligt högre grad (47 procent) än äldre män (20 

procent).

En viktig förutsättning för att människor ska kunna utnyttja storstadens fördelar är 

att de känner sig trygga i kollektivtrafiken. I SL:s regelbundna resenärsundersökning 

ingår frågor om upplevd trygghet. 2006 svarade 60 procent att de känner sig trygga på 

tunnelbana och pendeltåg när de reser ensamma på helger och kvällar. Lägst upplevs 

tryggheten på tunnelbana och pendeltåg – högre på trafikslag som har personal ute 

bland resenärerna. Det är framför allt de kvinnliga resenärerna som känner sig otrygga. 

Otryggheten är störst på vägen till och från stationen. Endast 29 procent av kvinnorna 

känner sig trygga på vägen till och från sin pendeltågstation på kvällar och nätter.36

På vilka arenor är stockholmarna delaktiga?
Begreppet ”delaktighet” – som delvis kan mätas med indikatorn ”deltagande” – har 

många dimensioner och återkommer i måldokument med olika inriktning, t.ex. de natio-

nella folkhälsomålen. För en individ kan delaktighet i samhället vara en förutsättning för 

inflytande över samhällets utveckling (demokratiaspekten), ett stöd för den egna hälsan 

och även ”en investering i sociala relationer som förväntas ge utdelning på en marknad”.37 

För att kunna vara delaktig måste man ha tillgång till vissa arenor. En arena är inte 

synonymt med en mötesplats. En mötesplats är ett ”rum” – fysiskt eller virtuellt – men 

en ”arena” är en speciell mötesplats där aktörer interagerar utifrån vissa gemensamma 

intressen. Man befinner sig inte på en arena av en slump utan är där i rollen som ”med-

arbetare”, ”student”, ”fotbollsspelare”, ”shoppare” etc. 

Arbetslivet
En arena där det sociala kapitalet kan växa är arbetslivet. Individens möjligheter att få 

tillträde till denna arena varierar; de som är arbetslösa eller befinner sig utanför arbets-

kraften är uteslutna. Möjligheterna att komma in varierar för invånare i länet beroende 

på bl.a. ålder, utbildningsbakgrund och etnisk bakgrund.

Mer än tre fjärdedelar av dem som bor i Stockholms län är sysselsatta i någon form. 

Utrednings- och Statistikkontoret i Stockholms stad (USK) har med hjälp av SCB gjort en 

sammanställning av sysselsättningen i länet (2004).38 Merparten av de drygt 77 procent 

som är sysselsatta – eller närmare 63 procent – har en anställning som är längre än 35 

timmar i veckan och de har alltså möjlighet att träffa arbetskamrater varje arbetsdag.  

En majoritet av de sysselsatta har en tillsvidareanställning. 

36 Verksamhetsberättelse 2006, SL
37 Lin N. Social Capital, A theory of social structure and action,  

Cambridge University Press 2001
38 www.stockholm.se/usk, Arbetsmarknad och Näringsliv
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Tabell 5. Befolkning i åldrarna 16–64 år efter sysselsättningsstatus 2004. 
Årsmedeltal, 1000-tal; Procent. 

Sysselsatta efter anställningsform Totalt  Procent

Fast anställda 717,8 59

Tidsbegränsat anställda 111,5  9

Företagare 11,5  9

Sysselsatta totalt 940,8 77 

Arbetslösa 48,8   4

I arbetskraften 989,6  81

Ej i arbetskraften  225,8  19

Samtliga 1215,4 100

Källa: USK, SCB

Sysselsättningsgraden varierar mellan och inom kommunerna i länet. Den som är född 

utanför Sverige, särskilt utanför Europa, har svårare att komma in på arbetsmarknaden 

även om han/hon gått igenom hela det svenska skolsystemet och oavsett egna skolbetyg 

och föräldrars utbildning och deras ställning på arbetsmarknaden.39 De två kommuner i 

länet, som 2007 hade en högre öppen arbetslöshet än riksgenomsnittet, är också följaktli-

gen de två kommuner som har högst andel utrikes födda invånare. 

I Sverige har 85 procent av infödda svenskar ett arbete som motsvarar deras utbild-

ningsnivå, jämfört med bara 39 procent av personer födda utomlands. Utrikes födda 

akademiker har mera sällan ett arbete i nivå med sin utbildning än inrikes födda.40

Folkhälsorapport 2007 visar att relativt många ungdomar i länet – särskilt jämfört 

med äldre – under längre tid inte haft tillgång till den viktiga arena som arbetslivet 

erbjuder.41

Tabell 6. Andel (procent) arbetslösa respektive arbetslösa någon gång under 
 de senaste två åren efter kön och ålder 

 18–24 år 25–44 år 45–64 år 

Män 

Arbetslös nu 9 4   4

Arbetslös de senaste två åren  34  15   9

Kvinnor 

Arbetslös nu 10   5   4

Arbetslös de senaste två åren 33 18   8

Källa: Folkhälsorapport 2007, Centrum för folkhälsa

39 Rapport Integration 2005, Integrationsverket
40 a.a.
41 Centrum för folkhälsa, Folkhälsan i Stockholmslän 2007, SLL
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Undersökningar som Integrationsverket genomfört visar att personer födda i Sverige i 

väsentligt högre grad fick arbete genom informella kanaler än personer födda utanför 

Sverige och särskilt födda i icke-västland. Detta kan tolkas som att det sociala kapitalet, 

tillgång till sociala nätverk, har stor betydelse för möjligheten att få arbete. 

Tabell 7. Använda sökmetoder bland arbetssökande som fick arbete 

1992–1999 resp 1998. 

 Formella Informella Kontaktade   Övrigt
 kanaler kanaler arbetsgivaren 
   direkt

Period 1992–1999 procent procent procent procent 

Född i Sverige 26 42 24 6 98

Född i västland 32 37 22 7 98

Född i icke-västland 39 34 20 5 98

År 1998     

Född i Sverige 22 43 32 3 100

Född utanför Europa 29 33 33 5 

Källa: Rapport Integration, Integrationsverket 2005

En arbetsplats är en social gemenskap och graden av sammanhållning vertikalt mellan 

chefer och medarbetare och horisontellt kolleger emellan kan ses som viktiga kvalitets-

aspekter på socialt kapital. De enkäter som genomförts av Centrum för folkhälsa inför 

Folkhälsorapport 2007 visar att mer än tre fjärdedelar av de förvärvsarbetande stockhol-

marna (76 procent) anser att de får stöd av sina överordnade oftast, alltid eller ibland, och 

86 procent av sina arbetskamrater. För cirka 10 procent är frågan inte är relevant (egna 

företagare eller ensamarbetande). 

Tabell 2. Andel som inte upplever sig ha stöd i på arbetsplatsen (procent) 

 Sverige Övriga Övriga Utanför
  Norden Europa Europa

 M K M K M K M K

av överordnad  15 16 13 19 15 18 21 19 

av arbetskamrater  7  6  9  9 10 12 15 12
 
Källa: Folkhälsorapport 2007 (särskild körning), Centrum för folkhälsa  

Undersökningen visar att de allra flesta upplever sig ha stöd på arbetsplatsen – särskilt av 

arbetskamrater. Personer med utomeuropeisk bakgrund upplever sig ha något lägre stöd, 

men skillnaderna är inte anmärkningsvärda. Att komma in i arbetslivet är således ett 

viktigt steg för personer med begränsad tillgång till sociala nätverk. 

Arbetslivet skapar också förutsättningar för kontakter på fritiden. Drygt en tiondel av 

förvärvsarbetande svenskar umgås med arbetskamrater utanför arbetet varje vecka. Här 

RTK RAPPORT 14-2008 NY INLAGA KORRADE BILDER MJ.indd   39 08-11-27   20.20.33



40 Socialt kapital i regional utvecklingsplanering

är män i majoritet, vilket kan ha att göra med att kvinnor i större utsträckning tar huvud-

ansvaret för barn och hem. Dessutom har många män fritidsintressen som är strukture-

rade, exempelvis olika sporter.

Tabell 8. Umgänge med arbetskamrater varje vecka. Personer 16–64 år. Procent. 

 1980–81 1984–85 1990–91 1994–95 2000–2001 2003

Samtliga 16–64 år 13 12 14 12 11 11

Män 16–64 16 14 15 13 13 12

Kvinnor 16–64 11 11 13 11 10 9

Utrikes födda 16 13 11 9 10 9

H1 Stockholm 13 14 17 11 11 11

Källa: SCB, ULF-undersökningen 2003

Utbildning
I Stockholmsregionen finns totalt 20 universitet och högskolor med sammanlagt nästan 

300 000 helårsstudenter. Utbildning är en viktig arena för nätverksbyggande oavsett om 

det handlar om reguljär utbildning, utbildning i arbetets regi eller olika kurser på kvälls-

tid. Några svenska högskolor har länge odlat en ”alumni”-tradition och flera andra bygger 

nu upp alumni-nätverk. 

Handelshögskolan har cirka 12 000 alumni spridda över världen och verksamma 

inom bl.a. näringsliv, offentlig förvaltning, organisationer, forskning, media eller 

som entreprenörer för att nämna några få exempel. Genom högskolans Alumni Office 

erbjuds HHS-alumni service och möjlighet att nätverka och hålla sig uppdaterade om 

vad som händer på HHS. 42

 

De svenska högskolenätverken är inte lika exkluderande som universitetsnätverk i andra 

länder som t.ex. Frankrike och Storbritannien. Men tillträde till ett sådant nätverk måste 

ändå ses som en resurs. 

Statistiken visar att ungdomar med utländsk bakgrund är svagt underrepresenterade 

vid högskolor i riket men svagt överrepresenterade i Stockholmsregionen. Ungdomar 

med arbetarbakgrund är däremot alltjämt påtagligt underrepresenterade vid högskolor 

såväl i riket som i regionen. 

Tabell 9. Andel studenter (procent) med olika bakgrund bland nybörjare läsåret 
2004/05

Högskolor i  Arbetar Jämförelse Utländsk  Jämförelse
 bakgrund tal bakgrund tal

Stockholms län 19 0,70 24 1,03

Riket 24 0,71 16 0,95

Källa: Universitet och högskolor i Stockholms län, RTK 2007

42  www.hhs.se (Om alumni)
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Detta återspeglas också i statistiken över hur stor andel av ungdomar i olika kommuner 

som börjar studera vid högskola. I socioekonomiskt starka kommuner som Danderyd, 

Lidingö och Täby börjar 70 procent eller fler av ungdomarna högskolestudier medan 

andelen är obetydligt över 40 procent i Haninge, Södertälje och Norrtälje.43

I ULF-undersökningen finns uppgifter också om vilka (16–84 år) som deltagit i kurser 

under det senaste året. I Stockholms län uppger drygt 40 procent att de har deltagit i 

kursverksamhet. Speciellt i de yngre åldersgrupperna är deltagandet högt. Det finns även 

skillnader mellan kvinnor och män; inom alla åldersgrupper deltar kvinnor mer än män.

Valdeltagande och annan politisk aktivitet 
En viktig aspekt på socialt deltagande är politisk aktivitet – hur medborgare utnyttjar 

sina möjligheter att påverka politiska beslut, vara engagerade i politiska partier och ha 

förtroendeuppdrag. Den politiska aktiviteten kan skapa sociala nätverk och socialt kapi-

tal, men den kan också ses som uttryck för tilltro till samhällets institutioner.

I Stockholms län har valdeltagandet ökat något 2006 i alla val (riksdag 83 procent, 

landsting 79 procent, kommun 80 procent) jämfört med 2002 (riksdag 81 procent, 

landsting 78 procent, kommun 78 procent). Valdeltagande har ökat bland de yngsta och 

sjunkit bland de äldsta medborgarna. 

Utländska medborgare fick rätt att rösta i de kommunala valen 1976. Deras valdel-

tagande var då omkring 60 procent men har sedan dess långsamt sjunkit till 39 procent 

2006.

Det finns variationer i valdeltagande mellan olika geografiska områden i länet. Lägst 

valdeltagande 2006 hade Botkyrka (riksdagsval 76 procent) och högst Danderyd (riks-

dagsval 89 procent). Inom Stockholms stad finns liknande variationer.  

Av ULF-undersökningen framgår, som tabellen nedan visar, att knappt 6 procent av 

landets befolkning är medlemmar i ett politiskt parti. Andelen är något mindre i Stock-

holms län, där knappt 5 procent av befolkningen uppger att de är medlemmar. Följer 

man ULF-undersökningarna över åren kan man notera att andelen som säger sig vara 

medlem i ett politiskt parti är krympande.

Det finns också vissa skillnader mellan utrikes födda/personer med båda föräldrarna 

födda utomlands respektive personer födda i Sverige; födda i Sverige är i högre grad 

medlemmar i politiska partier än övriga. För att det politiska medlemskapet verkligen 

ska fungera som en socialt sammanbindande kraft krävs att social interaktion uppkom-

mer, vilket t.ex. kan ske på politiska möten. Där har dock endast en mindre del av befolk-

ningen varit. Men politiska diskussioner kan föras på andra arenor och utan att man är 

medlem i ett politiskt parti. Enligt ULF-undersökningen deltar drygt 40 procent av rikets 

medborgare i politiska diskussioner – något fler av medborgarna i Stockholms län. 

43 Universitet och högskolor i Stockholms län, Rapport 9: 2007, RTK
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Tabell 12. Politisk aktivitet. Andel i procent

 Riket Stockholm Född i Sverige  Utrikes född samt   
 H-region med båda för- båda föräldrar båda föräldrar
  äldrar födda födda utomlands  födda utomland
  i Sverige 

Medlem i 

politiskt  6 %  5 % 6 % 5 %

parti 

Varit på 

möte med 4 %   3 % 4 % 5 %

politiskt parti

Deltar ofta 

i politiska 43 % 48 % 44 % 41 %

diskussioner 

Källa: ULF, SCB 2005

Sociala kontakter på fritiden 
Statens folkhälsoinstitut har föreslagit en rad indikatorer för ”delaktighet och inflytande 

i samhället”: valdeltagande, jämindex (ett index som visar hur jämställda invånarna i en 

kommun är i jämförelse med andra kommuner), självupplevd diskriminering samt delta-

gande i kulturell och social verksamhet. Centrum för folkhälsa har i Folkhälsoenkät 2006 

undersökt i vilken utsträckning länets invånare deltar i kulturella och sociala aktiviteter 

(sport, musik/teater, studiecirkel, religiös sammankomst, sångkör, syförening, politisk 

eller annan föreningsverksamhet). Här uppger över hälften av både kvinnor och män att 

de regelbundet under de senaste 12 månaderna deltagit i aktiviteter tillsammans med 

andra. Yngre män har en hög aktivitetsgrad; närmare 42 procent deltar i aktiviteter flera 

gånger i veckan, mot 26 procent av jämnåriga kvinnor. Bland kvinnor är det en stor andel 

i samtliga åldersgrupper som anger att de mer sällan än någon gång per månad deltar i 

sociala aktiviteter.

Tabell 10. Deltagande i sociala aktiviteter (procent) efter kön och ålder

 18–24 år 25–44 år 45–64 år 64–84 år

 M K M K M K M K

Mer sällan än någon 

gång per månad 27 44 39 46 48 45 50 46

Någon gång per månad 

– någon gång per vecka 31 29 41 38 37 41 35 37

Deltar flera gånger 

per vecka 42 26 20 16 15 14 15 17

Samtliga 100 100 100 100 100 100 100 100

Källa: Folkhälsoenkät 2006. Centrum för folkhälsa

Deltagandet är högre bland personer med svensk bakgrund, både bland män och kvinnor. 

Så anger t.ex. 41 procent av män med svensk bakgrund jämfört med 58 procent av män 
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med nordisk bakgrund att de deltar mer sällan än någon gång per månad. Minst aktiva är 

personer med arbetaryrken.  

Föreningsliv

Frågan om föreningslivets betydelse har diskuterats mycket i relation till frågan hur 

socialt kapital byggs. Vilket är hönan och vilket är ägget? Är ett aktivt föreningsliv en 

förutsättning för socialt kapital och i förlängningen tilltro till andra människor och en 

vital demokrati? Eller gynnas utvecklingen av ett aktivt föreningsliv av väl fungerande 

offentliga institutioner?

Oavsett sambandets art har deltagande i föreningsliv ett värde för individen. Statens 

folkhälsoinstitut, som betraktar frivilliga insatser som en viktig bestämningsfaktor för 

hälsa, har närmare studerat sambanden. Sverige ligger i topp i internationella jämförel-

ser när det gäller antal föreningar och medlemskap i föreningar men samtidigt visar en 

rad studier att det traditionella föreningslivet i Sverige är på tillbakagång. Andra studier 

indikerar att aktiviteterna snarare ändrat karaktär och långvariga medlemskap har 

ersatts av ad hoc-engagemang.44 

Ett antal studier, flera genomförda på Ersta Sköndal Högskola, visar vilka människor 

som är särskilt engagerade i föreningslivet. Socioekonomiska faktorer framstår som bety-

delsefulla, särskilt utbildning där människor med högre utbildning i genomsnitt har en 

högre grad av aktivt deltagande inom det organiserade föreningslivet. Även faktorer som 

kön och bostadsort har betydelse; män tenderar att vara något mer aktiva än kvinnor och 

människor i storstäder något mindre än i övriga bostadsorter. De, som ägnar sig åt frivil-

ligt arbete inom föreningslivet, framstår som mer resursstarka än övriga. Föreningslivet 

fungerar oftast inte som ett komplement för dem som inte har tillträde till andra arenor, 

utan snarare som ytterligare en arena för den som redan har förutsättningar att få infly-

tande på andra arenor. Det bör dock betonas att skillnaderna mellan aktiva och passiva 

är mindre i Sverige än i övriga länder.         

SCB:s ULF-undersökning tar löpande upp medlemskap i föreningar och aktivitets- 

nivåer:

44 Frivilliga insatser och hälsa, Statens folkhälsoinstitut Rapport 2005:47
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Tabell 11. Medlemsanslutning (andel medlemmar i föreningen i relation till hela 
befolkningen) och aktivitetsnivå (andelen aktiva i förhållande till medlemsantalet i 
en viss förening) i olika typer av föreningar. Personer i åldern 16–85. 

  Medlemsanslutning Aktivitetsnivå

  procent procent 

POLITISKA ORGANISATIONER    

Politiskt parti 7 30 

Lokal aktionsgrupp 2 50 

Miljöorganisation 4 13 

INTRESSEORGANISATIONER    

Konsumentkooperativ 29 1 

Förening för boende 23 23 

Föräldraföreningar 5 50 

Kvinnoorganisationer 1 52 

Invandrarorganisationer 1 63 

Handikapp-/patientföreningar 5 24 

Pensionärsorganisation 8 28 

Aktieägarförening 3 24 

Nykterhetsorganisation 1 35 

SOLIDARITETSRÖRELSER    

Humanitär hjälporganisation 8 21 

Fredsorganisation 1 16 

Grupp för internationell fråga 2 22 

RELIGIÖSA ORGANISATIONER   

Grupp i svenska kyrkan 5 27 

Frireligiöst samfund 3 70 

Annat religiöst samfund 1 42 

LIVSSTILSFÖRENINGAR    

Kulturförening 11 50 

Idrottsförening 31 53 

därav: inom lagidrotter 19 51 

Övriga idrotter 15 53 
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Friluftsförening 9 32 

Annan hobbyförening 8 53 

Motororganisation 7 28 

Frivillig försvarsorganisation 3 59 

Ordenssällskap 2 71 

Källa: SCB, ULF-undersökningen 2000

I Invånarnas värderingar i Stockholms län och Mälardalen ställs frågan: ”Tillhör Du  

eller är Du medlem i följande föreningar eller grupper? I de föreningar som Du är medlem 

i: Är Du en aktiv eller passiv medlem?”

Aktivitetsgraden skiljer sig kraftigt åt mellan olika typer av föreningar. Man kan spe-

kulera kring det sociala kapital som byggs upp i föreningar utifrån begreppen bonding 

och bridging enligt Putnams begreppsapparat. Invandrarföreningar, vars medlemmar 

uppvisar en hög grad av aktivitet, bygger givetvis upp socialt kapital men i första hand 

med karaktär av bonding. Fackföreningar har det största antalet medlemmar; närmare 

hälften av alla som svarat på enkäten är medlem i någon fackförening. Andelen aktiva 

är högst i frireligiösa samfund, invandrarföreningar och idrottsföreningar. Intressant är 

också att 9–15 procent av alla som svarat inte vet om de är medlemmar i någon förening. 

Idrotten

Särskilt betydelsefulla för byggande av socialt kapital är arenor där deltagarna måste 

samverka som t.ex. lag- eller gruppidrott. Idrottsföreningar har stor betydelse, eftersom 

en stor andel av befolkningen är medlemmar i en idrottsförening (drygt 30 procent) och 

en stor andel av dessa (drygt 50 procent) är aktiva. 

De flesta ungdomar tillhör eller har tillhört en idrottsförening, men det är tydligt att 

faktorer som kön, socioekonomi, geografi och etnisk bakgrund inverkar på deras idrotts-

mönster. Pojkar föreningsidrottar i större utsträckning än flickor. Enligt Riksidrotts- 

förbundets (RF) statistik tillhör exempelvis 62 procent av alla pojkar i åldern 13–20 en 

idrottsförening mot 51 procent av alla flickor i samma ålder. På motsvarande sätt ökar 

benägenheten att föreningsidrotta i takt med stigande hushållsinkomst. En indikator på 

detta är att 62 procent av alla ungdomar som bor i villa föreningsidrottar jämfört med 42 

procent av ungdomar som bor i hyresrätt.45 

Ett intressant exempel på hur ungdomars idrottande kan kopplas till geografi, kön och 

etnicitet ges i Per Nilssons studie Fritid i skilda världar. Ett led i undersökningen är en 

s.k. kontextuell studie omfattande närmare 1600 ungdomar i 16-årsåldern (årskurs 9) i 

fyra geografiska områden ”där den sociala miljön väsentligt skiljer sig såväl socioekono-

miskt, etniskt som geografiskt men där andra förhållanden som t.ex. könsfördelningen är 

jämn”. Konkret studerades ungdomar från: 

 1) en utpräglad skogsbygd i norra Dalsland och södra Värmland (Bengtsfors/Årjäng) 

 2) en mellanstor stad (Luleå), 

 3) Stockholms innerstad (Södermalm och Östermalm) 

 4) Stockholms invandrartäta södra förorter (Flemingsberg, Tumba och Vårby)

45 Ungdomars tävlings- och motionsvanor – en statistisk undersökning 
Riksidrottsförbundet våren 2005 
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I undersökningen framkom tydliga variationer i andelen ungdomar som uppgav att de 

ägnade sig åt föreningsidrott. Störst andel idrottande ungdomar återfanns i Luleå (67 

procent av flickorna, 69 procent av pojkarna). För ungdomarna i invandrartäta Stock-

holm syd var motsvarande siffror 28 procent för flickor och 59 procent för pojkar.46 

Intrycket är att pojkar med utländsk bakgrund föreningsidrottar och är fysiskt aktiva i 

samma utsträckning som pojkar med svenskfödda föräldrar men att flickor med utländsk 

bakgrund däremot är förhållandevis svagt representerade på båda dessa områden. 

Kultur och nöjesliv

Som Kultur i regional utvecklingsplanering47 visar har Stockholms län flest institutio-

ner inom musik, arkiv, bibliotek, museer och film av alla län i Sverige. De mest besökta 

kulturinstitutionerna i Stockholm är Kulturhuset och Stadsteatern med sammanlagt 2,7 

miljoner besökare 2005. I samband med att fri entré infördes 2005 ökade antalet besök 

på museerna. Sedan entréavgifter återinfördes 2007 sjönk antalet besökare med cirka 40 

procent under första kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. 

Biblioteken är emellertid alltjämt viktiga arenor för kontakter, i synnerhet om man ser 

till aktiviteter på biblioteken snarare än till själva utlåningen. Biblioteksbesöken i Sverige 

minskar enligt SCB; mellan 2000 och 2003 med cirka 6 procent. I Stockholm är både 

antalet besök (knappt 7 per person och år) och antalet utlån på folkbiblioteken lägre än i 

riket i genomsnitt.48 Det innebär ändå att biblioteken under 2006 hade nästan 14 miljo-

ner besök – nästan lika många som Kungens Kurva (IKEA och Heron City).

Kultur i regional utvecklingsplanering redovisar intressanta jämförelser mellan 

kultursektorn och andra arrangemang. Drygt 60 procent av alla stockholmare, cirka 1,1 

miljoner, besöker dans- och teaterföreställningar i Stockholm under ett år. Detta kan 

jämföras med att  2,6 miljoner besöker elitfotbollsmatcher i hela Sverige (2007).49 

Svenska Kyrkan har under ett år cirka 20 miljoner besök i hela Sverige. Biograferna i 

Stockholm hade under 2005 cirka 5 miljoner besök.

Av SCB:s undersökning om kulturvanor (1999) framgår att en av de vanligaste fri-

tidsaktiviteterna är att gå på restaurang, pub eller kafé; halva Sveriges befolkning gör det 

varje vecka. 50 Stockholm är det län där invånarna oftast besöker restauranger.51

För ungdomar är fritidsgårdar en mötesplats. Antal fritidsgårdsbesök varierar, enligt 

en undersökning genomförd av Ungdomsstyrelsen, beroende på kön och bostadsort. 

Här presenteras siffror för Stockholms city och Stockholms södra förorter för 2002. Det 

framgår att ett större antal ungdomar från hem med föräldrar med högst gymnasieut-

bildning besöker fritidsgårdar än de med föräldrar som är högskole- och universitetsut-

bildade.52 Fritidsgårdar kan vara viktiga mötesplatser men de är inte gränsöverskridande 

i bemärkelsen att man där träffar personer med annan social bakgrund. Det finns tydliga 

skillnader mellan pojkar och flickor; pojkar besöker fritidsgårdar i högre grad än flickor.

46 Nilsson, Fritid i skilda världar, Ungdomsstyrelsen, 1998.
47 Kultur i regional utvecklingsplanering, RTK Rapport 1:2008 
48 Folkbiblioteken i Stockholms län – regionala förutsättningar för  

kunskapssamhället, 2005, Svensk Biblioteksförening
49 www.svenskfotboll.se
50 Fritid 1976–2002, SCB 2004
51 http://www.restauratoren.se
52 Arenor för alla, en studie om ungas kultur- och fritidsvanor, 

Ungdomsstyrelsens skrifter, 2005:1
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Tabell 13. Har du under de senaste tolv månaderna varit på fritidsgård, ungdomshus 
etc. på din fritid? 16-åringar. (Andel i procent) 

 Stockholm City Stockholm Syd

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Varje dag eller nästan varje dag 3 7 8 25

Någon gång i veckan 9 16 18 17

Någon/några gånger i månaden 13 22 24 15

Någon/några gånger per år 24 26 29 14

Ingen gång 51 29 21 29

Källa: Ungdomsstyrelsen, 2002

Internet

Rapporten Vi möts på Internet 53 visar i vilka sammanhang och i vilken utsträckning 

som Internet fungerar som mötesplats (först virtuell, senare eventuellt fysisk). Var femte 

stockholmare med Internettillgång har kontakt med någon de lärt känna på Internet. 

13 procent har skapat en så pass tillitsfull relation till någon via Internet att man valt att 

stämma träff, och nästan var tionde har regelbunden kontakt med någon de först mött 

på Internet och sedan träffat i verkliga livet. Internetanvändarna upplever att Internet 

vidgar deras nätverk med kontakter som är annorlunda än de vanliga. Anonymiteten på 

Internet skapar förutsättningar för nya kontakter för funktionshindrade samt för socialt 

exkluderade. 

Utlandsfödda och kvinnor uppger i större utsträckning än övriga att de hellre träffar 

människor på Internet än i verkliga livet. Möjligtvis kan Internet vara ett viktigt instru-

ment för vissa att knyta kontakter som de inte skulle ha kunnat göra på andra vägar. 

Olika grupper använder sig av Internet på olika sätt. Både yngre (15–29 år) och unga 

vuxna (30–49 år) söker i första hand information om vad som händer i staden (cirka  

80 %). Yngre chattar (78 %), har lagt upp e-postlista (53 %) och bild av sig själv (50%). De 

deltar i diskussionsforum (41 %), läser och skriver blogg (31 %) och spelar nätverksspel. 

De unga vuxna tar kontakt med myndigheter (72 %), lägger upp e-postlistor (62 %), kö-

per och säljer begagnade varor (48 %), deltar i nätverk (46 %), chattar (30 %) och deltar 

i diskussionsforum (21 %). De stockholmare som i undersökningen definierar sig själva 

som ”arbetare” chattar i större utsträckning än de som betecknar sig som tjänstemän. De 

senare använder Internet i högre utsträckning för myndighetskontakter.   

Rapporten visar att sammanhållning inte nödvändigtvis är kopplad till bostadsområ-

det eller arbetsplatsen utan kan bygga på gemensamma intressen. Cirka hälften uppger 

att de har kontakter via Internet med personer med samma intressen:

En småbarnspappa är till exempel med i ett forum för initierade Djurgårdssupportrar, 

medan en småbarnsmamma via en e-postlista håller kontakten med den gamla box-

ningsklubben som inte längre finns. Förr rörde e-postlistan information om träning-

arna men nu är det mest sociala meddelanden till exempel när någon fött barn.

  

53 Vi möts på Internet, Rapport 12:2007 (webb), RTK
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Andra arenor för fritidsaktiviteter

Invånarnas värderingar beskriver vad invånarna i regionen helst gör på sin fritid. 

Som tabellen nedan visar önskar de allra flesta främst att vara med familj och vänner. 

Familjesamvaro pågår i sociala system och bygger socialt kapital men främst för den egna 

gruppen. Det är alltså inte en aktivitet som nödvändigtvis stärker det sociala kapitalet i 

regionen. Vad som sker på arenorna ”familj” och ”vänskapskrets” kan inte heller i nämn-

värd utsträckning påverkas av regional planering. 

Tabell 14. Önskemål om deltagande i fritidsaktiviteter. Andel i procent. 

 Född i Sverige Född i västvärlden Född utanför
  utanför Sverige västvärlden

 Procent Procent Procent

Ägna sig åt föreningsliv 6 3 4 

Vara med vänner och familj 78 73 72 

Utöva konstnärlig aktivitet 17 12 8 

Titta på TV 17 10 26 

Titta på idrott 12 9 10 

Tillbringa tid i skog och till sjöss 42 31 16 

Idrotta 32 32 35 

Sköta om hemmet 42 39 29 

Shoppa 18 15 18 

Resa 53 62 63 

Läsa 32 37 36 

Göra inget 11 8 2 

Gå ut ensam el. med vänner 30 25 38 

Bio, teater, utställningar 30 26 26 

Gå på kurser el. utbildningar 14 23 32 

Surfa på internet 10 4 18 

Arbeta politiskt 3 3 7 

Driva eget företag 13 17 21 

Arbeta ideellt 10 12 27 

Källa: Invånarnas värderingar i Stockholms län och Mälardalen, RTK, 2006

Personer födda i Sverige vill i väsentligt högre grad än personer med utländsk bakgrund 

– särskilt födda utanför västvärlden – vara ute i skog och mark. Personer födda utanför 

västvärlden uppger däremot i väsentligt högre grad än personer födda i Europa att de 

gärna vill arbeta ideellt.
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Kommunikationer
Man har ingen glädje av storstadsregionens alla arenor om man inte kan ta sig till dem 

– kommunikationer är en förutsättning för storstadslivets rörlighet. Andelen som har 

tillgång till bil är mindre i Stockholmsregionen än i riket som helhet men detta kompen-

seras genom väl utbyggd kollektivtrafik. SIKA:s resvaneundersökning visar att storstads-

bor använder sig av kollektivtrafik i väsentligt högre grad än svenskar i övrigt: 32 procent 

av alla arbetsresor i storstadsområdena görs med kollektivtrafik mot 14 procent i landet i 

övrigt.

Tabell 15. Tillgång till bil. Andel i procent.

  Riket Stockholm  Född i Sverige Utrikes född
  H-region med båda föräldrar  samt båda föräldrar
   födda i Sverige födda utomlands

 procent procent procent procent

Har tillgång

till bil 83 71 85 71

Källa: ULF-undersökningen 2005

Restid är en viktig aspekt när människor överväger att ta sig till en arbets- eller annan 

mötesplats. SIKA:s resvaneundersökning visar att de som bor i storstädernas förorter 

har längre restider (35 minuter) till sitt arbete än övriga (27 min) trots att ressträckan 

är obetydligt längre (3 km).54  Invånarnas värderingar visar att de flesta, 75 procent, av 

Stockholm-Mälarregionens invånare är villiga att acceptera restider på upp till 45 minu-

ter för att ta sig till arbetet. Detta gäller sannolikt även för resor till och från olika typer av 

fritidsaktiviteter även om man kan tänka sig att längre restider accepteras vid aktiviteter 

som genomförs mer sällan. 

Det finns ett samband mellan inkomst och resor så till vida att personer med hög 

socioekonomisk status i högre grad reser än andra. Detta innebär att personer med hög 

socioekonomisk status i högre grad än övriga har tillgång till olika sociala arenor.

54 RES 2005–2006, Den nationella resvaneundersökningen, SIKA 2007:19
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Hur kan man bygga vidare på det sociala kapital som redan finns i Stockholmsregionen? 

Putnams nyckelbegrepp är förtroende/tillit, mötesplatser och interaktion. De tre aspek-

terna hänger nära ihop. Tillit måste finnas för att människor ska våga samverka. Samar-

bete kräver mötesplatser. Och när människor får möjligheter att mötas och interagera 

ökar tilliten. Vidare har Rothstein lagt till betydelsen av oväldiga offentliga institutioner. 

Redovisningen ovan visar att det sociala kapitalet är relativt högt men ojämnt fördelat 

i Stockholmsregionen. Vilka strategier kan den regionala utvecklingsplaneringen till-

gripa för att det sociala kapitalet ska bli jämnare fördelat? Utgångsläget är gott men det 

krävs ett aktivt arbete för att stärka sammanhållningen eftersom kriser – ekonomiska 

och andra – kommer att innebära sociala påfrestningar även i framtiden.     

Tillit till andra människor och institutioner
Aktuell forskning visar relativt entydigt att i mångkulturella samhällen är tilliten mellan 

människor mindre än i homogena samhällen. Det uppstår inte nödvändigtvis motsätt-

ningar mellan ”in-groups” och ”out-groups” utan snarast något som Putnam benämner 

”hunkering down” (att huka sig, dra sig undan). Alla kontakter minskar, även tilltron 

mellan människor inom samma etniska och sociala grupper.  

Men vårt moderna samhälle är redan mångkulturellt och Putnam välkomnar sam-

tidigt ytterligare mångfald eftersom det är förknippat med ökad kreativitet och ekono-

misk tillväxt: ”Etnisk mångfald är, när för- och nackdelar vägts samman, en viktig social 

tillgång, vilket mitt lands historia visar.”   

Putnam ser inga belägg för tesen att enbart ökade kontakter i skola, arbetsliv etc. kan 

öka den gemensamma identifikationen och kontakter mellan olika grupper och alltså det 

samlade sociala kapitalet. Det krävs en aktiv politik och Putnam diskuterar strategier 

som delvis kan vara relevanta också i ett samhälle som vårt. Han betonar t.ex. det ge-

mensamma språkets betydelse men utgår från att alla vill lära sig det nationella språket, 

vilket dock är troligare i ett land med arbetskraftsinvandring än med flyktinginvandring. 

Men han förordar inte en integrationspolitik som går ut på att ”göra ’dem’ mera lika ’oss’ 

utan snarare att skapa en ny och vidare känsla av ’vi’, en rekonstruktion av mångfald som 

inte suddar ut etniska särdrag men skapar överbryggande identiteter som säkerställer att 

vi inte kryper undan när vi möter dessa särdrag”.55    

Det handlar alltså, enligt Putman, om att acceptera, eller till och med uppmuntra, 

“bindestrecksidentiteter” som ”Afro-American”, ”Irish-American” etc. och att hjälpa 

människor att leva med identiteter med olika omfattning.   

Orsaken till att tilliten är låg i vissa områden och hög i andra är komplexa. Därför är 

det viktigt att uppmärksamma samtliga faktorer som leder till låg respektive hög tillit om 

man vill öka det sociala kapitalet. 

Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudiers (FSI) rullande 
undersökning visar att det finns ett starkt samband mellan tillit till medmänniskor och 

upplevelsen av gemenskap och samhörighet med det svenska samhället. De som inte 

55 Putnam R, E Pluribus Unum, Diversity and Community in the Twenty-
first Century, Scandinavian Political Studies, Vol 30 – No 2, 2007

Strategier för att öka det sociala 
kapitalet i regionen
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känner gemenskap och samhörighet med det svenska samhället är mer negativa till sitt 

eget liv och till förhållanden i landet. De har också en mer negativ syn på framtiden och 

upplever att de har mindre möjligheter att påverka samhället och sitt eget liv. Att identi-

fiera insatser som kan medverka till att människors tillit till varandra och samhället ökar 

är därför viktigt för att öka deras livschanser.

Den regionala planeringen kan inte ”planera fram” tillit men har en viktig roll som 

”möjliggörare” genom att skapa mötesplatser, bygga områden med ”platskänsla” och 

skapa ett välfungerande och tryggt kommunikationssystem. 

Arenor och mötesplatser
En storstad är kontaktintensiv och möjligheter till intressanta möten attraherar både 

inflyttare och besökare56.  Som Granovetter konstaterat skapas ”svaga band” inte sällan 

i det offentliga rummet. Den amerikanske sociologen Ray Oldenburg har lanserat kon-

ceptet om ”the third place” (den tredje platsen) som viktig inte minst för utvecklingen av 

svaga band. 

Den ”första platsen” är hemmet, den ”andra” arbetsplatsen men vi behöver också ett 

antal ”tredje platser” som är offentliga platser där personer kan mötas och interagera. 

Det här är platser där personer kan lägga vardagens angelägenheter åt sidan och ha trev-

ligt i varandras sällskap. På sådana platser möts människor återkommande men frivilligt 

och informellt. Det är alltså inte en plats, vilken som helst, utan en som man besöker så 

ofta att man känner sig som ”stammis”. Enligt Oldenburg är uteserveringar, huvudgator, 

pubar, kaféer men också postkontor och andra halvoffentliga institutioner viktiga för ett 

samhälles sociala livskraft och grunden för en fungerande demokrati. De minskar sociala 

klyftor eftersom besökarnas sociala status ofta där är ointressant.57 

För att det sociala kapitalet ska utvecklas krävs alltså mötesplatser av olika karaktär: 

både för långvariga kontakter som i grannskapet, i arbetsliv, i utbildning och föreningsliv 

och för korta möten som t.ex. på en restaurang eller i en shoppinggalleria. När befintliga 

mötesplatser utvecklas och nya skapas kan besökare lockas från olika delar av regionen. 

Rörligheten ökar liksom kontakter mellan människor och därmed tilliten i samhället. 

Fler alternativa mötesplatser och besöksmål för invånare och besökare stärker upplevel-

sen av storstaden.

Vid ett lågt utbyte mellan olika bostadsområden i regionen finns risk för alienering 

mellan människor och för att vissa områden isoleras. I andra storstäder som t.ex. Paris 

har de negativa effekterna av en sådan utveckling kunnat ses i upplopp i vissa förorter 

under de senaste åren. Människor i dessa områden känner sig isolerade från staden och 

samhället och har ett mycket lågt förtroende för de offentliga institutionerna. Denna 

känsla av bristande delaktighet och uteslutning från samhället leder till frustration och 

en känsla av vanmakt som i extrema fall tar sig uttryck i våldshandlingar. I värsta fall ut-

vecklas områden till otrygga platser som människor inte vill vistas i längre stunder eller 

undviker. Detta kan leda till att dessa områden klassas som dåliga och ytterligare sänker 

statusen för dem som bor där. 

Mötesplatser kan vara mer eller mindre öppna eller exkluderande. Sådana som upp-

levs som förbehållna vissa grupper ökar de sociala spänningarna i en region. Viktigt är att 

regionens aktörer – offentliga och kommersiella – på alla sätt medverkar till att mötes-

platser blir så öppna och överbryggande som möjligt.  

56 Invånarnas värderingar i Stockholm – Mälarregionen, Rapport 5:2008, 
RTK 

57 Oldenburg R, The Great Good Place, Marlowe & Company 1990 
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Det finns ett antal offentliga rum i Stockholm som i litteraturen beskrivs som ”tredje 

platsen”: Kungsträdgården, Drottninggatan, Södra Djurgården. Men också kollektiv-

trafiken erbjuder mötesplatser. Pendeltågsstationerna och de gamla stationerna utefter 

Roslagsbanan och Nynäsbanan är självklara samlingspunkter. Där träffas grannar och 

skolkamrater på väg in eller ut från stan. Man går dit för att hämta släkt och bekanta eller 

vinka adjö till någon eller för att bara träffa folk. Ivar Lo Johansson har i flera av sina 

böcker bl.a. i Journalisten beskrivit Tungelsta station som träffpunkt. Idag finns en staty 

av honom vid stationen.

Regionens mest kända och besökta mötesplatser finns i city och den centrala region-

kärnan. Här finns det största utbudet av kulturaktiviteter, restauranger, nattklubbar, 

kaféer och affärer och här finns de viktiga huvudstadsfunktionerna. Transportsystemets 

uppbyggnad med city som knutpunkt stödjer också den centrala regionkärnans betydelse 

som mötesplats. Om denna koncentration av mötesplatser ska fungera effektivt krävs 

att alla regioninvånare känner sig välkomna när de besöker city. Vi ser idag tendenser 

till att så inte är fallet. Konkreta barriärer som lång restid, låg tillgänglighet och otrygg-

het i transportsystemet samt psykologiska hinder som bristande hemhörighetskänsla 

och i vissa fall diskriminering motverkar rörligheten. Samtidigt finns problem i motsatt 

riktning; befintliga mötesplatser i andra delar av regionen tillmäts felaktigt ofta mindre 

betydelse enbart på grund av deras geografiska läge. Mindre centrala delar av regionen 

ges sällan möjligheter att härbärgera nya mötesplatser som planeras. Så länge city anses 

finare och bättre kommer denna obalans att bestå. För att utveckla mötesplatser i hela 

regionen är det således viktigt att se varje del som en resurs för regionen som helhet. 

Stockholm – Åhléns hörna. Foto: Ibl bildbyrå
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Det som gynnar tillväxten av det sociala kapitalet gynnar också den ekonomiska 

tillväxten:

I en tid där konsumtionen får en allt större betydelse så skapas en bra jordmån för en 

stads tillväxt genom en hälsosam balans mellan kontroll och kaos. I småskaligheten 

och kreativiteten finns fröet till morgondagens ekonomiska tillväxt. Genom att ge det 

sociala och kulturella kapitalet utrymme att växa så skapas förutsättningar för att det 

ekonomiska kapitalet ska utvecklas och forskarnas budskap till stadsplanerare är där-

för att våga ge det kulturella kapitalet utrymme utan att försöka styra det i allför hög 

utsträckning. Reptrixet är att skapa förutsättningar för mångfald och tolerans utan att 

forcera mångfald och tolerans på en plats och dess invånare.58 

För att en mötesplats ska uppstå behövs både rumsliga förutsättningar och aktiviteter och 

verksamheter som drar besökare: butiker i markplan, tydliga gränser och definitioner av 

platsens funktioner, förutsättningar för orienterbarhet, människoströmmar, gång stråk 

och platser för vila. Även om planeringen av nya områden är viktig så är det framförallt 

i de redan existerande miljöerna som ingrepp bör göras för att platser ska förbättra sin 

funktion som jordmån för socialt kapital.  

För att attrahera många olika människor under olika delar av dygnet är en blandning 

av aktiviteter och institutioner önskvärt. Kommersiella miljöer kan blandas med kultur, 

t.ex. bibliotek, och placeras i anslutning till knutpunkter i kollektivtrafiksystemet. Här 

kan kommuner och fastighetsägare på olika sätt styra utvecklingen genom att ställa krav 

på öppethållande och vilka typer av verksamheter/affärer som får möjlighet att etablera 

sig i området.

Aktiviteter som skapar möten är inte alltid planerade eller förutsedda. Både offentliga 

och kommersiella platser kan utformas så att de ger utrymme för tillfälliga evenemang 

som kulturfestivaler, modevisningar och marknader.

Mötesplatser spridda i regionen 

Den utveckling med fler mötesplatser spridda i regionen, som under senare år tagit fart, 

är inte bara välkommen utan en förutsättning för regionens utveckling. Stadsteaterns 

Skärholmensscen och Riksteaterns verksamhet i Hallunda är exempel på kultursatsning-

ar som får besökare att komma till delar av regionen de inte varit i tidigare. För boende i 

en stadsdel som får en ny attraktiv mötesplats innebär det en väsentligen ökad tillgäng-

lighet till en ny funktion. Det finns ännu ett skäl att förlägga funktioner till stadsdelar där 

man av tradition tidigare inte gjort det; att förändra den gängse bilden av en stadsdel. 

Konsumtion är numera inte bara ett sätt att tillgodose fysiska behov utan en aktivitet 

som signalerar en livsstil; genom vår konsumtion kan vi visa tillhörighet till en grupp 

eller livsstil. Det innebär att ”marknadsplatsen” blir en viktig arena. Centrala Stockholm 

har en unik position när det gäller shopping och annan form av konsumtion. Men också i 

en yttre zon finns attraktiva shoppingmiljöer. Kungens kurva besöks årligen av 15 miljo-

ner människor, Kista Galleria av 12 miljoner och Täby Centrum av 9 miljoner.

I Möten och mötesplatser i Stockholmsregionen beskrivs ett möte där författaren 

Tommy Sjöberg får höra arkitekten Jon Höjers vision att undvika de misstag som gjordes 

vid byggnationen av södra Järvafältet. Nu sitter författaren en sommarkväll på Freddys  

uteservering vid Kista torg och tittar på folklivet och lyssnar på alla språk som surrar runt  

 

58 Livsstilar och konsumtionsmönster i Stockholmsregionen, Rapport  
10:2008, RTK
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honom. Han känner att arkitekten har fått rätt – det känns verkligen som vid Medelhavet 

eller som hans vänner föreslår – ”som i Teheran”.59

Forskning och erfarenheter från flera städer visar att områden som kombinerar kul-

turella och ekonomiska aktiviteter har varit framgångsrika. Många tjänster – både kultu-

rella och kommersiella – konsumeras på plats. En shoppingmiljö som erbjuder besökare 

tillfälle att stanna upp, delta i en aktivitet, äta och dricka har förutsättningar att bli en 

”tredje plats”. Kista Galleria erbjuder t.ex., förutom affärer, fem kaféer, 11 restauranger 

– många med mat från andra länder – biograf, barnpassning, vårdcentral, tandvård, 

närakut och apotek. Snart finns där också en biblioteksfilial.  

Öppnare arenor i regionen 
Även om alla arenor inte är tillgängliga för offentliga planeringsinsatser kan den regio-

nala planeringen påverka vissa viktiga arenor på olika sätt. På arbetsmarknaden är den 

offentliga sektorn en viktig aktör som arbetsgivare och kan påverka förutsättningar för 

nätverksbyggande och integration på sina egna arbetsplatser. Kommuner och länssty-

relse kan också ställa krav i samband med tillstånds- eller bidragsgivning. De kan också 

aktivt bekämpa olika former av diskriminering. 

Arbetsmarknaden

Bristen på mångfald i arbetslivet och regionens problem med bristande integration är 

ett huvudtema i OECD:s Territorial Reviews60. I rapporten betonas att det krävs fler 

insatser för att främja mångfald, som är en av de främsta tillgångarna i den kunskapsba-

serade ekonomin: ”Allmänt sett verkar en förbättring kräva att man växlar från en modell 

för stöd och rättigheter till en där man erkänner det sociala, kulturella och ekonomiska 

värdet av mångfald.”   

59 Kistaantologin. Red Ulrika Eriksson, Kista stadsdelsförvaltning 2002.
60 OECD Territorial reviews: Stockholm, Sverige 2006

Sickla Köpkvarter bygger sitt varumärke med ”Sickla Stories” och en blandning
av shopping och events. Foto: Mikael Andersson, Nordic Photos
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Utvecklingen mot en mångfaldsorganisation kan beskrivas med den s.k. mångfalds- 

trappan. Det första steget på trappan kännetecknas av att där görs aktiva åtgärder för 

att skapa ickediskriminerande arbetsplatser. Drivkrafter är främst externa faktorer som 

lagar och regler.  På det andra steget på trappan betonas mångfaldens fördelar, men de 

berörda individerna ses främst som reservarbetskraft. Mångfaldsarbetet drivs vanligen 

i projektform och det uppstår s.k. glasboxar, där personer med avvikande ålder, kön, 

etnisk bakgrund etc. endast finns i funktioner där just dessa egenskaper utnyttjas. På det 

tredje och sista steget på trappan hanteras mångfalden i organisationen som en tillgång 

och en drivkraft för innovation, förändring och utveckling. Organisationen har utvecklats 

och anpassats till att bli mer inkluderande och mer se till individens hela kompetens än 

till t.ex. kön, ålder eller etnicitet. Organisationer på denna nivå kännetecknas också av 

mångfald på alla nivåer, även de ledande.

OECD-rapporten förespråkar att ”kommunala och regionala förvaltningar i Stock-

holm-Mälarregionen kan (också) föregå med gott exempel genom att rekrytera fler 

utlandsfödda och utveckla offentlig-privata partnerskap som kan tjäna som exempel på 

hur företagen kan lyfta fram mångfalden som en källa till konkurrensfördelar”.  

Diskriminering är ett problem för utrikes födda och funktionshindrade som vill in på 

arbetsmarknaden samt för homo- och bisexuella personer och kvinnor på arbetsplat-

serna. 

Som arbetsgivare har offentlig sektor både ett särskilt behov av och ansvar för att 

mångfaldsorientera sina verksamheter. Samtidigt som det underlättar för grupper som 

upplever diskriminering att komma in på arbetsplatserna ökar det förutsättningarna 

för att alla i befolkningen – oavsett vilken grupp de tillhör – ska känna förtroende för 

verksamheten och kunna ta del av service på lika villkor. Många av regionens kommuner 

liksom landstinget har mångfaldsplaner men bara ett fåtal har en uttalad ambition att 

andelen anställda med utländsk bakgrund ska öka successivt och bättre spegla kom-

munens befolkningssammansättning. Aktiva rehabiliteringsåtgärder kan underlätta för 

långtidssjukskrivna att komma tillbaka i arbetslivet.

I förslaget till Regionalt utvecklingsprogram för Södertörn konstateras att det finns bris-

ter i arbetsmarknadens sätt att fungera – utbudet av kompetent arbetskraft möter inte 

efterfrågan på ett optimalt sätt. Orsakerna är många men en är arbetsgivares svårigheter 

att värdera både utbildning och kompetens från andra länder. Det finns också svårigheter 

för nyanlända, utan kontakter med svenska finansiärer, att starta företag. I utvecklings-

programmet föreslås att en permanent matchningsorganisation startas med medverkan 

från kommunerna, arbetsförmedlingen och näringslivet.61  

Utbildningssystemet

Den svenska skolan har traditionellt varit en mötesplats för barn och unga som bor i 
samma område. När detta skrivs förs en diskussion om skolan och det fria skolvalet: 
om det förvärrar segregationen genom att studiemotiverade elever söker sig bort 
från vissa skolor eller om det tvärtom förstärker integrationen genom att bostadsse-
gregationens effekter motverkas. Också elever från ”utsatta områden” kan gå i skolor 
som inte ligger i dessa delar av staden. 

Våren 2008 har SVT:s program ”Klass 9A” fått stor uppmärksamhet när man visat 

hur både studieglädje och studieresultat kan höjas dramatiskt när en problemklass får 

tillgång till landets bästa lärare. Nu kan inte alla klasser få samma förmån men det finns 

61  Södertörns utvecklingsprogram, 2007
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exempel på hur framför allt gymnasieskolor kan få en extra injektion av kompetens och 

entusiasm genom samverkan med högskola och universitet. KTH samverkar med ett 

20-tal gymnasieskolor i regionen för att få ungdomar mer intresserade av teknik, för att 

stimulera deras nyfikenhet och väcka deras intresse för vidare studier. KTH erbjuder 

stöd i den dagliga gymnasieutbildningen samt möjligheter till fortbildning för lärare och 

utveckling av NV- och Teknikprogrammen. 

Fryshuset i Stockholm har tagit fasta på vissa ungdomars passionerade intresse för 

aktiviteter som ligger utanför det vanliga schemat och som därför riskerar att hamna 

utanför skolsystemet. Fryshuset erbjuder varianter på det individuella programmet 

(IV) med inriktning på bl.a. musik, digitalt skapande och idrott. Också på Fryshusets 

gymnasium (friskola med riksintagning) har eleverna möjlighet att få ägna sig också åt 

skatebord, simsport, basket, fotboll, innebandy, game, teater, skrivarskola, dans, bild 

& form och musik. En pedagogik, baserad på problembaserat lärande (PBL), ska både 

göra undervisningen roligare och ge en bra kompetens och förberedelse för högskola och 

universitet.

I en rapport från URBACT62, Ungdomar – från utanförskap till innanförskap, be-

skrivs ett antal strategier som prövats i städer som ingår i URBACT:s nätverk. Mentorer, 

äldre ungdomar, har stött högstadieelever och gymnasister som riskerat att falla ur 

utbildningssystemet. Unga Örnar och KFUM i Malmö har tillsammans bildat föreningen 

Bryggeriet i en gammal fabrik där man ursprungligen inrättade Europas största hall för 

inomhusskating och senare också en IV-utbildning. I Studieverkstan i Malmö har man 

anställt lärare med annat modersmål än svenska för att normalisera tvåspråkighet. Det 

finns också goda erfarenheter från skolor – i Sverige och andra länder – som öppnat 

sina lokaler på icke-skoltid för andra aktiviteter som vänder sig till både ungdomar och 

vuxna.63

 
62 EU-programmet för erfarenhetsutbyte kring hållbar social utveckling 

mellan europeiska städer
63 URBACT, Ungdomar – från utanförskap till innanförskap, Malmö stad, 

European Programme for Urban Sustainable Development.

Programmerarutbildning på Fryshuset. Foto: Per-Olof Sännås, Aftonbladet
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Kultur och nöjesliv

Nöjes- och kulturlivet liksom idrotten är inte homogena miljöer och består av många 

”öar” utan nämnvärda broar mellan sig. 

I samband med att den nya folkhälsopolitiken antogs fick Statens kulturråd reger-

ingens uppdrag att utforma en strategi för arbetet med kultur och folkhälsa. I strategin 

skriver Kulturrådet att det är helt klart att kulturaktiviteter kan motverka och förebygga 

ohälsa genom att erbjuda upplevelser, insikt, delaktighet och inflytande i samhället samt 

stimulera människor att ta vara på och utveckla sin kapacitet, skaffa kunskaper, lära sig 

av erfarenheter och bilda sig uppfattningar. Sambandet kan även gå i motsatt riktning; 

en god folkhälsa är en förutsättning för ett rikt kulturliv. Genom att undanröja hinder 

för människor att delta i kulturlivet ökar förutsättningarna för kulturen att bidra till en 

förbättrad folkhälsa.64

Kulturlivet är i hög grad finansierat eller subventionerat av offentliga aktörer som kan 

ställa krav på icke-diskriminering och aktiva insatser för att nå fler och andra besökare 

och gör det ibland – dock utan att i nämnvärd utsträckning följa upp vad insatser resul-

terat i. Nöjeslivet är mer vildvuxet men tillståndsgivare kan aktivt bekämpa ren diskrimi-

nering och verka för att regler följs.

Kulturlivets stora betydelse för att genom evenemang stärka bilden av Stockholm och 

öka gemenskapen i regionen diskuteras i nästa kapitel.

Den frivilliga sektorn  

En stark och livaktig frivilligsektor bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle fullt av möj-

ligheter till aktiviteter och möten. Föreningarna har tillkommit för att samla människor 

med gemensamma intressen och idéer och autonomi – frihet från samhällelig styrning 

– är ett starkt inslag i den frivilliga sektorns ideologi. En kör ser som sin uppgift att öva 

64 Kulturrådets strategi för arbetet med kultur och folkhälsa 2005–2007, 
Statens kulturråd

Föreställning med Parkteatern i Humlegården. Foto: Toman Bergman, Aftonbladet
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och framföra musik, inte att göra Stockholmsregionen attraktiv. En fotbollsklubb samlar 

ungdomar för att spela fotboll för det egna nöjets skull, inte för att bidra till integration och 

ett tillitsfullt samhälle. Samtidigt är det naturligtvis så att kören, när den framträder, bidrar 

till regionens attraktivitet och fotbollsföreningen bidrar till sammanhållning och folkhälsa. 

Det är därför viktigt att samhället skapar förutsättningar för frivilliga aktiviteter.

Den frivilliga sektorn har dessutom i allt högre utsträckning kommit att få uppdrag 

från stat och kommun, t.ex. att verka för integration och jämställdhet, och att producera 

tjänster som att driva fritidsgårdar och äldreomsorg. En inventering som Statskonto-

ret gjort 2002 visar att kommunerna sammanlagt gav 3,7 miljarder kronor i bidrag till 

föreningar och stiftelser och köpte verksamheter för 9 miljarder kronor av dem.65 I en 

debattskrift Verksamhet utan avsikt? pläderade dåvarande Kommunförbundet för att 

kommunerna skulle sätta upp tydligare mål när de lade uppdrag på föreningar. 66  

Om och hur mycket samhället direkt bör stödja den frivilliga sektorn är en politisk av-

vägningsfråga som avgörs lokalt kommun för kommun och på statlig nivå genom regle-

ringar och statlig bidragsgivning. Oavsett vilka medel som en kommun eller annan aktör 

i regionen har till sitt förfogande bör målet främst vara att skapa förutsättningar för en 

livaktig frivilligsektor. Icke desto mindre kan anslag, som delas ut i ett specifikt syfte, 

kopplas till krav på redovisning. Statskontoret, liksom senare Folkrörelseutredningen67, 

förordar att man skiljer mellan organisationsbidrag (”tack för att ni finns”) som kan ges 

utan nämnvärd styrning och projektbidrag (”tack för vad ni uträttar”) som bör följas upp 

av bidragsgivaren.  

Idrott är den folkrörelse som engagerar flest människor i Sverige och är därför en 

strategiskt mycket viktig arena. I Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram Idrotten vill68  

betonas samhällsansvaret. ”Bra idrott” sägs ha fyra perspektiv: fysisk, psykisk, social och 

kulturell utveckling. I programmet lyfts demokratisk fostran fram, att alla medlemmar 

oavsett ”ålder, kön eller etnisk bakgrund” ska vara delaktiga i beslut som rör deras verk-

samhet. RF betonar värdet av medlemmarnas ideella engagemang och att idrotten kan 

erbjuda gemenskap över etniska, nationella och språkliga gränser. Idrotten är emellertid 

i hög utsträckning finansierad av staten och kommuner som har uttalade sociala mål för 

sitt stöd och kan ställa krav på uppföljning.  

Idrotten stöds ekonomiskt av både stat och kommuner. Regeringen satsade under 

fyra år – 1 juli 2003 – 30 juni 2007 – 1 miljard kronor på det s.k. Handslaget, ett särskilt 

anslag till idrotten via RF för att föreningar skulle få extra resurser för att ”öppna dör-

rarna för fler” ungdomar och dessutom särskilt satsa på tjejidrotten. Från den 1 juli 2007 

får idrotten årligen ett nytt särskilt anslag – Idrottslyftet – på 500 miljoner kronor under  

4 år. Huvudinriktningen är att få barn och ungdomar att börja idrotta och få fler att 

idrotta längre upp i åldrarna. Arbete ska utgå från ett jämställt och jämlikt perspektiv. 

Handslaget har utvärderats i drygt 20 forskningsrapporter som i sin tur samman-

ställts och analyserats av professor emeritus Lars-Magnus Engström på RF:s uppdrag. 

De fyra rapporter som rör projektmålet ”öppna dörrarna för fler” är kritiska. Visserligen 

har föreningarna varit framgångsrika när det gäller att rekrytera fler unga, men i första 

hand sådana som ”accepterar den idrottsverksamhet som erbjuds”. Föreningarna har 

inte lyckats göra inbrytningar i nya kretsar där intresset för idrott och motion inte redan 

varit välförankrat. 

65 Bidrag till ideella organisationer, Statskontoret 2004:17, Stockholm
66 Verksamhet utan avsikt? Svenska Kommunförbundet, 2002,  

Stockholm
67 SOU 2007:66 Rörelser i tiden
68 Riksidrottsförbundet Idrotten vill, 2005
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I de särskilda satsningar som riktats mot speciella grupper, t.ex. tonårsflickor och 

invandrarflickor, så förläggs de förväntade eller uppkomna problemen till individen 

(eller föräldrarna) inte till idrottens struktur. Det är individen som ska lockas och 

anpassas till idrotten. Att förändra idrotten så att den ska passa individernas behov 

kommer inte i första rummet. Idrottens struktur ifrågasätts sällan.69   

Placeringen av idrottsarenor kan vara en avgörande faktor liksom vilka som får tillträde 

till träning på dem. En låg grad av tillgänglighet på idrottsarenor i invandrartäta områden 

kan delvis förklara att ungdomar i dessa stadsdelar har lägre idrottsligt engagemang än 

ungdomar i andra stadsdelar. Det finns dock också tydliga skillnader i bland annat tradi-

tion och kultur. Även kostnaderna för att besöka idrottsevenemang eller delta i idrottsak-

tiviteter är viktigt för om man kan delta eller inte.70 

De ”spontanidrottsplatser” som anlagts har kommit att utnyttjas för föreningarnas 

ordinarie verksamhet. Men Lars-Magnus Engström noterar ändå att det finns studier 

som visar att:

… de föreningar som bryter mot idrottsrörelsens traditionella logik, som bygger på en 

tävlingsfostran med systematisk träning, tävling och rangordning, och istället satsar 

på föreningsfostran där man tonar ner allvaret, sysslar med fler idrotter och iscensät-

ter andra former av verksamhet, som utflykter, fikakvällar, discodans etc. har varit 

framgångsrika i att dra till sig ungdomar.

Etnologen Jesper Fundberg har lyft fram en av idrottens påtagliga fördelar när det gäller 

att integrera också nyanlända som inte talar så bra svenska: ”Det är oftast kroppsliga pre-

stationer som räknas inom idrotten, till skillnad från andra arenor där språklig förmåga 

och socialt kontaktnät avgör framgång och möjligheter. Det är möjligt att börja spela 

fotboll, basket eller hoppa höjd från första dagen i ett nytt land, medan det i allmänhet tar 

längre tid att lära sig fylla i en blankett, svara på frågor i skolan eller föra en konversation 

på en arbetsplats”.71  

Idrotten har alltså förutsättningar att vara inte bara ”bonding” utan också öppna dörren 

för ungdomar med andra förväntningar på föreningarna.  

Det finns exempel på idrottsföreningar som har en bredare agenda än att erbjuda 

tillfällen att utöva olika sporter. Ett exempel är MABI, en sammanslagning 2001 mellan 

Malmö BI (MBI) och Turk Anadolu FF (TAFF) med verksamhet i huvudsak i Rosen-

gård i Malmö. Här arbetar man systematiskt och aktivt för att också få ut de idrottande 

ungdomarna på arbetsmarknaden. Som friskola driver man det individuella programmet 

i gymnasieskolan. Ett sysselsättningsprojekt, MABI Match, har givit goda resultat och 

har nu ersatts med MABI Utveckling, ett mer omfattande projekt men i samma anda. Här 

kan arbetslösa unga få en yrkesutbildning som i sin tur kan leda till arbete.

I Stockholmsregionen finns ingen idrottsförening med lika bred verksamhet. Stock-

holms Idrottsförbunds styrelse har emellertid antagit ett program för Stockholmsidrot-
tens Mångfald för att få med allt fler ungdomar och ledare med utländsk bakgrund. Man 

69 Engström L-M, Forskning om Handslagets genomförande och resul-
tat, Riksidrottsförbundet 2007

70 I en statistisk undersökning, Idrott och integration, Riksidrottsför-
bundet 2002 framkommer att ”lägre kostnader” är den faktor som 
främst nämns när avhoppade ungdomar anger vad som skulle få dem 
att återkomma till en idrott. 

71 ”Vi vs Dom: Idrottens förmåga och problem med integration”. Jesper 
Fundberg, Idrottsforum.org/artiklar 2004, oktober
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hoppas att när fler vuxna med utländsk bakgrund kommer in i idrottens föreningsliv så 

minskar utanförskap och ökar delaktighet och också engagemanget för ett demokratiskt 

samhälle. 

Den idrottsförening i Stockholmsregionen som tydligast lyfter fram ett integrations-

perspektiv i sin verksamhet är Akropol BK (Rinkeby)72 som dessutom satsar extra på 

flickidrotten (65 procent flickor i ungdomsidrotten) och kvinnliga ledare.

En förvaltning som skapar tilltro
Det finns, som framgår av kapitel 1, ett samband mellan människors tillit till varandra 

och tilliten till det svenska samhället. För att förtroendet för institutionerna ska kunna 

bibehållas och utvecklas krävs att förvaltningarnas agerande präglas av: 

tydlighet och transparens; medborgare ska kunna förstå regelsystemet, veta vad som −	

gäller och kunna följa sina ärenden

objektivitet och rättvisa; samma förutsättningar ska gälla för alla och medborgaren −	

ska känna att likabehandlingsprincipen gäller

välkomnande och begriplighet; en förvaltnings tilltal ska vara begripligt så att med-−	

borgare kan förstå beslut och ärendehantering och medborgaren ska kunna förlita sig 

på att förvaltningen ställer upp med hjälp och stöd.

För att tillit och förtroende mellan invånare och förvaltningar ska kunna utvecklas är det 

därför viktigt att invånarnas kontakter med myndigheterna underlättas. När offentliga 

institutioner blir mer synliga och tillgängliga på de platser där stockholmare möts i det 

”tredje rummet” ökar tillit och trygghetskänsla. Synligheten sänker också trösklarna för 

kontakter, vilket också bidrar till ett ökat förtroende för de offentliga institutionerna.

Bland företag har idén om ”one-stop-shops” – ett ställe där man kan uträtta flera 

ärenden – blivit populär.  Också moderna medborgarkontor försöker att ha all samhälls-

information tillgänglig, inte bara information om kommunen, som ju är värd för medbor-

garkontoret. Många medborgarkontor samarbetar också med skattemyndigheten och 

försäkringskassan och erbjuder medborgare hjälp med att kontakta statliga myndigheter. 

Många människors kontakter med den offentliga förvaltningen sker idag främst via 

Internet. Allt fler statliga och kommunala organ utvecklar elektroniska kontaktvägar och 

kvalificerade e-tjänster för enskilda och företag vilket är positivt för de flesta. Men även 

om tjänsterna ofta tekniskt sett är relativt lätta att använda förutsätter de samtidigt att 

användare har goda kunskaper om vem som gör vad inom offentliga Sverige och behärs-

kar förvaltningens språkbruk. Den offentliga sektorn kan alltså inte stanna vid att vara 

objektiv och opartisk, den måste också utveckla sin begriplighet. En förvaltnings tilltal 

ska vara sådant att invånarna kan förstå beslut och ärendehantering och förlita sig på att 

förvaltningen ställer upp med hjälp och stöd.

72 www.akropolbk.se
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Undersökningar visar att medborgare i sina elektroniska kontakter med myndigheter 

önskar:

många parallella kontaktvägar vilket innebär t.ex. både nätet/telefon och nätet/ −	

mobiltelefon

samverkan mellan myndigheter – −	 en ingång till myndigheterna

personaliserad information med elektronisk identifiering−	

tydligare struktur och intelligenta sökfunktioner−	

kontaktuppgifter på handläggarnivå−	

säkerhet och kvittens och bekräftelse på e-kontakter−	

Om myndigheter och institutioner vill lyfta diskussioner kring det område man ansvarar 

för kan det vara ett utmärkt alternativ att gå in på ett Internetforum. Ofta är det så att en 

debatt redan pågår, vare sig offentliga aktörer deltar eller inte. Genom att göra inlägg på 

ett forum kan man nå ut med relevant information. Samtidigt bygger insatta och aukto-

ritativa inlägg upp tillit hos både hos grupper som är insatta i ämnesområdet och aktiva 

i diskussionen och hos sådana som är mer passivt intresserade och läser inlägg utan att 

själva delta. 

När man utvecklar nya elektroniska kontaktvägar mellan myndigheter och medborga-

re är det viktigt att man beaktar tillgängligheten för alla grupper och anpassar webbplat-

ser så att de är användbara för personer med funktionshinder (synskadade och döva). 

Vid utvecklandet av dessa kontaktvägar bör förvaltningarna också ta hänsyn till dem som 

har dåliga kunskaper i svenska samt till stora minoritetsspråk.

I framtiden kan det röra sig om andra gränssnitt eller tekniska innovationer som 

ersätter webben, men grundprincipen bör vara den samma – att ta vara på utbredda 

kontaktvägar som människor redan använder sig av.

För tilltron till de offentliga institutionerna är det också viktigt att invånare upplever 

att de får likvärdig service oavsett var de bor. Mellankommunal samverkan kring Inter-

netbaserad ansökan till gymnasieskola, äldreomsorg m.m. har medfört både god service 

och att medborgare också lättare kan jämföra tjänsteutbudet i olika kommuner.
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Strategier för att stärka en Stockholmsgemenskap

Om omvärlden ska uppfatta Stockholmsregionen som attraktiv måste invånarna själva 
känna stolthet över sin region och ge uttryck för det (RUFS 2010 Vision). En av strategi-

erna i RUFS 2010 syftar till att förstärka processerna för att göra regionen mer samman-

hållen samtidigt som den sociala och kulturella mångfalden ses som en tillgång. Hur kan 

då stolthet och sammanhållning skapas eller stärkas inom ramen för en RUFS-process?

”Sense of place”, som diskuteras i kapitel 1, handlar om att förbättra människors 
livskvalitet genom att öka deras möjligheter att identifiera sig med en plats. När 
känslan för hemtrakten stärks, ökar också känslan av samhörighet. Men i den ut-

sträckning som staden blir en gemensam angelägenhet medverkar insatserna också till 

att invånarnas bilder av sig själva – och varandra – påverkas. 
Stadens identitet grundläggs i den fysiska planeringen, men bilden av platsen kan för-

stärkas och delvis påverkas av strategiska insatser inom kategorin ”city branding”: ”sto-

rytelling”, karaktäristiska landmärken och evenemang som sammanför människor. En 

rad forskare73 påpekar emellertid att det inte går att skapa en bild av en plats om bilden 

inte är förankrad i invånarnas uppfattning, på samma sätt som det inte går att skapa ett 

varumärke för en tjänst när anställda inte delar de värden som varumärket ska kommu-

nicera. Mihalis Kavaratzis betonar att en stad får sin form, sitt innehåll och sin mening 

i människors upplevelse av den. Var och en skapar sig alltså en egen bild, men denna 

process kan påverkas av den fysiska planeringen, bilder som andra presenterar i filmer, 

böcker, journalistik och konst. Slutligen påverkas vår bild av staden av hur vi använder 

oss av den. Om den bild, som marknadsföringen målar upp, är förankrad i människors 

uppfattning om stadens karaktär och lokala förhållanden kan city branding ”skapa en 

känsla av stolthet, ett sätt för människor att identifiera sig med sin stad som är baserad 

på (eller åtminstone förmodas vara baserad på) lokala särdrag och identiteter”. 

Ron Griffith, som särskilt studerat hur städer försöker använda sig av kultur i profile-

ring och marknadsföring, anser emellertid att city branding kan ha betydande negativa 

konsekvenser som t.ex. att skyla över vissa sociala problem och till och med leda till att 

svaga grupper i befolkningen tvingas flytta för att ge plats till spektakulära, profilska-

pande projekt.  Han, liksom en del andra forskare, betonar att city marketing måste 

kombineras med förändringsarbete och lyfter fram en del framgångrika exempel som 

t.ex. Barcelona. 

Arbetet med bilden av staden måste också engagera många aktörer: 

För staden blir det därför viktigt att få de redan befintliga företagen och invånarna att 

se ett intresse i profilen och ge den sitt stöd. Staden måste arbeta på ett annat sätt och 

ta till andra strategier än en organisation då en varumärkning ska ske på grund av att 

den är så komplicerad och mångsidig.74  

73 Bl.a. Mihalis Kavaratzis, University of Groningen, Jouni Häkli, Tam-
merfors universitet och Anssi Paasi, Uleåborg universitet

74 Gudmundsson A, Mauritz A, Strandberg L, Ett lyckat recept – Internt 
fokus vid varumärkning av en stad (Kristianstad), Lunds universitet, 
2005

På väg mot en 
Stockholmsgemenskap
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Identitetsbyggande väcker tre frågor. Vad är det som i synnerhet formar invånarnas bild 

av sin ”plats”: mentala förställningar, kultur eller det sätt på vilket institutionerna fung-

erar? Kan invånares uppfattning om platsen – och således också deras uppfattning om 

sin egen identitet – påverkas? 

Kultur i regional utvecklingsplanering ställer den viktiga frågan: Kan en platsbunden 

identitet vara stark och samtidigt öppen i meningen mottaglig för nya människor och 

intryck?75

Vad är bäst med Stockholm?

I Invånarnas värderingar i Stockholm-Mälarregionen ställdes frågan vad som är det 

bästa med att bo i Stockholm-Mälardalsregionen. Högst kommer ”att bo i en storstad och 

samtidigt nära naturen”. Knappast förvånande uppskattas också utbudet av arbetsplat-

ser, utbildning, nöjen, shopping och kultur. Många, speciellt unga stockholmare, sätter 

också högt värde på ”att kunna träffa många olika slags människor” och ”mångfalden av 

människor”.  Relativt många uppskattar också storstadens möjligheter att låta invånare 

vara anonyma.76

Stockholm – stad i världen77 beskriver stockholmarnas attityder och livsstilsmönster 

baserade på FSI:s rullande undersökning. De som bor i länet och särskilt de som bor i 

Stockholm kännetecknas av att de bl.a. är mer positiva till ett mångkulturellt samhälle, är 

snabbare på att ta till sig tekniska innovationer och är mer positiva till ökad konsumtion. 

Slutsatsen blir att stockholmarna omfattar värderingar som brukar betecknas som urba-

na: tilltro till sig själva och den egna förmågan att påverka och tolerans mot omvärlden. 

Stockholmarna har i många perspektiv kanske mer gemensamt med andra storstadsbor 

runt om i världen än med andra svenskar, men paradoxalt nog är det en högre andel 

stockholmare än svenskar i övrigt som känner gemenskap med det svenska samhället.

Nu är ”stockholmare” inte något entydigt begrepp. De flesta storstockholmare bor 

idag i andra kommuner eller utanför innerstan och många identifierar sig med sitt bo-

stadsområde och knappast med innerstaden/city. Möten och mötesplatser i Stockholms-
regionen beskriver bl.a. hur unga författare skildrat livet i olika förortskommuner. 

Hassan Loo Sattarvandi, som bor i Hagalund, är en av dem. I våras kom hans debut-

roman ”Still”, där han skildrar ett gäng invandrarkillar och hur de prövar gränserna 

bland de blå höghusen, där de känner varje vrå. En gång bestämmer de sig för att åka 

in till City för att testa det alla snackar om. Men de kommer inte längre än till Solna 

centrum, den stora mötesplatsen för Solnabor.

I rapporten noteras också regioninvånarnas vana att ge olika platser smeknamn som 

Plattan, Kungsan, Humlan, Folkis, Sumpan, Jakan, Medis och så vidare. Är det ett sätt att 

ta dessa platser till sitt hjärta och bli du och vän med dem? ”Kanske kan en språkvårdare 

förklara stockholmarnas svaghet för förkortningar. Men visst ger de en hemkänsla!” 

Utgångsläget och förutsättningarna för att förstärka bilden av Stockholmsregionen 

är goda. De allra flesta, 95 procent, av dem som bor i Stockholm helt eller delvis till-

freds med att bo där (77 procent helt till freds). Men bland de undersökta städerna har 

Stockholm den högsta andelen invånare som anser att invandrare inte är integrerade i 

samhället. Det är viktigt att bilden av Stockholm verkligen inkluderar alla som lever och 

verkar där.    

75 Kultur i regional utvecklingsplanering, Rapport 1:2008, RTK 
76 Invånarnas värderingar i Stockholm–Mälarregionen, Rapport 5:2008, 

RTK
77 Livsstilar och konsumtionsmönster i Stockholmsregionen, Rapport  

10:2008, RTK 
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Berättelsen om platsen där jag bor (storytelling)
Jessie Örnbrand, själv från Alby (Botkyrka), har i en B-uppsats, Alby – en plats där histo-
ria skapas i nuet, Södertörns högskola (2005) beskrivit hur berättelsen om en plats kan 

påverka människors upplevelse av platsen: 

Under uppsatsens gång har mitt intresse för hur människor skapar historia vuxit… Att 

ungdomarna själva skapar sin historia har jag inga tvivel om. Det är deras berättelser, 

deras minnen som är Albys kulturarv. Alby får bara mening genom talet och berät-

telser om det… Identitet är process ständigt under konstruktion, därför kan jag inte 

låta bli att tänka mig att om berättelsen om förorten förändrades till något positivt så 

skulle området även upplevas som mer positivt.

I arbetet med att utforma sina ”varumärken” förekommer att städer och områden aktivt 

försöker samla in och använda sig av positiva berättelser. Ett sådant exempel är Berlins 

aktuella kampanj – sei.berlin, ”var Berlin”: 

Berlin skapas av människor. Alltså bör också en berlinkampanj skapas av berlinare. 

Och så ska också ske. Berättelser av människor som lever och rör sig i staden, kom-

binerat med den självmedvetna uppmaningen ”var Berlin” är innehåll och ledmotiv 

för kampanjen. De första berättelserna och personligheterna finns redan på affischer 

och anslag... Men det är bara början. Vi vill ha också era berlinhistorier, konstverk, 

uppfinningar, erfarenheter, infall eller bara mänskligt engagemang.78 

Matts Heijbel, frilansskribent med särskild inriktning på ”storytelling” beskriver på sin 

webb hur han en tid har arbetat med Huddingestories: ” Jag har sökt, funnit och drama-

turgiskt förpackat emotionella berättelser med uppdraget att ladda Huddinges varumär-

ke med sanna händelsebaserade bilder.”79

De flesta storstadsregioner arbetar idag med att på olika sätt tydliggöra och stärka sin 

identitet, varumärkesbyggande. Ett framgångsrikt varumärke utmärks av att det ”sticker 

ut” och är uppfordrande – både talar om vad platsen är och vad den vill bli. Särskilt i 

huvudstadsregioner lyfter man fram den nationella betydelsen och sådant som förknip-

pas med regionens centrum. Inga marknadsföringskampanjer kan mäta sig i styrka med 

den genomslagskraft som ligger i att medborgarna fungerar som ambassadörer för sin 

hemregion och varumärket. Londons lyckade OS-ansökan är en illustration av den kraft 

som uppstår när varumärke och medborgarnas engagemang går hand i hand.

Stockholm Business Region har lanserat varumärket Capital of Scandinavia, som an-

vänds inte bara av Stockholms stad utan också av övriga kommuner i regionen. Till grund 

för budskapet ligger tre huvudargument. Stockholm är:

•  Skandinaviens naturliga mittpunkt 

•  Skandinaviens ekonomiska centrum 

•  Skandinaviens tongivande kulturstad 

Varumärket – som är avsiktligt lite kaxigt – riktar sig primärt till utländska besökare 

och investerare. Det kan – utan att det framstår som motsägelsefullt – också laddas med 

andra, mer sociala värden som gemenskap, inkludering och mångkultur.  

78 www.sei.berlin.de
79 www.storytellers.se
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Också Mälardalsrådet – liksom flera kommuner – laddar nu sitt varumärke med hän-

delsebaserade bilder från verkligheten som ska illustrera Mälardalens karaktär, ”interna-

tionell, rörlig, innovativ”. 
Möten och mötesplatser i Stockholmsregionen lyfter fram ett antal berättelser som 

beskriver hur de som bor i förorter upplever sitt område och på så sätt både bekräftar och 

förstärker områdenas identitet. Per Erixons Jakan (1980) beskriver de ungas mötesplat-

ser i det då unga förortssamhället Jakobsberg – kåken nedanför Bananhusen, kondito-

riet Sans Rival i centrum, Domus cafeteria, pendeltågsstationen. Idag är han och hans 

vänner medelålders. Jakan har förändrats och fått en inomhusgalleria, som blivit en ny 

samlingsplats. På pendelstågstationen möts fortfarande Jakobsbergs- och Viksjöbor, ut-

byter hälsningar med bekanta, skolkamrater, grannar och arbetskamrater. Johan Kinde 

berättar i Någon sorts extas (2008) om sin uppväxtmiljö i Åkersberga och återskapar 

tiden då punken gick över i New wave, frisyrgelén kom till Sverige och Stockholm fick nya 

mötesplatser med många nattöppna klubbar.

Kultur och nöjesliv, events och evenemang
Kultur i regional utvecklingsplanering diskuterar ingående kulturens möjligheter att 

öka regionens attraktivitet och alltså vara en tillgång i konkurrensen med andra stor-

stadsregioner om besökare och investerare. Rapporten, som kartlagt kulturbranschen i 

regionen, visar även på den stora betydelse som kulturen har för sysselsättningen. Också 

när begreppet ”kultur” definieras snävt finns det nästan lika många sysselsatta inom 

kulturbranschen som inom den offentliga förvaltningen.

Samtidigt står det klart att Stockholmsregionen inte tillhör de främsta vad gäller puls, 

utstrålning och trend. I en internationell ranking återfinns Stockholm i den nedre delen 

av listan på dessa faktorer, medan exempelvis Köpenhamn hamnar på plats 21 när det 

gäller ”puls”. Stockholm kan således inte sägas ha någon internationell position som en 

”hotspot” vad gäller upplevelser, även om undersökningen visar på förväntningar att re-

gionen ska vara det 2020. Ser vi däremot till mätningar utifrån index om ”teknik, talang 

och tolerans” hamnar Stockholm i topp. När det gäller kultur i vidare mening – tolerans 

och öppenhet – står regionen stark.80    

Hur andra storstäder arbetar

London Plan för Londons utveckling revideras och uppdateras ständigt och komplette-

ras med särskilda strategiska planer. En sådan plan är kulturstrategin: London Cultural 
Capital, Realising the potential of a world-class city81.  Här beskrivs inte bara hur kultur 

kan vara en ekonomisk drivkraft både som en bransch och genom att attrahera besökare. 

Lika viktigt är att säkerställa att alla londonbor har tillgång till kulturen och att kulturak-

tiviteter – inte minst lokala – stärker invånarnas identifikation med det multikulturella 

London: 

Det behöver finnas utrymme för olika samhällsgrupper att uttrycka sig genom sin 

kultur som ett sätt att samlas och dela ett gemensamt ursprung men också för att öka 

förståelse, uppskattningen och respekten för varandra. Detta medverkar till att sam-

hället stärks och dialogen mellan grupper ökar.

80 Kultur i regional utvecklingsplanering, Rapport 1:2008, RTK
81 www.london.gov.uk, Mayor of London, Mayoral strategies 2000–2008
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Huvuddelen av Londons stora kulturella institutioner ligger i de centrala delarna medan 

60 procent av invånarna bor i ytterområdena. Där krävs därför satsningar i samverkan 

med privata aktörer enligt mönster från Thames Gateway.      

Berlin var 2006 en av spelplatserna för fotbolls-VM och har – utan framgång – tävlat 

om att få arrangera sommar-OS. Berlin satsar inte bara på besöksindustrin utan också på 

att bjuda invånarna på arrangemang som syftar till att stärka känslan av att vara berlina-

re. Det årliga nyårsfirandet i Tiergarten vänder sig mindre till turister än till invånare och 

samlar årligen cirka 1 miljon människor. Under VM i fotboll hade alla berlinare möjlighet 

att kostnadsfritt se matcherna på ett antal storbildsskärmar i Tiergarten och i juli 2007 

visades opera som direktsänd tv på Bebelsplatsen utanför Staatsoper Unter den Linden.

Sportevenemang har fått en allt större betydelse när städer bygger sina varumärken. 

I en rapport, Sports and City Marketing in European Cities beskrivs hur Barcelona, 

Helsingfors, Manchester, Turin och Rotterdam arbetat.82 Framför allt Barcelona lyfts 

fram som ett föredöme. Inför OS vitaliserades stora delar av staden och bara 15 procent 

av OS-budgeten användes för idrottsanläggningar.   

Välbesökt men inte ”hett” 

Också Stockholm har använt sig av spektakulära evenemang för att göra intryck på 

omvärlden och samtidigt stärka gemenskapen stockholmarna emellan. Redan under 

stormaktstiden manifesterade kungamakten sin ställning t.ex. vid Karls XI:s trontillträde 

1672.  Stockholmsutställningen 1897 var ett tidigt exempel på ett evenemang som hade 

som mål att inte bara påverka omvärldens syn på Sverige utan också svenskarnas syn 

på sig själva. Under 1900-talet var framför allt olympiaden 1912 och Stockholmsutställ-

ningen 1930 evenemang med stort symbolvärde. Den första vattenfestivalen ägde rum 

1991 men 1999 tröttnade stockholmspolitikerna på det dyra arrangemanget. 1998 var 

Stockholm Europas ”kulturhuvudstad” och 2002 firades Stockholms 750 års-jubileum. 

Ulf Stahre, etnolog i Göteborg, ger flera förklaringar till att många stora städer försöker 

profilera sig genom spektakulära evenemang. Ett skäl är naturligtvis konkurrensen stä-

derna emellan och att evenemang kan vara effektiva i marknadsföringsstrategier.

En annan kulturell förändring, om än mindre tydlig, är det ökade intresset för den 

egna historien efter en lång tids bortglömdhet inte minst i skolundervisningen. Stock-

holms historia, kultur och stadsbild har åter blivit intressant. Stadens offentliga rum 

har rustats upp. Historien har tagits till vara, återanvänts och vidareutvecklats för att 

omforma offentliga platser och miljöer i reaktion mot det rationalistiska stadsbyggan-

dets avskalade rätlinjighet.83 

Ändå har Stockholm har under senare år inte lyckats profilera sig som en evenemangs-

stad. Stockholm har attraktiva anläggningar och arrangemang som drar många besökare. 

Av de 30 största besöksmålen i Sverige 2006 ligger sju i Stockholmsområdet: Kulturhuset 

(2), Globen (5), Skansen (6), Stockholmsmässan (7), Eriksdalsbadet (8), Gröna Lund (9) 

och Vasamuseet (10).

Men ett evenemang är något ”extra” och stockholmsattraktionernas styrka och svag-

het är att de har en stadig och god besökartillströmning, men inte det extra som stärker 

en identitet. I detta avseende har t.ex. Göteborg lyckats väsentligt bättre med att profilera 

sig som ”idrottsstad”. För att göteborgarna ska vara delaktiga och känna sig stolta över 

82 van den Berg, L, Braun, E, Otgaar, A H J, Sports and City Marketing in 
European Cities, Euricur, 2002

83 NUTEK
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att vara göteborgare ska det alltid finnas evenemang som är fria från entréavgifter och 

där alla ska kunna delta: ”Om göteborgarna skulle pröjsa för att få tillgänglighet, vem är 

evenemanget då till för?” (Lennart Johansson, affärsområdeschef, affärsresor).84  

Nöjes- och kulturlivets värde för att bygga socialt kapital är emellertid inte helt enty-

digt. En stor del av nöjes- och kulturaktiviteter utövas inom en grupp och fungerar därför 

i låg grad som broar (”bridging”) mellan olika grupper i samhället. 

En intressant fråga är om Stockholmsregionen har möjligheter att skapa arrangemang 

som inte bara är attraktiva för både invånare och besökare utan som också lyfter fram den 

multietniska och internationella karaktären. Här är Stockholm Pride, som redan är väl-

etablerat, ett bra exempel. Nationaldagsfirandet (tidigare på Stadion, numera på Skan-

sen) är kanske inte ett evenemang som lockar besökare utifrån men har etablerat sig som 

ett tillfälle där nya stockholmare välkomnas. I Stockholmsregionen kan man till exempel 

tänka sig att det kurdisk-persiska nyåret får en mer officiell inramning, liksom eid el-fitr 

och andra i Sverige nya företeelser. Ett annat strategiskt grepp är att förlägga evenemang 

på platser som är i behov av en gynnsam utveckling. Om ett större internationellt arrang-

emang söks kan de nybyggnationer som krävs placeras så att de ökar attraktiviteten och 

sambanden till områden som betraktas som eftersatta.  Byggmässor, trädgårdsutställ-

ningar och världsutställningar har använts på detta sätt i flera europeiska storstäder.

84 Andersson C, Troive A, Att göra ett gôtt mos. En fallstudie av Göte- 
borgs arbete med att framgångsrikt bygga ett starkt varumärke, 
Uppsala universitet, 2007

Gröna Lund. Foto: Johan Bävman, Aftonbladet
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landmärke, angöringsmärke, naturlig, iögonfallande landformation eller torn, 

stenröse, mast, byggnad etc, som underlättar för sjöfarande att orientera sig 

när land angörs efter en resa i öppen sjö. (Nationalencyklopedin)

Begreppet landmärke har kommit att stå för något som upplevs som intressant, minnes-

värt, speciellt – något som är bärare av platsens identitet. Ett fungerande landmärke har 

i regel en attraktiv funktion, ett symbolvärde och en form som sticker ut. När intresset för 

lokala identiteter och varumärkesbyggande har ökat, har också landmärken blivit något 

eftertraktansvärt; ”alla” vill ha ett.

Traditionella materiella landmärken kan dra nytta av immateriella kvaliteter. Ett högt 

torn med ett säreget klockspel som hörs på långt håll. Ett spektakulärt spa som sprider 

väldofter vida omkring. En arena vars arrangemang och hejarklackar visas på video vid 

kommungränsen varje gång det är match. Ett skulpturalt boningshus vars omgivning har 

en unik markbeläggning som känns så behagligt för fötterna att gå på att man dröjer sig 

kvar. 

I Möten och mötesplatser i Stockholmregionen konstateras att det visserligen är syn-

intrycken som först gör sig påminda när man ska beskriva en mötesplats. Men lukten och 

hörseln spelar också en viktig roll. Staffan Beckman beskriver hur han i Aten, Beirut och 

på många andra ställen i världen plötsligt kan stanna, andas in och tänka:

Här luktar Sundbyberg. Det måste ha legat en chokladfabrik i närheten. 

Chokladdoften, påminde honom om lukten från Marabou och om barndomens  

Sundbyberg.

Boende och besökare

Ett landmärke har två distinkta målgrupper, boende och besökare. Som regel finns 

ingen motsättning mellan dessa gruppers intressen och preferenser. Ett landmärke som 

uppskattas av besökare ses ofta också som en tillgång bland de boende och skulle många 

gånger inte kunna förverkligas av ekonomiska skäl, om det inte vore för de intäkter som 

genereras av besökare utifrån. Samtidigt finns skäl att vara lyhörd för att ett landmärke i 

vissa situationer kan skapa konflikter. Det kan attrahera besökare i en sådan omfattning 

att olägenheter uppstår för boende och i den lokala miljön. Det kan te sig alltför exklusivt 

och av de boende uppfattas som ett skrytbygge, något som inte är till för dem och något 

som inte har med ortens nuvarande identitet att göra. 

Ett landmärke, som är bra ur boendes perspektiv, är något som upplevs som spän-

nande, tilltalande, upplevelserikt och stimulerande. Dessutom skapar det identitet och 

stolthet. Landmärket blir en symbol för något man uppfattar som unikt och förknippat 

med den egna staden eller platsen. Genom att ge landmärket platsens namn ges det 

en tillhörighet och en identitet som är förknippad med platsen. Också stoltheten är en 

viktig kvalitet. Invånares stolthet över sin stad har ett värde i sig, men har dessutom en 

avgörande roll för omvärldens bild av staden. En stads profil formas inte i första hand 

Landmärken
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genom skickligt genomförda marknadsföringskampanjer utan av den bild medborgarna 

förmedlar. 

Ett kontroversiellt landmärke, som många är negativt inställda till, kan – hur välkänt 

det än har blivit – inte fylla funktionen som gemensamt lokalt identitetsskapande pro-

jekt. Boende kan känna ett behov av att identifiera sig i motsats till landmärket och orten. 

Detta motstånd kan förstärkas om orten eller någon lokal aktör hårdlanserar landmärket 

och leder då till en slags mental segregation, där landmärket blir en symbol för denna 

tudelning. 

Hur uppstår ett landmärke?

Ett landmärke kan byggas med den uttalade ambitionen att det ska bli just ett landmärke, 

men det kan också tillkomma av helt andra skäl. Så byggdes t.ex. Turning Torso i Västra 

Hamnen i Malmö med uttrycklig förväntan på att det skulle bli en synlig symbol för det 

”nya” Malmö. Kockumkranen, som tidigare låg i hamnen, uppfördes för att fylla sin 

specifika funktion i varvsindustrin, men kom med tiden att bli ett betydelsefullt land-

märke. När den monterades ned och fraktades bort för att säljas till Sydkorea blev det en 

symbolisk och konkret skildring av Malmös behov att frigöra sig från en identitet för att 

ikläda sig en annan. 

Att medvetet skapa ett landmärke kan ta många år. På många platser finns det be-

fintliga objekt som kan ses som potentiella eller relativt passiva landmärken. Att förläna 

dessa landmärkesstatus är självfallet en mycket snabbare process. Men om ett land-

märke ska vara en fungerande del i varaktig utveckling av en plats beror det inte bara på 

landmärket i sig själv, utan minst lika mycket på processen runt omkring. I båda fallen 

måste man ställa sig frågan: Vad vill man uppnå med ett landmärke? Vad tror man att ett 

landmärke gör för skillnad? 

Ett landmärke är en produkt av sin tid, den omgivande kulturen och samhället. De 

som planerar och skapar landmärken vill ofta gärna att just deras landmärke ska ha en 

air av framtid – morgondagens samhälle – över sig och ett vedertaget sätt att manifestera 

det är att satsa mycket på den arkitektoniska utformningen. Men en dag blir också mor-

gondagens landmärken en gången tids arkitektur. Men inget fel i det; Eiffeltornet och 

Triumfbågen är fortfarande gångbara. Alla dagens landmärkens attraktivitet kommer 

dock inte att ha samma livslängd. 

Att skapa ett landmärke

När man vill skapa ett landmärke eller ge ett potentiellt landmärke en ny dignitet är det 

viktigt att utgå från platsens specifika förutsättningar. Landmärket kan återspegla histo-

ria eller nutid eller peka mot framtiden. När landmärket återspeglar platsens identitet – 

så som boende och brukare upplever den – är chansen större att dessa känner sig berörda 

och delaktiga och man kan anta att de då i större utsträckning refererar till landmärket 

– de blir landmärkesambassadörer.

Om man vill ge ett redan existerande objekt landmärkesstatus behövs en gedigen 

marknadsföringsplan. Ibland kan det också behövas en nystart i form av restaurering el-

ler en omstart, där objektets nuvarande funktion och/eller form antingen utvecklas eller 

laddas med nytt innehåll. (Se nedan Botkyrka och Telefonplan.)

Att utveckla befintliga objekt till landmärken har en stor fördel framför att försöka 

skapa nya. Att de redan existerar gör att de på ett helt annat sätt bekräftar platsens 

inneboende potential. Att de blir landmärken innebär en ”uppgradering” av platsen och 

det kan medföra stolthet och öka känslan av tillhörighet för boende och andra aktörer 

med anknytning till platsen. För externa aktörer kan dessa befintliga objekt tjäna som 
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ögonöppnare och förändra deras attityd till och perspektiv på platsen, så att de visar den 

större respekt och uppmärksamhet. Det medför också, för alla, en ökad grad av förståelse 

för att platsen har värden i sig.  

Att etablera ett landmärke

Om man lägger kraft på att skapa ett landmärke, lägger man naturligtvis också kraft på 

en genomarbetad plan för extern och intern marknadsföring av landmärket och platsen i 

fråga. 

I ett inledningsskede är det inte ovanligt att ett landmärke får utstå omfattande kritik 

när planerna blir offentliggjorda. Kritiken skjuter ofta in sig på att det ”är dyrt”, ”fult” 

eller ”passar inte i miljön”. Detta drabbade t.ex. både Globen i Stockholm och Turning 

Torso men dessa landmärken har i efterhand omvärderats och blivit tydliga identifika-

tionsobjekt för många, både boende och besökare. Förankringsprocessen kring ett land-

märke är alltså av stor betydelse. Utöver kommunen är näringslivet, intresseorganisatio-

ner och inte minst medborgarna nyckelaktörer som måste ges möjligheter att artikulera 

intressen och idéer under utrednings- och planeringsskedena för ett landmärke.

Det finns all anledning att fundera över vilka slags evenemang som lämpar sig att 

arrangera i anslutning till att ett landmärke etableras. Finns det redan traditionella eve-

nemang som genomförs i närheten bör man se över i vilken mån de går att koppla ihop 

med landmärket. Ett alternativ till att arrangera evenemang är att skapa en så tillåtande 

struktur och atmosfär kring landmärket att man uppmuntrar andra aktörer – enskilda 

personer såväl som olika organisationer – att använda platsen till arrangemang och 

aktiviteter. 

Hör landmärket till stadsdelen, staden, regionen, landet? 

Olika landmärken har olika täckningsgrad och får våra associationer att gå i olika 

omloppsbanor. Eiffeltornet förknippas med Paris (och kanske rent av med Frankrike) 

snarare än med en enskild stadsdel. Kaknästornet hör kanske lika mycket till Djurgården 

som till Stockholm. Ljusskylten i Vällingbyrondellen hör för de flesta till Vällingby sna-

rare än till Stockholm. Öresundsbron förknippas mer med Malmö än med Köpenhamn, 

men ingår också i bilden av det vi kallar Öresundsregionen.

Ofta ingår det redan i planeringen av ett landmärke vilken räckvidd det ska ha, men 

man kan inte alltid man kan förutse resultatet. Ibland är optimistiska landmärkesföre-

språkare inte helt realistiska när de beskriver förväntade effekter av en enskild byggnad. 

Men det finns också exempel på landmärken som från början etablerats med ganska små 

ambitioner, men som sedan kommit att väcka stor uppmärksamhet. 

När ett landmärke planeras för att få betydelse på flera olika geografiska nivåer kan 

man förse det med en funktion som är intressant för stadsdelen, en annan som har 

attraktionskraft i hela kommunen och en tredje som har dragningskraft i hela länet eller 

kanske rent av landet. En region kan via informationsinsatser och samlingsaktiviteter 

hitta sätt att marknadsföra många landmärken såsom tillhörande just regionen, även om 

de kanske i första hand anses tillhöra orten. Exempelvis kan man ordna guidade utflyk-

ter, trycka upp rundvandringsbroschyrer eller organisera temaarrangemang och på så 

vis marknadsföra många landmärken samtidigt. Man kan välja att marknadsföra dem via 

olika likheter eller olikheter. På så vis kan man skapa turisteffekter för både boende och 

verksamma i regionen och för långväga besökare.
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Landmärken i regionen

Stockholmsregionen har relativt få landmärken av det slag som skapar identifikation 

för Stockholmsregionen i stort. Stadshuset identifieras med Nobelfesten och Globen har 

landmärkeskvalitet. Katarinahissen och Kaknästornet spelar i en lägre division. Antalet 

landmärken av denna dignitet i andra kommuner är få, men t.ex. den nya nationalarenan 

i Solna, den planerade upplevelseparken i Botkyrka liksom konsthallen på Hålludden i 

Värmdö har förutsättningar att bli det. Det finns emellertid landmärken i de flesta kom-

muner som medverkar till att skapa en lokal identitet och i många fall öka den lokala 

gemenskapen. I Bilaga 1 redovisas en inventering över vad länets kommuner har uppgett 

som sina landmärken.      

En annan typ av landmärken har portalkaraktär och signalerar att man anlänt till ett 

område. Stockholmsregionen saknar i huvudsak denna typ av välkomnande byggnader 

eller konstverk. För dem som närmar sig regioncentrum söderifrån är dock IKEA en 

signal om att man nästan är framme.  

Framgångsrikt varumärkesbyggande i praktiken
Att förstärka en lokal identitet eller skapa en ny är inte en ersättning för kommunalt ut-

vecklingsarbete utan en stödjande process. Utan innehåll blir ett identitetsbygge ihåligt, 

hur väl det än är kommunicerat. Det finns emellertid i Stockholmsregionen flera goda 

exempel på hur kommuner kombinerat utvecklingsstrategier med varumärkesbyggande: 

berättelsen om en plats, landmärken och evenemang. Botkyrka kan stå som ett exempel 

på hur en kommun systematiskt och konsekvent ”arbetar med det man har” för att göra 

mångfald till en tillgång istället för ett problem. Telefonplan är ett område som på några 

år helt ändrat sin funktion och därmed sin identitet och nu satsar hårt på att locka nya 

verksamheter och inflyttning av personer som tillhör det som Richard Florida kallar den 

”kreativa klassen”.85

Botkyrka – långt ifrån lagom

Under några få år på 1970-talet bebyggdes norra Botkyrka – Fittja, Alby och Norsborg/

Hallunda – som en del i miljonprogrammet. Av de cirka 7 200 människor som bor i Fittja 

har 90 procent utländsk bakgrund; de kommer från drygt 50 länder och talar nästan lika 

många olika språk. Alla tre stadsdelarna ingår i Storstadssatsningen och Botkyrka arbetar 

med olika strategier för att – i dialog med invånarna – utveckla bostadsområdena och 

minska arbetslöshet och sociala problem. Men Botkyrka talar inte om utanförskap – med 

ny självmedvetenhet beskriver sig kommunen som ”långt ifrån lagom”. Den kommunala 

stiftelsen Mångkulturellt centrum vill verka för 

ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där mig-
rationsrelaterade fenomen ingår som en självklar del i det svenska kulturarvet. 
Ett samhälle där ingen människa behöver ge avkall på egen kultur och identitet 
för att vinna delaktighet.86

Mångkulturellt centrum är ett forum och en mötesplats för olika estetiska uttryck, forsk-

ning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring migration och social och kulturell mångfald. 

Strategin är att föra ut kunskap och kompetens till individer och organisationer så att det 

kan leda till sociala förbättringar. I samma anda arbetar kultur- och näringslivsklustret 

Subtopia och Xenter med utbildningar inom media och TV-spel. Kommunen har också 

85  Florida R, The Rise of the Creative Class, 2004
86  www.mkc.botkyrka.se
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attraherat nya aktiviteter som ytterligare bygger på bilden av kommunen som dynamisk 

och spännande: Cirkus Cirkör och Riksteatern. 

Botkyrkas arbete har väckt intresse, nationellt och även internationellt. Mångkultu-

rellt centrum är av regeringen utsett att bli den svenska knutpunkten (National Focal 

Point) i kunskapsnätverket European Urban Knowledge Network och ska bland annat 

bygga upp en nationell databas och arrangera utbyte av skilda slag. 

Men än så länge är Botkyrka en kommun som många hört talas om men långt ifrån 

alla besökt. Med den nya upplevelseparken i Hågelby, som kommunen planerar tillsam-

mans med Gröna Lunds tidigare ägare, får kommunen ett besöksmål som har förutsätt-

ningar att också bli ett landsmärke.

Telefonplan – Formsveriges framtidsfabrik 

Telefonplan är ett exempel på ett område som fått en ny funktion, en ny profil och nya 

landmärken. Telefonplan har fått sitt namn efter Ericssons gamla fabrik som invigdes 

1940 – ett ”brukssamhälle i söderort”. Under 2000-talet har området genomgått en stor 

förändring där nya verksamheter – först Konstfack men därefter också andra kreativa 

verksamheter – flyttat in i de gamla industrilokalerna t.ex. Transit, där nystartade 

verksamheter inom industridesign, inredningsarkitektur, möbeldesign och metallform-

givning får hjälp att utveckla bärkraftiga företag. Kvaliteten i funkisarkitekturen har lyfts 

fram. 

Nya samlingsplatser växer fram vid sidan av dem som redan finns. En ny publik och 

en ny generation entreprenörer har fått kultur- och umgängeslivet att blomma för fullt. 

Den trendiga restaurangen Landet och modedesignern Maria Sjödin ligger sida vid sida 

med klassiker som Söderbergs Bageri och Biografen Tellus. 

Fastighetsägarna i området, AP Fastigheter, JM och HSB, har varit drivande i för-

vandlingen av Telefonplan. HSB planerar nu ett 16-våningshus i kvarteret Tvålflingan 

som kommer att kunna bli ett landmärke. Fasaden kommer att få en design av konstnä-

ren Mikael Göransson som lagt in ett vitt lövverk som slingrar sig på den svarta fasaden.87

    

87 Innovativa platser i Stockholm–Uppsalaregionen, RTK (2007)
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En arbetsgrupp ledd av RTK har arbetat med utformningen av rapporten Socialt kapital 
i regional utvecklingsplanering. Arbetet har skett parallellt med att den nya regionala 

utvecklingsplanen, RUFS 2010 växer fram. Redan i aktualitetsprövningen av RUFS 2001 

framfördes efterfrågan på en stärkt social dimension i den regionala utvecklingsplane-

ringen. Av den anledningen tillsattes en idéutvecklingsgrupp bestående av komplet-

terande kompetenser, en professor i socialmedicin, en professor i samhällsplanering, 

en doktor i statsvetenskap, en expert i samhällskommunikation och planerare hos RTK 

från både den ”hårda” och ”mjuka” sidan. Efter långa diskussioner beslutade gruppen att 

pröva att se regionen och regionens funktioner som ett socialt system för att stärka den 

sociala dimensionen i utvecklingsplaneringen. 

 Under utvecklingsplaneringens program- och strategifas april 2006 till maj 2007 togs 

flera viktiga underlag fram. 

• I en scenarieskrivning prövades frågan om hur framtiden ter sig med hög eller låg 

invandring respektive hög eller låg social sammanhållning. Det scenario som ur detta 

framträdde som mest ekonomiskt och socialt hållbart visade sig bygga på en omfat-

tande och ökad invandring kombinerat med en samling runt demokratiska, snarare än 

nationella, kärnvärden.

• befintlig statistik om hur människor möter varandra i arbetsliv, transportsystem, 

föreningsliv, politik, nöjesliv och utbildningssystem har sammanfattats. 

• en utredning, Vi ses på Internet, kartlade hur det sociala livet i regionen numera i stor 

utsträckning utspelar sig på webben.

Parallellt med utredningsarbetet under program- och strategifasen fördes dialog med 

regionala aktörer i två så kallade programmeringsteam. Det ena, som diskuterade hur 

det vore möjligt att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet, fann att det 

inte finns något motsatsförhållande mellan öppenhet mot omvärlden och en bättre social 

integration, tvärtom. En attraktivitet som lockar besökare och investerare till Stockholm, 

som bygger på trygghet, dynamik, tillit, mångfald och likabehandling, skapar också 

förutsättningar för att utanförskapet ska minska. Man fann att socialt kapital är ett viktigt 

attraktivitetsmått.

Det andra programmeringsteamet som diskuterade hur trygghet skapas i en allt 
osäkrare omvärld noterade den kända paradoxen att säkerhetsarbete tenderar att 

öka snarare än minska tryggheten. Programmeringsteamet fann dels att tillit till andra 

människor och till samhället skapar trygghet och även säkerhet, dels att otrygghet i till 

exempel transportsystemet är ett betydande hinder för att det sociala kapitalet i regionen 

ska kunna utvecklas.

 Under den så kallade planfasen som avslutades med att Regionplane- och trafik-

nämnden tog beslut om samråd den 21 maj 2008 fördes diskussionerna vidare i ett av de 

fyra regionalt sammansatta planeringsteam som gav vägledning till själva planskrivning-

arna. Det är detta planeringsteam som i huvudsak utvecklat de regionala åtaganden som 

förespråkas i samrådsförslaget till RUFS2010. Under hösten 2007 hölls även fem öppna 

seminarier om olika aspekter av den sociala utvecklingen:

Efterord
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• Mångfald som resurs i den globala ekonomin

• Arbetsgivarnas ansvar i rekrytering

• Miljonprogrammens framtid

• Kultur i regional utvecklingsplanering, samt

• En mångfacetterad stockholmsidentitet

Underlag och resultat från dessa seminarier har sedan påverkat diskussionerna i plane-

ringsteam, skrivningar, resonemang och reflektioner som bland annat resulterat i förelig-

gande rapport.  Under hösten 2007 gjordes även en särskild utredning om kultur som 

social och ekonomisk utvecklingsfaktor.

Under hösten 2008 har idégruppen sammanfattat de resonemang som förts. Den 

viktigaste iakttagelsen är betydelsen av dialog och engagemang i utvecklingen av en ny 

dagordning för social utveckling. Fler än hundra människor har deltagit i olika dialog-

aktiviteter och visat generositet i att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
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Syfte
Denna bilaga inventerar läget i Stockholmsregionen med avseende på befintliga och 

potentiella landmärken i kommunerna, undersöker vilken betydelse de har för invånare 

respektive besökare, och redovisar hur man från kommunernas sida arbetar med att 

förstärka och marknadsföra dem.

Metod
Inventeringen av landmärken i Stockholmsregionens kommuner har skett genom förhål-

landevis standardiserade telefonintervjuer om ungefär 15 minuter med utrymme för 

uppföljande frågor. Informanten har varit kommunens stadsarkitekt, i de fall det finns en 

sådan, i andra fall har planchef eller motsvarande intervjuats och i några fall översiktspla-

nerare i kommunen. Inför telefonintervjun har ett brev skickats ut där projektet beskri-

vits i korthet. I många fall hade dock informanten i fråga inte hunnit läsa brevet, och de 

allra flesta informanten har uttryckt spontana tankar och idéer. Svaren ska alltså inte ses 

som någon generell hållning från kommunen som helhet. 

Landmärkena har kategoriserats som (F)=fysiskt landmärke respektive (S)=socialt 

landmärke, i bemärkelsen funktionen som landmärke, och slutligen (M)= fysiskt 

landmärke med symbolvärde – historiskt eller socialt – här kallat mentalt landmärke. I 

slutet av rapporten sammanställs landmärkena i en tabell som ger en bild av vilka typer 

av landmärken som är vanligast. Indelningen är grov och  informanterna har varit olika 

generösa när det gäller att beskriva byggnader/företeelser som landmärken. I de fall 

landmärket kan föras till flera kategorier har det räknats som 0,5 för varje kategori. 

Inledning

  Flottsbro skidbacke, Huddinge kommun. 
 Foto: Nils-Johan Norenlind, Nordic Photos
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Botkyrka Kommun
Identifierade landmärken

Hågelby gård är Folkets park i Botkyrka, som redan i dag är ett landmärke framförallt 

för kommunens invånare med exempelvis ett välbesökt midsommarfirande. Ägaren, 

familjen Lindgren som tidigare ägt Gröna Lund, gör nu en större satsning där en tydligare 

familjeprofil ska skapas genom exempelvis utvecklandet av en sagostig. Utvecklingen av 

parken är ett projekt som nyligen satts igång och som ska pågå i ett par år och förhopp-

ningen är ett än starkare landmärke. Med profilering och utveckling har parken potential 

att synas mer och därigenom bli intressant för besökare utifrån. (S)

Riksteatern, Hallunda 

Subtopia, Mångkulturellt centrum ligger i Alby och är ett hus som innehåller ett stort 

antal aktiviteter med anknytning till Cirkus Cirkör som också finns i detta hus. Verksam-

heterna riktar sig främst till invånarna i kommunen men kan även tänkas få besökare 

från ett större omland. (S)

Norra stadsdelarna, Botkyrka kyrka bildar en port in mot Stockholm från motorvä-

gen och utgör ett tydligt landmärke. (F)

Potentiella landmärken

Stråket kring motorvägen ska ses över och där finns potential för att bygga landmärken 

alternativt att förstärka befintliga.

Strategier för att stärka landmärken

Det pågår strategiarbete på kommunledningsnivå kring förstärkning och marknadsföring 

av landmärken. I marknadsföring av kommunen förekommer framförallt Cirkus Cirkör 

med dess kringaktiviteter. 

Danderyds Kommun
Identifierade landmärken

Cedergrenska tornet är ett väl synligt torn som i privat ägo började byggas i slutet på 

1800-talet, men som inte blev färdigbyggt förrän kommunen tog över det på 1970-talet. 

I tornet finns dag en restaurang högst upp samt konferensutrymmen. (F)

Djursholms slott från 1600-talet, idag kommunalhus. Slottet tillsammans med Ceder-

grenska tornet är väl kända för kommuninvånarna, men ligger inte särskilt centralt. (F)

Potentiella landmärken

Danderyds kommun har tillsammans med fastighetsägaren arrangerat en arkitekttävling 

för utveckling av Mörby centrum. I programmet har ingått att centrumet ska komplette-

ras med ett höghus på 24–32 våningar, som ska vara ett landmärke för Mörby och  kom-

Av kommunerna angivna 
landmärken

RTK RAPPORT 14-2008 NY INLAGA KORRADE BILDER MJ.indd   85 08-11-27   20.20.58



86 Socialt kapital i regional utvecklingsplanering

munen. Det vinnande förslaget, Solvind, som kommer att vidareutvecklas, är en slank 

byggnad med ”skulptural tydlighet”.

Strategier för att stärka landmärken

I kommunens marknadsföring syns bilder och silhuetter av såväl Cedergrenska tornet 

som Djursholms slott. Kommunen karaktäriseras också av ett antal större villor som 

visserligen är kulturhistoriskt värdefulla, men som informanten inte vill definiera som 

landmärken. Det finns inte någon strategi eller plan för att förstärka de befintliga land-

märkena. 

Ekerö Kommun
Identifierade landmärken

Drottningholms slott är ett påtagligt landmärke, dessutom världsarv. Slottet syns på 

håll från såväl sjö som väg, och den intervjuade tror att slottet, förutom att det attraherar 

många besökare, även är något man är stolt över som ekeröbo. (M)

Birka är en handelsplats och centrum från vikingatiden, beläget på Björkö. Dess 

historiska dignitet är påtaglig och utgör, som informanten uttrycker det, ”Stockholms 

vagga”. Landmärket är dock inte särskilt tydligt i vattenrummet, men väl något man 

registrerar. Enligt informanten är såväl Birka som Drottningholm visuella men också 

mentala landmärken. (M)

Kungshatt är en ö med bergsknalle intill Birka. Den har enligt sägnen fått sitt namn av 

att en kung, som jagades ut för bergknallen ner i vattnet, tappade hatten i fallet. (F)

Ekerö centrum ritades av Ralph Erskines arkitektkontor i slutet på 1980-talet och 

fungerar som ett tydligt landmärke i övergången från landsbygd till stadsbygd. En lik-

nande effekt uppstår också från vattensidan. Bebyggelsen har en särpräglad karaktär och 

är också viktig som mötesplats för invånarna i kommunen. (F+S)

Ekerö kyrka, Skå kyrka, Hilleshög kyrka, Färentuna kyrka, Munsö kyrka och Adelsö 

kyrka utgör tillsammans mindre landmärken som syns i landskapet. De signalerar att 

man rör sig i gammal kulturbyggd. Adelsö kyrka utgör en del av världsarvet Birka. (F)

Stenhamra vattentorn syns på håll och utgör en klassisk typ av landmärke, som mani-

festerar teknikens framsteg. Vattentornet används dock ej i dagsläget. (F)

Svartsjö slott, som ägs av Statens fastighetsverk, har hög kulturhistorisk dignitet och 

utgör en del av Stockholms historia. Slottet syns någorlunda på håll. (F)

Stenbrott Stenhamra är ett historiskt landmärke genom dess betydelse för ortens 

ursprung och tillväxt. Den sten som bröts här forslades till Stockholm för uppbyggnaden 

av stadens gatunät. Stenbrottet, delvis vattenfyllt, är idag ett rekreationsområde. (F+M)

Potentiella landmärken

Enligt informanten bör Ekerö centrum synas än tydligare. Det är möjligt att skapa ett 

landmärke i form av exempelvis en högre byggnad men några sådana planer finns inte i 

nuläget. 

Ekebyhovs slott är ett äldre träslott som skulle kunna förstärkas och bli ett landmärke. 

Strategier för att stärka landmärken

De ovan nämnda landmärkena passar väl in i kommunens marknadsföring – med slogan 

Kulturens övärld – och märks också i denna. sVidare håller kommunen på att utarbeta en 

kulturplan, som ska ligga till grund för samtliga förvaltningars arbete och som syftar till 

att utveckla kulturminnesvården. 
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Haninge Kommun
Identifierade landmärken

Haninge centrum utgörs av två större anläggningar och syns väl på håll. Det här är 

kommunens centrum för handel och administration. nHandenterminalen ligger intill 

centrum och vid järnvägsspåret. Centrum är både ett visuellt landmärke och en samlings-

punkt för kommunens invånare. (F+S)

Coca-Colas anläggning i Jordbro vid Nynäsvägen är ett riktmärke för förbipasse-

rande. Anläggningen är företagets central i Norden och därmed en stor arbetsgivare i 

kommunen. (F+S)

Nuvarande kommunhuset, gamla Teliabyggnaden, ligger i utkanten av centrum. 

Byggnaden, som är vacker, ligger vid Nynäsvägen och är väl synlig. (F)

Kommunens tre slott, Årsta slott, Häringe slott och Sandemar slott är samtliga från 

1600-talet och har varierande grad av tillgänglighet för allmänheten. Sandemar slott är 

helt privat, medan Häringe slott är en konferensanläggning med vissa kompletterande 

evenemang som julmarknad och liknande. Årsta slott ägs av kommunen och ligger i 

anslutning till en golfbana vars klubbhus är förlagt till slottet. Slottet fungerar även som 

museum över Fredrika Bremer som en gång i tiden bodde där. (F)

Dalarö utgör ett landmärke i egenskap av kulturhistorisk bygd där många målare 

och författare haft sin hemvist. Det är ett typiskt skärgårdssamhälle med ett stort antal 

besökare utifrån. (F+M)

Utö kvarn ligger högt på ett berg och är väl synligt från skärgården. (F)

Tyresta by/Tyresta nationalpark är ett populärt utflyktsmål för besökare från ett 

stort omland. Tyresta by med bebyggelse från 1700-talet är idag en friluftsgård. Här 

finns ett mindre antal djur, främst för besökarnas skull. Vid entrén till parken ligger även 

Nationalparkernas hus som är samlingspunkt för Sveriges nationalparker. Byggnaden 

har formen av landet Sverige. (F+S)

Nationalparkernas hus, Tyresta nationalpark. Foto: Stiftelsen Tyrestaskogen
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Potentiella landmärken

Informanten ser främst en potential i den helt nya stadsdel som håller på att ta form i 

kommunen, Vega-staden, som kommer att ligga längs järnvägen och ha en egen pendel-

tågsstation.

Strategier för att stärka landmärken

I kommunens marknadsföring syns framförallt skärgården och de stora skogarna. In-

formanten lyfter fram kommunens bredd, med såväl skärgårdsmiljö, tätortsbebyggelse, 

landsbygd och vildmark. 

Huddinge kommun
Identifierade landmärken

Flemingsbergs centrum kan antingen betraktas som ett enda landmärke eller – i sina oli-

ka delar – flera landmärken. Här finns Grantorp – de färgglada husen, som syns när man 

kommer söderifrån. Här finns även Södertörns högskola med aulan, universitetssjukhu-

set samt de relativt nybyggda polis- och tingshusen. Informanten tror att Flemingsberg 

och de färgglada husen är något som man som huddingebo känner samhörighet med och 

att de därmed är något mer än bara ett igenkänningsmärke för förbipasserande. (F+M)

Kungens kurva, IKEA  ligger vid E4/E20 och utgör ett landmärke främst genom det 

karaktäristiska runda IKEA-varuhuset, som var det andra i Sverige och fortfarande är 

det största IKEA-varuhuset i världen. För att knyta an till det intilliggande Skärholmen 

och den höga skulptur som finns där, har man i södra delarna av Kungens kurva rest en 

hög, röd skulptur, kallad ”Vågat möte”. Informanten är dock inte säker på att vare sig 

förbipasserande eller huddingebor känner till att Kungens kurva faktiskt är beläget i just 

Huddinge, eftersom det ligger precis på gränsen mot Stockholms stad. (F+S)

Grantorp, Huddinge kommun. Foto © Huge fastigheter AB
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Länna industriområde med kvarteret Trucken utgör även det ett landmärke sett från 

bilen och motorvägen. Här finns handel, som många invånare i Huddinge använder sig 

av. (F+S)

Trångsunds centrum med handel och centrumfunktioner är i första hand en mål-

punkt för invånare. Relativt nyligen har dock högre bostadshus tillkommit som kan 

fungera som landmärke sett från vägen. (F+S)

Tingshuset är ett landmärke främst för människor i de äldre generationerna, enligt 

planchefen. Byggnaden syns från järnvägen och är känd för att det måste utrymmas för 

många år sedan på grund av sättningar i marken som medförde en risk för att byggnaden 

skulle rämna. (F)

Segeltorp, bilhandlarkluster är ett landmärke sett från vägen, där en samling bil-

handlare tillsammans annonserar sig tydligt ut mot E4. (F+S)

Spendrups bryggeri, Vårby, är ett tydligt landmärke vid E4, i dag lite mer skymt, men 

också socialt något som många invånare identifierar sig med, menar planchefen. (F+M)

Myrstuguberget (i närheten av Masmo tunnelbanestation), ritat av Ralph Erskine, är 

ett bostadsområde högt uppe på ett berg som syns på långt håll. (F)

Flottsbro är en storstadsnära skidbacke som tidigare har tillhört Botkyrka, varför 

människor kanske inte genast associerar det till Huddinge kommun. (F+S)

Potentiella landmärken

I Huddinge centrum pågår en successiv förtätning, mer i syfte att öka underlaget för 

handeln än för att skapa ett landmärke. I centrum förekommer dock även en del evene-

mang som en jazzfestival, ett konstarrangemang m.m. Detta koncept går att utveckla och 

därmed förstärka Huddinge centrum som landmärke.

Grönområden finns det gott om i kommunen i form av naturreservat, skogar, golfba-

nor och liknande. Dessa har potential att locka fler besökare eftersom de ligger så pass 

nära storstaden och även har en del speciella företeelser såsom tjäderspel och annat.  

Strategier för att stärka landmärken

Flemingsberg kommer att successivt byggas ut och förstärkas för att skapa den regionala 

kärna, som är utpekad i den regionala utvecklingsplanen. Det är fortfarande osäkert hur 

detta ska ske fysiskt och visuellt, men inriktningen är att öka stadsmässigheten i området. 

Ett underliggande syfte är också att förbättra områdets tidigare negativa rykte.

Flemingsberg spelar en viktig roll i kommunens utåtriktade platsmarknadsföring. 

Förut hade området en logga som lekte med de färgglada husen i Grantorp, men i dag har 

man ändrat den och fokuserar istället på Huddinge som kunskapskommun. Med univer-

sitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Södertörns högskola och även KTH i området ser 

man forskning och utbildning som en profileringsmöjlighet för kärnan.

För såväl Kungens kurva som Flemingsberg finns detaljplaner som medger höga 

byggnader, potentiella landmärken. Dessa har dock inte förverkligats och planchefen 

påpekar att dessa planer var produkter av 1980-talet som lågkonjunkturen på 1990-talet 

satte stopp för. 

Vidare ska man i Huddinge kommun arbeta med att skapa tydligare entréer in till 

kommunen, framförallt i vid större nationella vägar som går genom kommunen. 
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Järfälla Kommun
Identifierade landmärken

Barkarby handelsområde, särskilt MIO-huset, utgör ett tydligt landmärke och är något 

som man även utanför kommunen känner till. MIO-huset är relativt nybyggt, med grova 

betongfasader som varieras med en glasfasad mot söder. (F+S)

Barkarbybron är i dag en något skamfilad bro som förbinder Barkarby med Tingsbyn 

och Kyrkbyn och som man noterar då man passerar på E18. (F)

Barkarby centrum och station är ett äldre, mindre stadsdelscentrum. (F+S)

Stäksundsbron är en motorvägsbro på vägen mot Upplandsbro över Stäksundet, 

varifrån man ser den nya järnvägsbron. (F)

Potentiella landmärken

Arbete pågår kring hur man ska förstärka området kring E18. Det handlar t.ex. om att för-

stärka entréerna till tätorterna, skapa tydligare gränser mellan stad och naturlandskap. 

Trafikplatserna är inte avsedda att vara landmärken men blir det oavsett om de är vackra 

eller fula, påpekar planchefen.  Dock tror hon att de kommer att förskönas i det fortsatta 

arbetet. För Barkarby trafikplats finns färdiga skisser gjorda av en landskapsarkitekt för 

ett antal år sedan. Dessa har dock ännu inte förverkligats.

 

Strategier för att stärka landmärken

Barkarby handelsplats, externt handelsområde, marknadsförs aktivt av kommunen. 

Vidare diskuterar man hur Järfälla kan göras mindre anonymt för förbipasserande, dels 

genom den förstärkning av trafikplatser som redovisats ovan, dels genom ett skyltpro-

gram för kommunen. Vidare finns idéer om ljussättning och belysning, utöver vägbelys-

ningen, som kan förstärka intressanta punkter längs vägen. Öster om E18 finns i stort sett 

Barkarby handelsområde, Järfälla kommun. Foto: Christer Sandqvist, RTK
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enbart skog och kommunen överväger att på vissa utvalda ställen öppna upp skogen för 

att variera landskapet och ge utblickar mot vatten. Kommunen överväger vidare att ställa 

strängare krav på utformningen av ny bebyggelse (arbetsplatser) och planchefen menar 

att det handlar mycket om att inte placera baksidor mot vägen. Man ska också se över 

passager och infarter mot tätorter i kommunen och göra korsningsplatserna tydligare. 

Lidingö Stad
Identifierade landmärken

Millesgården med bland annat en skulpturpark och en konsthall är ett populärt besöks-

mål och landmärke. (F+S)

Bosön är den svenska idrottsrörelsens utvecklingscentrum och därmed ett land-
märke framförallt för idrottare från hela Sverige. Här finns dock konferensmöjlighe-
ter som riktar sig även till andra samt en restaurang och folkhögskola. (F+S)

Lidingöloppet, världens största terränglopp, är närmast en institution. (S)

Lidingö centrum, stadshuset och stadsbiblioteket tillsammans med de kommersiella 

delarna, utgör en samlingsplats. I stadshuset finns även en konsthall. (F+S) 

Elfviks gård är en kommunägd gård som nligger i ett område som utgör riksintresse. 

Det är även ett ställe dit skolor och dagis åker för att lära sig hur en gård fungerar. (F+S)

Vallens friidrottsanläggning betyder mycket för kommunens invånare. (F+S)

Elverket är ett landmärke, framförallt för unga i länet. Byggnaden är en gammal 

elcentral från 1910-talet, där delar hyrs ut till olika evenemang, auktioner, föreningsmö-

ten och liknande. Framförallt används det dock som festlokal för unga i ålder 14–17 år. 

Byggnaden ligger mitt på ön och stadsarkitekten berättar hur busslaster med unga kom-

mer dit från hela regionen. (F+S)

Potentiella landmärken

Nästa stora nybyggnadsprojekt i kommunen är omvandlingen av tidigare AGA industri-
område, i dag benämnt Dalénum. Det töms nu och en ny detaljplan utarbetas

för området, som ska inrymma både bostäder och verksamheter. Området kommer få 

mycket av en hälso- och ungdomsprofil med en del nya anläggningar som exempelvis en 

Millesgården, Lidingö. Foto: Alexander Ruas, Scanpix
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fotbollsplan och en multisporthall. I den gamla personalmatsalen, där det bl.a. finns en 

muralmålning av X-et Eriksson, ska någon typ av restaurang finnas. I området kommer 

det också att finnas en del naturliga mötesplatser, och planchefen tror att det kommer 

att dra till sig aktiviteter och få många besökare. Området beräknas vara färdigställt om 

10–15 år.

Strategier för att stärka landmärken

Hälsa är kärnvärdet i varumärket Lidingö och här avses ssåväl fysisk som mental hälsa. I 

hälsoprofilen ryms flera av ovanstående landmärken som även är utpekade på kommu-

nens kartor.

Staden stödjer även landmärken som drivs i annans regi som Millesgården och Bosön. 

Nacka Kommun
Identifierade landmärken

Henriksdal utgör det första mötet med Nacka kommun om man färdas sjövägen ut från 

Stockholm. (F)

Danvikshem är idag ett äldreboende med slottsliknande karaktär som många besö-

kare misstar för Stockholm slott. (F+M)

Kvarnholmen – Tre Kronor-kvarnen ligger högt på Sicklaön. Här maldes förr i tiden 

mjöl till slottet Tre Kronor. Idag diskuteras att göra hotell av byggnaden. (F)

Nacka Strand är som funktion med ett stort antal arbetsplatser ett landmärke. Vid 

vattnet finns även Milleskonstverket ”Gud Fader på Himmelsbågen” som ytterligare 

identifikationsobjekt. (F)

Bergs oljehamn är en av två stora oljehamnar i Stockholmsområdet och av stor bety-

delse för den regionala drivmedelsförsörjningen. (F+S)

Skurubron, inloppet Skurusundet, utgör ett tydligt landmärke från sjösidan. (F)

Telegrafberget är väl synligt från vattnet. Här låg tidigare en telegraf. Här finns också 

Carl Milles konstverk ”Gud Fader på Himmelsbågen” vid Nacka Strand. 
Foto: Ingemar Aourell, Nordic Photos
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en rad fint murade hus från förra sekelskiftet. (F)

Fredhälls byggvaruhus fungerar som ett landmärke vid infarten till Nacka. (F+S)

Nacka vattentorn syns tydligt från Värmdöleden. (F)

Forum Nacka utgör centrum i Nacka och sticker också upp på höjden, vilket gör det 

synligt på långt håll, framförallt från Värmdöleden. (F+S)

Nackamasterna är höga med diverse sändare och mottagare för TV-sändningar. De 

ligger vid Erstavik, men är väl synliga i horisontlinjen från många håll. (F)

Erstaviks gård syns bäst från sjösidan och kan sägas utgöra ett landmärke för dem 

som kommer från det hållet. (F)

Grand Hotel Saltsjöbaden. (F)

Observatoriet, Saltsjöbaden, ligger högt på ett berg och är väl synligt. (F)

Potentiella landmärken

Informanten ser en potential för märkesbyggnader eller landmärken främst i områden 

som idag har lite sämre rykte eller behöver förstärkas av annan anledning. Han pekar 

t.ex. ut Orminge där några höghus eventuellt kan tillkomma som kan ha landmärkespo-

tential. Även i centrala Nacka finns ambitioner att eventuellt bygga ett hus som är högt 

eller som står ut på annat sätt.

Strategier för att stärka landmärken

Det finns inga uttalade strategier för att generellt stärka landmärken i kommunen, annat 

än för de byggnader som har kulturmiljöbetydelse och som därigenom får den omvård-

nad som sådana kräver. Kommunens upplever sig inte ha problem med en svag identitet 

och saknar inte potentiella inflyttare.

Norrtälje kommun
Identifierade landmärken

Restaurangbåt SS Norrtälje, öppen året runt, förekommer ofta på vykort och bilder av 

Norrtälje. (S)

Wallinska gårdarna är två byggnader från 1700-talet, centralt belägna i Norrtälje. De 

används än i dag för handelsändamål. (F+M)

Söderarms fyr ligger vid farleden och utgör den sista utposten innan man når Ålands 

hav. (F)

Potentiella landmärken

Norrtälje hamn är en i princip nedlagd godshamn som enligt senaste översiktsplanen 

kan komma att omvandlas. Det finns ännu inte  några konkreta planer men ambitionen 

att bygga bostäder, eventuellt något hotell och mer kommersiella verksamheter i hamnen 

– något som har potential att få landmärkeskaraktär.

Nykvarns Kommun
Kommunen lämnade 1999 Södertälje kommun och marknadsförde sig då som Sveriges 

yngsta kommun. Detta signum fick utgå när nya kommuner tillkom och stadsarkitekten 

beskriver sökandet efter ett nytt epitet som problematiskt. Nykvarn har bedrivit ett vi-

sionsarbete tillsammans med de andra Södertörnskommunerna, men en svårighet är att 

dessas fördelar till stora delar liknar varandras, exempelvis natur- och kulturtillgångar. 
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Identifierade landmärken

Sjön Yngern, menar samhällsbyggnadschefen, är en tillgång som man känner sig stolt 

över som nykvarnsbo. Den är Sveriges renaste sjö och också en sjö dit många besökare tar 

sig vintertid för att åka skridskor, eftersom isen lägger sig tidigt. (S)

Vidbynäs Golf är en relativt nyetablerad golfbana med tillhörande konferenscentrum 

som utsetts till en av ”Sveriges bästa greener”. Den är en konkurrensfördel i arbetet med 

att locka nyetableringar av företag/industrier till kommunen. (S)

Bommersvik har varit den svenska arbetarrörelsens konferens- och utbildningscen-

trum men är numera en allmän konferensanläggning. (S)

Taxinge ” kakslott”  ägs av kommunen och har årligen ca 220 000 besökare. (F)

Mörby industriområde är en stor kommunal satsning där man sålt mark till företags-

etableringar. Detta är mark som ”sålt sig själv”, som samhällsbyggnadschefen påpekar, 

utan någon reklamkampanj. Kommunen har på eget initiativ och med egna resurser 

byggt ut infrastruktur i området: spår, industrivägar, tunnlar etc. Samhällsbyggnads-

chefen tror att området, plus närheten till golf- och konferensmöjligheter, kan vara av 

stort intresse för företagsetableringar. Han tror också att den lilla kommunens modiga 

satsning utgör ett landmärke i sig. (F+S)

Lådbilslandet är ett event för barn som tillsammans med golf- och konferensmöjlig-

heterna kan ingå i ett sorts ”paket” för familjer. 

Strategier för att stärka landmärken

www.upplevnykvarn.se  är kommunens turisthemsida, som marknadsför Nykvarns 

olika tillgångar som exempelvis Taxinge slott och Vidbynäs Golf . 

Vägen mellan Taxinge-Gripsholm är kulturmärkt med upplevelser utmed vägen. 

Märkningen är gjord från motorvägen, E4. 

Söderarms fyr, Norrtälje kommun. Foto: Anngret Andersson
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Nynäshamns kommun
Identifierade landmärken

Nynäshamns kyrka är ett landmärke i klassisk bemärkelse som syns väl på håll, framfö-

rallt från vattensidan. Kyrkan är byggd på 1930-talet. (F)

Televerket – numera nedlagt – utpekas av förvaltningschefen för miljö- och samhälls-

byggnad som något som folk tidigare förknippade med Nynäshamns kommun, men då 

det lades ner 2006 försvann såväl ett landmärke som en stor arbetsplats. (F+M)

Oljeraffinaderiet, ägt av Nynäshamns Petroleum, syns också på håll framförallt från 

vattnet. (F+S)

Gotlandsterminalen är ett landmärke framförallt genom sin funktion och därigenom 

välbekant också för utomstående. Landmärksfunktionen försvagas dock av att man 

förknippar det med en annan plats, Gotland. (F+S)

Landsorts fyr, Sveriges äldsta fyr, är det kanske tydligaste landmärket i kommunen, 

enligt förvaltningschefen. (F)

Potentiella landmärken

Havsbadet/Utkiken – konferensanläggningar utpekas som anläggningar som kan vara 

landmärken även idag, men informanten är osäker på hur kända de är. 

Kommunen har emellertid planer på att söka skapa ett landmärke, men det är än så 

länge oklart vad det kommer att bli.

Strategier för att stärka landmärken

Landsorts fyr är det som tydligast syns i kommunens utåtriktade platsmarknadsföring 

och som finns på loggor, bilder och liknande. Turistverksamheten arbetar generellt myck-

et med att stärka landmärken för att få besökare till kommunen. 

Salems Kommun
Identifierade landmärken

Salems kyrka från 1100-talet är ett landmärke för såväl förbipasserande på E4 som för 

invånarna. För ett par år sedan blev den framröstad av invånarna som kommunens främ-

sta byggnad i Stadsmiljörådets tävling: ”Tyck om hus”. (F+M)

Sjöarna Flaten och Uttran med goda vattenkvaliteter är viktiga rekreationsområden 

främst för invånarna i kommunen. (S)

Grönområden – Garnsudden, Ersboda, Högantorp – symboliserar mycket av kom-

munens värde där närhet till naturen är en viktig del. (S)

Bornsjöområdet är också det ett av rekreationsområdena i kommunen och även en 

del i den regionala grönstrukturen. (S)

Söderby Sjukhus var fram till början av 1900-talet ett sanatorium. Idag har det byggts 

om till bostadshus i form av bostadsrätter. (F+M)

Negativt landmärke – nazistdemonstrationer. Många förknippar den stora nazistde-

monstrationen, med tillhörande motdemonstrationer, som årligen äger rum i december 

med Salem, en association som kommunen kraftigt ogillar. (M)

Potentiella landmärken

Rönninge centrum och Salem centrum kommer att omdanas och då finns möjlighet att 

skapa något som sticker ut och märks. 

Ett äldre vattentorn, Söderby Park, ska eventuellt byggas om till bostad alternativt 
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något slags komplement till en bostad. Vattentornet är en hög byggnad som också syns 

på håll och därmed har potential att bli ett landmärke. 

Strategier för att stärka landmärken

Sevärdheter i Salem är en skrift som givits ut av kommunen där arton olika sevärdheter 

och utflyktsmål finns listade, bl.a. äldre gårdar kring Bornsjön. 

Sigtuna Kommun
Sigtuna består av två kommundelar, Sigtuna stad och Märsta, med olika karaktär och 

därmed olika identifikationsobjekt. 

Identifierade landmärken

Lilla stationshuset, Märsta, kan vara ett landmärke i bemärkelsen att det tydligt syns från 

tåget och har en viktig funktion för invånarna i kommunen. (S+F)

Flygledartornet–Arlanda är nybyggt och utgör ett landmärke av traditionellt slag, 

som syns högt ovan mark och från luften. Den översiktsplanerare som intervjuats pekar 

på att detta landmärke förmodligen inte är av särskilt stor betydelse för invånarna i kom-

munen. (F)

Ishallen vid Pinbacken i Märsta är ritad av Ralph Erskine. (S)

Halvrunda huset ”Muren” är ett bostadshus från 1960-talet i Tingvalla. (F)

Stadskärnan Sigtuna med Rådhuset och den äldre småstadskaraktären är i sin helhet 

ett landmärke. (F+S)

Märsta Golfbana symboliserar fritidslivet. (S)

Arlanda Stad, E4, ett landmärke bestående av handelsfunktioner, signalerar att man 

är i Sigtuna kommun. (F+S)

Potentiella landmärken

Nya bostadsområden vid Märsta station samt vid rondellen Valstavägen – Västra 

Bangatan (planprocess i tidigt läge). Det senare handlar om ett bostadsområde som har 

potential att dessutom binda ihop Märsta tätort med miljonprogramsområdet Valsta. Det 

ligger invid väg 263, en större bilväg. 

Strategier för att stärka landmärken

I kommunens marknadsföring märks främst Sigtuna stad, där Sigtunahjärtat symbolise-

rar småstadsidyllen. Kommunen gör för närvarande två tätortsanalyser av Sigtuna stad 

respektive Märsta tätort för att bl.a. identifiera möjliga landmärken. Dessutom ska man 

närmare undersöka hur invånarna i kommunen ser på de två tätorterna för få en mer 

samlad bild av hur kommunen uppfattas.

Sollentuna Kommun
Identifierade landmärken

Sollentunavallen är en idrottsplats med  bl.a. ett årligt idrottsevenemang, där större pro-

filer med ursprung i Sollentunabygden deltar, exempelvis höjdhopparen Kajsa Bergqvist. 

(S)

Kommunhuset är ett landmärke av klassisk typ; en högre byggnad som framför allt är 

synlig från järnvägen och passerande tåg. (F)

S:t Eriks kyrka och Sollentuna kyrka syns båda från långt håll och från olika platser i 

kommunen samt från motorvägen. (F)
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Flygledartornet–Arlanda, Sigtuna Kommun. Foto: Tommy Mardell
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Vesjöbacken är en storstadsnära skidbacke som syns på håll. (F+S)

Edsbacka krog är ett landmärke främst för den matintresserade. Den är den enda 

restaurangen i Stockholmsregionen med två stjärnor i den Europatäckande Michelin-

guiden. (S)

Malmvägen är ett landmärke av mer negativ karaktär eftersom området främst upp-

märksammats på grund av sociala problem. Området har rustats upp, men stadsarkitek-

ten betonar att det tar tid att förändra associationer till landmärken. (M)

Sollentunamässan är ett landmärke som nu är på väg att försvinna eftersom det un-

der året kommer att flytta till Kista. (F+S)

Edsviks konsthall öppnade för ett par år sedan och har inlett ett omfattande högkvali-

tativt utställningsprogram. 

Potentiella landmärken

Omdaning av Sollentuna centrum med Ungdomens Hus och ny kyrka. Stora föränd-

ringar kommer att ske i Sollentuna centrum där ambitionen är att ge det mer stenstads-

karaktär. Centrumet kommer att bli dubbelt så stort, räknat i säljytor. Arbetet omfattar 

både om-  och nybyggnad på mark som för närvarande används för parkeringsplatser. På 

attraktiv mark, precis i centrum, ska ett ungdomshus samt en ny kyrka byggas. Kommu-

nen satsar på god arkitektur och det finns potential framför allt för Ungdomens Hus samt 

kyrkan att bli landmärken i framtiden. 

I Sollentunas plan för stadsutveckling finns också visionen att i anslutning till Malm-

parken i centrum skapa en ”urban skulpturpark” som är tänkt bli en stockholmsattrak-

tion med konst som landmärke.

Edsbacka krog, Sollentuna Kommun. Foto: Johannes Scherman
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Strategier för att stärka landmärken

Kommunen vill framförallt förstärka funktionen i de ovan nämnda platserna, snarare 

än att direkt stärka dem som landmärken, vilket kommer som en bieffekt. Exempelvis 

förstärker man Sollentunavallen med en inomhushall för friidrott. Andra landmärken 

sköter sin marknadsföring på egen hand, såsom Edsbacka krog eller, mer oavsiktligt, 

Malmvägen. 

Solna stad
Identifierade landmärken

Hagalund/Blåkulla, ett antal blå skivhus från början av 1970-talet, är ett landmärke som 

planchefen tror att många är bekanta med. (F+M)

Karolinska Universitetssjukhuset (F)

Hagaparken med fjärilshuset och koppartälten med sommarrestaurang, Ulriksdal 
med teater, handelsträdgård och värdshus och Karlbergs slott med militärutbildning är 

alla landmärken i Solna. (F+S)

Råsunda fotbollsstadion är ett välkänt landmärke. (F+S)

Potentiella landmärken

Planering av ny nationalarena är på gång och beräknas stå färdigt 2012 och kommer då 

säkerligen bli ett landmärke, enligt planchefen. 

Höga hus planeras bl.a. hotell i Solna centrum. Planchefen är dock osäker på om något 

av dessa verkligen har potential att bli landmärken.

Nya universitetssjukhuset, Norra stationsområdet är under planläggning tillsam-

mans med Stockholms stad. Området kommer definitivt att bli ett landmärke, enligt 

planchefen, eftersom det kommer att utgöra en port till Stockholm. 

Strategier för att stärka landmärken

I den kommunala marknadsföringen lyfter man främst fram slotten och Råsunda. I övrigt 

är planchefen osäker på om människor, såväl invånare som besökare, verkligen förknip-

par de ovan nämnda landmärkena, förutom möjligen Råsunda, med just Solna. Däremot 

tror hon att de kan vara regionala landmärken, kopplade till Stockholmsregionen som 

helhet. Hagalund förekommer inte i kommunal marknadsföring, eftersom det främst – 

som det miljonprogramsområde det är – har kritiserats och ger negativa associationer.  

Stockholms stad
I Stockholm finns landmärken som är förknippade med både stadsdelar, staden och 

regionen.  

Identifierade landmärken

Tornbergs klocka vid Nybroplan (tidigare), Åhléns hörna, Svampen vid Stureplan utgör 

landmärken framförallt på grund av sin funktion som mötesplatser som många känner 

till. 

Skansen, friluftsmuseum. (F+S)

Stockholms vatten utgör ett stort och vackert stadsrum. (F)

Stadshuset är ett landmärke som med sitt läge vid vattnet är synligt från många håll 
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och välbekant för de allra flesta som besöker eller bor i staden. Dock tror stadsplane-

ringschefen att stadshuset framförallt drar till sig besökare utifrån snarare än stadens 

invånare. (F)

Slottet. (F+M)

Globen är ett väl synligt landmärke och en karaktäristisk del av stadssilhuetten.  Dess 

evenemang är viktiga både för stockholmare och besökare. (F+S) 

Sergels Torg samt Kulturhuset. (F+S) 
Hötorgsskraporna. (F)

Värtans gasklockor. (F)

Kista Science Tower är en hög byggnad men stadsplaneringschefen tror dock inte att 

det ännu riktigt etablerat sig i folks medvetande som ett landmärke. (F)

Vasamuseet. (F+S)

Stockholm Pride/Stockholm Maraton är kända också utanför landets gränser och de 

evenemang som drar störst publik/deltagare. (S+M)

Tall Ships Race är ett oregelbundet återkommande evenemang som drar uppmärk-

samhet till staden. Som landmärke är det speciellt för att det inte är permanent. (S)

Potentiella landmärken

Det finns en rad idéer och skisser på byggnader med potential att bli landmärken t.ex. 

ett 200 m högt hotell i Kista som skulle bli högre än det ovan nämnda Kista Tower och 

dessutom få en spektakulär utformning. Det finns också idéer om en omvandling av 

Hotell Continental vid hörnet Vasagatan/Klarabergsgatan. Förutom att det planeras bli 

en hög byggnad – troligtvis ett hotell – kommer det också att ligga ovanför och ankny-

tas till det som kommer att bli Sveriges största järnvägsstation. Ett högre hus planeras 

också i Värtaområdet, längst ut på piren. Vidare finns idéer om ett högre hus vid OMX:s 

huvudkontor i Frihamnen, där  man planerar för en ansamling av verksamheter knutna 

till finans- och bankväsendet. En ny fotbollsarena, Hammarbys hemmaarena, planeras i 

Globenområdet. 

Svampen vid Stureplan, Stockholms stad. Foto: Chad Ehlers, Nordic Photos

RTK RAPPORT 14-2008 NY INLAGA KORRADE BILDER MJ.indd   100 08-11-27   20.21.21



Socialt kapital i regional utvecklingsplanering 101

Slussen är ett landmärke, men den omdaning som planeras kommer att förändra dess 

karaktär från en trafikapparat till ett område med folkliv. 

Volvo Ocean Race kommer 2009 till Stockholm och är ett världsomseglingsrace, som 

kan sätta fokus på staden. 

Strategier för att stärka landmärken

Stadshuset, Kulturhuset och Globen är enligt stadsplaneringschefen de landmärken som 

oftast lyfts fram i marknadsföring av staden.

Stadsbiblioteket utgör redan i dag ett landmärke, men den planerade tillbyggnaden 

som nu ska ske efter en avslutad arkitekttävling innebär en tydlig förstärkning.

Sundbybergs stad
Identifierade landmärken

Marabouparken anlades vid den gamla Maraboufabriken under 1930-talet, främst 

för fabrikens medarbetare, där ägaren även ställde ut konstföremål ur sin egen privata 

samling. Sedan fem år tillbaka är parken tillgänglig även för en bredare allmänhet. 

Stadsarkitekten tror att parken främst attraherar kommuninvånare men även en bredare 

allmänhet med intresse för trädgårdar. Man hoppas från kommunens sida på ett bredare 

genomslag och arrangerar exempelvis filmvisningar i samarbete med fastighetsägaren.

(S) 

Sturegatan är den gamla affärsgatan i kommunen och utgör än idag centrum i Sund-

byberg. (S)

Motionsgård, Ursvik har ett stort skidsystem samt löparspår med besökare från ett 

regionalt omland.(S)

Sundbybergs kyrka ligger centralt i Sundbyberg och utgör ett tydligt landmärke.

Golfängarna är den centrala parken i Sundbyberg där en av de första golfbanorna i 

Stockholmsområdet ursprungligen låg. Golfbanan flyttade dock ganska omgående till 

Lidingö och parkområdet utgör idag en oas för sundbybergsborna. (S) 

Grand Garbo är ett stort, populärt diskotek i centrala Sundbyberg, och drar till sig 

folk från hela regionen. (S)

Bankhus 90 uppfördes i början på 1990-talet av SE-banken. Det är – åtminstone 

i arkitektkretsar – känt som ett stiligt bygge och utgör porten in till Sundbyberg från 

Enköpingsvägen invid Rissne. (F) 

Potentiella landmärken

Torget/Lorryprojektet är en plan för en shoppinggalleria i ett befintligt industrikvarter 

vid Torget i centrala Sundbyberg. Planen syftar till att lyfta denna sida av centrala Sund-

byberg. Bygglov är inlämnat och invigning beräknas till 2009/2010. 

Bällsta bro/Bällstaviken är delvis planlagt och här har en del nybyggen uppförts 

under senare år. I dagsläget planeras bl.a. för ett 16 våningar högt hus med potential att 

bli ett landmärke. Tvärbanan kommer i framtiden passera området, som därmed kan ses 

av fler.  

Vattentornet, ritat av Ivar Tengbom, byggdes under 1920-talet och har länge stått 

oanvänt. När ett ett kafé öppnas  i vattentornet (troligen 2009) kommer fler att använda 

och känna igen det. Beslutet att öppna kafé i tornet kom till efter ett rådslag bland invå-

narna i kommunen.
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Strategier för att stärka landmärken

Det som brukar synas mest i marknadsföring av kommunen, vid presentationer och 

liknande är Marabouparken, Sturegatan med dess affärer samt Vattentornet. Kman 

från kommunens sida avser att förbättra tillgängligheten till Marabouparken genom att 

förlänga öppettiderna. Omdaningen av Vattentornet kan ses som en förstärkning av ett 

redan befintligt landmärke.

Södertälje Kommun
Identifierade landmärken

Tom Tits Experiment i centrala Södertälje är Sveriges största vetenskapsmuseum. Expe-

rimentverkstaden, som funnits i drygt 20 år, vänder sig till barn och unga, både besökare 

och södertäljebor. (S)

Sydpoolen är ett av Sveriges större äventyrsbad och har ca 400 000 besökare årligen. 

Badet ligger centralt i Södertälje. (S)

Torekällbergets friluftsmuseum ligger högt på ett berg intill stadskärnan och är som 

Skansen fast i mindre skala. (S+M)

Kanalen+slussen+gästhamnen utgör tillsammans ett landmärke som nyttjas av ca 

10 000 fritidsbåtar årligen. Slussen utgör en attraktion på egen hand och ligger mitt i 

staden. Gästhamnen har fått fina utmärkelser. (F)

Rudolf Steiner Seminariet i Järna är antroposofiskt centrum i Sverige och utgör 

tillsammans med de kringliggande verksamheterna ett landmärke, framförallt för an-

troposofer runt om i Sverige. Planchefen betecknar märkesbyggnaden som kulturhuset i 

bygden. (S) 

Oaxen är en ö där det förutom ett kalkbrott och bostadsbebyggelse finns en krog, känd 

för gourmeter, som finns med i Michelinguiden. (S)

Tullgarns slott ligger i Järna. (F)

Bankhus 90, Sundbyberg. Foto: Christer Sandqvist, RTK
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Axa Sports centrum/arenaområdet, tidigare Scaniarinken, utgörs av en fotbollsarena 

och en ishockeyrink. (S)

Potentiella landmärken

Nya stadshuset står klartning i september 2008. Det ligger i anslutning till pendeltågs-

stationen och rymmer förutom den kommunala förvaltningen, även en ”stadsscen” för 

kultur, musik och teater. Huset är högt och exteriören kommer  att dra blickarna till sig.

Södra stadskärnan, vid Maren, en vik i kanalen, ska utvecklas och föras samman med 

dagens centrum. Här ska rymmas bostäder, nya butikslokaler och restauranger. ”Folkliv 

året runt” lyder den slogan som karaktäriserar arbetet kring Maren.  

Futurum, gamla Folkets hus i Järna, ligger i Järna tätort och ska inom en snar fram-

tid byggas till och om. Det har potential att bli ett landmärke med betydelse främst för 

invånarna i Järna.

Strategier för att stärka landmärken

I Södertäljes utåtriktade marknadsföring brukar främst Tom Tits Experiment, Torekäll-

berget samt Sydpoolen synas. Eftersom Södertälje vill profilera sig som en barnvänlig 

stad faller dessa tre väl in i strategin. Det pågår också ett intensivt arbete med att utveckla 

stadskärnan, framförallt den södra delen. Den visuella tillgängligheten till kanalen ska 

förbättras och likaså möjligheter att vistas invid vattnet. Antroposofcentrum och Oaxen 

brukar också synas i kommunens marknadsföring. 

Tom Tits Experiment, Södertälje. Foto: Göran G Johansson, Telgefoto
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Tyresö kommun
Identifierade landmärken

Tyresö slott (ägt av Nordiska Museet) och Notholmen lockar såväl invånare som besö-

kare utifrån. 1600-talsslottet är i sig en upplevelse men här finns också caféer, hantverks-

verkstäder och den omgivande slottsparken. Här arrangeras en del populära evenemang 

såsom julmarknad och midsommarfirande och även en årlig nationellt känd dragspels-

stämma. Slottsparken är också av särskild betydelse, då det är den enda ”stadsparken” i 

kommunen, vid sidan om stora naturområden. (F+S)

Uddby gård/Alby friluftsgård utgör tillsammans ett landmärke. Uddby gård är ett 

storstadsnära traditionellt jordbruk som drivs av tredje generationens lantbrukare, födda 

på gården. Gården besöks särskilt av dagis och skolor. Friluftsgården utgör med sitt bad, 

gräsytor och spårsystem ett allmänt besöksmål. (S+M)

Potentiella landmärken

Tyresö centrum – nybygge. En ambition från kommunens sida är att förtäta de tre cen-

trumområdena, där Tyresö centrum står närmast på tur. Här planeras bl.a. två höghus 

med tjugotvå respektive tjugofyra våningar samt kommersiella ytor, nya idrottsanlägg-

ningar och nya parkanläggningar. Avsikten är att höghusen ska ge Tyresö centrum en ny 

karaktär och utgöra landmärken för besökare.

Strategier för att stärka landmärken

Kommunens har ambitioner att lyfta fram Tyresö slott mer; att göra det mer tillgängligt 

och bredda användningsområdet med arrangemang av olika slag. Tyresöborna ska känna 

att slottet är en del av Tyresös historia. Vidare finns idéer om att bygga hotell i slottets 

närhet för att på så sätt få området att leva året runt. Här finns dock en naturlig motsätt-

ning mellan Nordiska museets bevarandeintressen och kommunens ambitioner att göra 

hela området tillgängligt för allmänheten i högre utsträckning än i dag.  

Täby Kommun 
Identifierade landmärken

Grindtorp är de karaktäristiska halvcirkelformade bostadshusen från slutet av 1960-ta-

let. Husen syns väl från motorvägen. Stadsmiljörådet anordnade för ett par år sedan en 

tävling där invånarna i alla kommuner fick utse sin kommuns vackraste byggnad och där 

Täbys bidrag då blev Grindtorp. (F+M)

Näsbydal är ett annat bostadsområde från slutet av 1950-talet. Bostadsområdet ligger 

dock i en svacka och syns inte så väl från omgivningen och är därför ett landmärke främst 

för personer som bor eller är verksamma där. (F)

Rönninge By, ursprunglig bondgård som drivs av bonde som tidigare var kommunal-

anställd; skolelever på besök, midsommarfirande, hembygdsdagar. Landmärke främst 

för lokalbefolkning. (S+M)

Täby Galopp är ett landmärke framförallt för besökare. I den kommande översikts-

planen finns  bostadsbebyggelse där galoppbanan ligger idag. (S)

Täby Centrum. (S)

Täby kyrka från 1200-talet med bl.a. en känd målning av Albertus Pictor – ”Döden 

spelar schack”. (F+M)
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Potentiella landmärken

Näsby slott vid Näsbyviken, där promenadvägen Värtans stränder passerar, har poten-

tial att nå fler besökare. Slottet, från 1600-talet, är ritat av Tessin d.ä. På slottet fanns 

tidigare en sjökrigsskola men för ca 20 år byggdes det om till konferensanläggning.  

En anläggning med inomhusskidbacke, hotell och bad vid Arninge planeras. En inom-

husbacke med snö under hela året kan attrahera besökare inte bara från Stockholmsre-

gionen utan från hela södra Sverige. 

Strategier för att stärka landmärken

I kommunens  arbete med varumärket Täby finns som en av fem punkter ambitionen att 

kommunen ska kännetecknas av framstående arkitektur. I presentationer av kommunen 

förekommer ofta bilder av Grindtorp. 

Upplands Väsby Kommun
Identifierade landmärken

Kvarteret Messingen med äldre industrilokaler intill stationen är vad stadsarkitekten 

kallar ”Väsbys vagga”. Lokalerna där är i dag inne på sitt andra eller t.o.m. tredje använd-

ningsområde och många invånare har anknytning till området eftersom antingen man 

själv eller någon i äldre generationer har arbetat där. Tidigare fanns bl.a. Optimus och 

Metallverken i området; i dag finns här främst mindre verksamheter och kontor. Fastig-

hetsägarna planerar en förändring av området. (F+M)

Löwenströmska sjukhuset är även det ett landmärke med framförallt lokal betydelse. 

Sjukhuset består i dag av en äldre och en modernare del, där den modernare fortfarande 

fungerar som vårdcentral och har andra vårdfunktioner. sByggnadens tillkomst är intres-

sant; familjen Anckarström (senare Löwenström) donerade pengar och mark till ett 

sjukhus för att gottgöra mordet på Gustav III. Idag är flera av byggnaderna i mindre gott 

skick och till och med rivningsmogna, men stadsarkitekten har  förhoppning om att en ny 

ägare vill rusta upp. Sjukhuset ligger inom område för riksintresse och bostadsbebyggel-

se medges inte. Dock finns möjligheter att utveckla andra typer av verksamheter. (F+S)

Mittemot Löwenströmska sjukhuset ligger Stora Wäsby slott som ägs av familjen de 

Geer och används som privatbostad. Dock har en av stallbyggnaderna restaurerats och 

används i dag som kontorshotell. (F)

På Runsöhalvön ligger ett slott och en runborg som är kulturminnesklassad och utgör 

ett populärt utflyktsmål. (S+M)

Kairo-badet ligger invid Mälaren och är ett landmärke för kommunens invånare. 

Intill finns även en mindre konferensanläggning. (S)

Vilundaparken är en idrottsanläggning belägen i ett gammalt sandtag i Brunke-

bergsåsen vid E4. Här finns fotbollsplan, simhall (en ny simhall under uppbyggnad) samt 

en ishockeyrink. Planen för området är under revidering och en breddning av funktio-

nerna och aktivare marknadsföring planeras. (S)

Infracity, ett tidstypiskt bygge från 1980-talet, är ett tydligt landmärke för förbipasse-

rande på E4. Inom området finns handel, kontor samt det stora svarta hotell som känns 

igen av många. (F+S)

Potentiella landmärken

Centralvägen har potential att bli ett landmärke genom sin ovanligt stadsmässig karaktär 

för att vara belägen i en förortskommun som Upplands Väsby. Gatan sträcker sig från sta-
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tionen till Väsby Centrum och har en tydlig kvartersstruktur. Den finns med som symbol i 

en vidare diskussion i kommunen om hur och om man kan bygga stad i förorten.

Strategier för att stärka landmärken

För att förstärka Infracity finns planer på att bygga höghus på andra sidan motorvägen 

för att på detta sätt skapa ett förhållande mellan bebyggelsen på båda sidor vägen och 

därmed ett tydligare avgränsat rum. Dessutom pågår en aktiv marknadsföring av områ-

det. 

Vilundaparken ska få fler funktioner och bli en idrotts- och kulturpark med besökare 

från ett större omland än i dag. tOmrådet ska också tydliggöras ut mot motorvägen. 

Kvarteret Mässingen planläggs för att bebyggas/ombyggas med bostäder, kulturin-

stitutioner och en gymnasieskola.  

Upplands-Bro kommun
Identifierade Landmärken

Vattentornet, Norrboda i Kungsängen. (F)

Observatoriebyggnaderna i Kvistaberg i Bro. (F)

Ny bebyggelse vid bron från Stäksön – Svartviken. (F)

Befintlig och ny bebyggelse, Kungsängen centrum, i form av punkthus – Bergvägen, 

Ringvägen samt Furuhällskvarteret. (F)

I kommunen finns ett stort antal konferensanläggningar, slott och herrgårdar. Dessa 

erbjuder också aktiviteter och verksamheter som riktar sig till andra än konferensgäster, 

såsom bruncher och liknande: Lejondals slott, Hackholmssund konferens, Almare Stä-
kets herrgård, Tammsvik konferens & herrgård, Gällöfsta utbildning & konferens, Aske 
kursgård, Thoresta herrgård, handelsträdgården vid Lennartsnäs säteri. (F+S)

Bro Hof är den nyaste golfbanan, omskriven för dess höga kvalitet. I anslutning till 

golfbanan finns också en restaurang och fina rekreationsområden med fågeltorn. Bro-
Bålsta är Annika Sörenstams hemmabana. (S)

Brogårds allé och Fiskartorpet i Bro som är historiska/kulturmiljömässiga landmär-

ken som ger karaktär åt det öppna jordbrukslandskapet/golfbanan runt Bro Gård (Bro 

Hof) slott. (F)

Rösaring är ett fornminne beläget på hög höjd och därmed en fin utkikspunkt. Här 

finns en utgrävd processionsväg och ett antal gravar. (F+M)

Lillsjötoppen i Tibble – f.d. tipp och skidbacke omgjord till utsiktspunkt. (F)

Fliesbergs vid Bro trafikplats vid E18. (F+S)

Coops rikslager mellan Bro och Kungsängen. (F+S)

Pendeltågsdepån vid Bro. (F)

Livgardet i Kungsängen. (F)

Evenemang  som hästpolotävlingar på Almare Stäket, Vikingarännet, årlig skridsko-

tävling från Uppsala till Stockholm,  årlig spelmansstämma, sista helgen i augusti. (S)

Potentiella landmärken

Förtätning av Kungsängens centrum diskuteras;  centrum och pendeltågsstationen ska 

tydliggöras så att det blir ett potentiellt landmärke. Likaså Bro stationsområde – ett nytt 

utbyggnadsområde längs med järnvägen i Bro.
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Strategier för att stärka landmärken

Konferensanläggningarna och golfbanorna förekommer frekvent i marknadsföringen 

av kommunen. Det finns dock inte någon aktiv strategi eller plan för att förstärka eller 

tydligare marknadsföra ovan nämnda landmärken. 

Vallentuna kommun
Identifierade landmärken

Vallentunas runstenstäta kulturbygd utgör ett landmärke i sin helhet och besöks av både 

vallentunabor och utsocknes. Broschyrer beskriver hur besökare kan åka för att titta på 

runstenarna, t.ex. slingan ”Runriket” med nio stopp kring Vallentunasjön. (M)

Angarn-Sjöängen är ett välkänt naturreservat och fågelområde. (S)

Vallentunasjön är ett natur- och kulturreservat med en del sevärdheter runtomkring 

t.ex. en äldre kyrka. Isen lägger sig också tidigt på sjön som därför vintertid är en mål-

punkt för skridskoåkare. Mellan Vallentunasjön och Stallmästaregården vid Brunns-

viken, Stockholm går dessutom årligen en skridskotävling, Krogrännet. (S) 
I kommunen finns ett flertal medeltidskyrkor som lyfts fram som besöksmål. (F+M)

Strategier för att stärka landmärken

Det finns en uttalad ambition att sätta Vallentuna på kartan och mer aktivt marknadsföra 

kommunen, i regionen och gentemot näringsliv. Diskussionen handlar om att man ska 

spinna vidare på det som finns och exempelvis lyfta fram kulturbygden ännu tydligare 

som besöksmål. 

Pendeltågsstationen vid Kungsängens centrum, Upplands-Bro kommun. 
Foto: Christer Sandqvist RTK
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Vaxholms stad
Identifierade landmärken

Rådhuset utgör ett landmärke, främst från sjösidan, med en karaktäristisk lökkupol. 

I byggnaden finns i dag turistbyrån, fullmäktigesal, museum och kontor. Byggnaden 

ritades ursprungligen av bröderna Kumlien på 1880-talet. År 1926 invigdes den på nytt 

efter att ha byggts om efter ritningar av Cyrillus Johansson, stadsarkitekt i Vaxholm  

1935–1940. (F) 
Vattentorn, som i dag är bostad, ritat av Cyrillus Johansson (F)

Bogesunds slott med ursprung från 1600-talet, under 1860-talet ombyggt till ”rid-

darborg”, ägs idag av Statens fastighetsverk. Slottet är idag museum och byggnadsminne. 

Det har ett välbesökt kapell, där det är det visningar sommartid, samt välbesökt julmark-

nad. (F+S)

Kastellet (nuvarande byggnad uppförd 1833–63) på holmen mellan Vaxön och Rin-

dön och var historiskt strategiskt beläget i den naturliga inseglingsleden till Stockholm. 

I dag finns här Vaxholms fästningsmuseum, aktivitets- och festvåningsverksamhet. På 

borggården förekommer större festarrangemang och musikevenemang. (F)

Redutten (1858–64) är en äldre försvarsanläggning, belägen på Rindö på hög höjd 

med en vid utsikt. Idag finns här främst konstnärsateljéer. (F)

Befästningen Oskar-Fredriksborg (1867–77) nvid Rindös västra sund mot Värmdö 

står delvis tom men rymmer även hantverks- och konstnärslokaler. Finlandsfärjan pas-

serar förbi och befästningen utgör ett igenkänningsmärke för resenärerna. (F)

Hamnen är befolkningsmagneten i Vaxholm. Här ligger Waxholms hotell och längs 

strandpromenaden finns sommartid ett rikligt folkliv. (S)

Söderfjärdsskolan är belägen i en tidigare militär byggnad, före detta stabsbyggnad 

för kustartilleriet, byggd 1907. Byggnaden är högt belägen med en omgivande park och 

syns tydligt från vattnet. Den rymmer idag en högstadieskola. (F)

Kastellet, Vaxholm. Foto: Staffan Brundell, Nordic Photos
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Vaxholmsbron är en bågformad bro, som avtecknar sig tydligt mot såväl land som vat-

ten och därför utgör ett fysiskt landmärke. (F)

Potentiella landmärken

I det som tidigare var ett militärt område på Rindö med begränsad tillgänglighet för 

allmänheten har ett förändringsarbete påbörjats. De tidigare regementsbyggnaderna 

ska omvandlas till civilt bostads- och verksamhetsområde. Här finns också ett smalt 

vattentorn som är en märkesbyggnad, men där det ännu är oklart hur det ska användas. 

Området har också ett psykologiskt värde eftersom många rekryter från hela landet gjort 

lumpen i området.    

Gamla biografen invigdes troligen 1919 och ska nu omvandlas till ett kulturhus med 

stadsbiblioteket i en tillbyggnad. En arkitekttävling pågår.  

Strategier för att stärka landmärken

Såväl kastellet, rådhuset och vattentornet som Bogesunds slott förekommer flitigt i kom-

munens marknadsföring. Det finns ingen uttalad strategi för att stärka landmärken. 

Värmdö kommun
Identifierade landmärken

I ”runda huset” i Gustavsberg finns i dag bibliotek. (F+S)

Villan, h.ögst upp på ett berg på Mörtö-Bunsö, ligger fritt exponerad för hela skärgår-

den. (F)

Den gamla kvarnen på Träskö är inte i bruk men underhålls för sitt byggnadshisto-

riska värde. (F)

Sandhamn utgör i sig självt ett landmärke i den betydelsen att platsen är känd för de 

allra flesta, tror bygglovschefen i kommunen. Byggnader som sticker ut och som syns på 

håll är lotsutkiken, som ligger högst upp i Sandhamn, samt tullhuset nere i hamnen. I 

Sandhamn finns även seglarhotellet och härifrån utgår seglingstävlingen Gotland runt, 

ett evenemang som drar många besökare. (F+S)

Djuröbron med dess karaktäristiska båge syns när man passerar på fjärden. (F)

Smörasken, Myttinge, Stenslätten är en äldre försvarsanläggning längst ut på Norra 

Värmdö och som tillsammans med Oskar-Fredriksborg i Vaxholm vaktat passagen till 

Stockholm. Den ägs i dag av Fortifikationsverket. (F)

Mansören – gravmonument i Lindahlssundet är ett landmärke när man kommer 

sjövägen. Där vilar askan efter storseglaren John Carlsson, ”Glaskalle” kallad, i ett mau-

soleum som han själv låtit uppföra på en kobbe i Lindahlssundet. (F)

Gustavsbergs bruk och fabriksmiljön utgör ett landmärke som är känt för de allra 

flesta och som präglar hela Gustavsberg. Fabrikens gamla kontorshus, ”Tornhuset”, vid 

Gustavsbergs hamn invid ångbåtsbryggan, har också blivit ett slags landmärke. 

Tornhuset, byggt 1898, rymmer idag turistbutik, konditori och kontor och konferensloka-

ler. (F+M)

 Korsö torn (fyr) samt Grönskärs fyr ligger vid det gamla inloppet till Sandhamnsfar-

leden. (F)

Gustavsbergs vattentorn syns både från stora farleden och inifrån samhället. (F) 

Gustavsbergs kyrka ligger på en kulle längst in i Farstaviken. (F)

Vattenhjulet vid Gustavsbergsvägen är en del av den gamla fabriksmiljön. Det bygg-

des 1895 som ersättning för ett äldre hjul och drev ett kvarnverk där massor, glasyrer 
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och färger maldes för bruket. Det snurrar än idag, men med hjälp av en elmotor, och har 

också fasadbelysning. (F)

Potentiella landmärken

Bygglovschefen anser att det är svårt att bedöma vad som kan bli landmärken i framtiden. 

En del av det som byggs idag i kommunen är av det större och möjligen vräkigare slaget. 

Hon jämför dem med grosshandlarvillorna längs Lindahlssundet som har ett värde idag 

– kanske kan nybyggena få ett liknande värde i framtiden. Men inget som byggs i Värmdö 

idag byggs med ambitionen att bli ett landmärke.

Strategier för att stärka landmärken

Det som framförallt syns i marknadsföring av Värmdö är tillgången till natur och skär-

gård. Det är också det som invånarna förknippar med kommunen, snarare än specifika 

byggnader. Dock är Gustavsbergsfabriken en miljö som kommunen vill skydda och 

förstärka. 

Österåkers Kommun
Identifierade landmärken

Vacker entré till Åkersberga; när man kommer från Stockholm och närmar sig Åkers-

berga, når man ett område – Stava – högst uppe i en backe. Från denna backe öppnar sig 

landskapet, med en golfbana och öppen åkermark, som en vacker entré in till tätorten. (F)

Till skillnad från på många andra ställen i regionen finns här en tydlig gräns mellan 
stadsbygd och landsbygd, där området mellan Täby och Åkersberga i stort sett är obe-

byggt. Stadsbyggnadschefen påpekar att det är en strävan från kommunens sida att inte 

uppfattas som förort utan som något annat. (F)

När man fortsätter ner för backen från Stava passerar man över Åkers kanal . Här 

Sandhamn, Värmdö kommun. Foto: Christer Lundin, Nordic Photos
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finns sluss och båtar som kan fungera som landmärke tillsammans med den nya bebyg-

gelsen, kvarteret Skonaren, byggt 1994, som redan har landmärkeskaraktär. (F)

Östanå slott, Margretelunds gård, Rydboholms gård är egentligen alla slott men ef-

tersom de aldrig varit kungliga går de under benämningen gårdar. De är tydliga landmär-

ken sett från vattnet. Östanå ligger i ett område där det nu planeras ytterligare bostäder. 

Margretelund ligger nästan inne i Åkersberga. Alla tre är än i dag privatbostäder. (F)

Alceahuset, det tidigare Åkersberga sjukhus som nu är ombyggt till kommunal-
hus. 

Potentiella landmärken

Bebyggelse kring kanalen: Skonaren, Kanalstaden. Arbetet med bebyggelsen vid kana-

len är redan påbörjat genom kvarteret Skonaren. Området, kallat Kanalstaden, kommer 

successivt att förstärkas genom ytterligare bebyggelse. Planarbete pågår. 

Centrums tillgänglighet/synlighet. I dag missar en förbipasserande centrum, efter-

som bilvägen genom Åkersberga går i en tunnel. Centrum ska successivt byggas ut och 

diskussioner pågår kring hur man kan knyta det kommersiella centrumet till vattnet.

Handelsområde, Rosenkälla; vid trafikknuten där E18 möter väg 276 planeras ett 

större handelsområde som gestaltningsmässigt är tänkt att sticka ut och som har poten-

tial att bilda en tydlig entré till staden och kommunen.

Strategier för att stärka landmärken

I den kommunala marknadsföringen är det främst vattnet och kanalen och den nya 

bebyggelsen vid kanalen som man lyfter fram. Det pågår ett varumärkesarbete i kom-

munen, där man undersöker vad folk har för uppfattningar om Åkersberga och Österåker 

– både invånare och folk utifrån. 
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Vad är ett landmärke?

Nedan följer en sammanställning av vilka olika typer av landmärken informanterna i 

kommunerna räknat upp. Inför intervjun uppmanades de att tänka brett och inte låsa fast 

sig vid höga byggnaderna som syns på långt håll. Det fick som effekt att associationerna 

ibland blev väl breda och kom att handla om sevärdheter och besöksmål. Man kan se är 

att det är de fysiska och visuella landmärkena, dvs. landmärken i traditionell bemärkelse, 

som överväger, sett till antalet. De sociala landmärkena, som snarast är en funktion på 

en plats, är relativt många. De ”mentala” landmärkena är kanske de som är svårast att 

definiera och därför var det förmodligen så att de flesta inte associerade till den typen 

av landmärken. Men det intressanta är egentligen inte fördelningen av olika typer av 

landmärken utan snarare diskussionen kring vad som kan utgöra ett landmärke, vilken 

funktion det kan fylla och hur man därför hanterar det.

Avslutande diskussion
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Tabell 1: Olika typer av landmärken i kommunerna

Typer av landmärken Fysiska, visuella Sociala Mentala Summa   

 landmärken landmärken landmärken Kommun 

Kommuner    

Botkyrka  1 2  3

Danderyd  2   2

Ekerö  5 0,5 2,5 8

Haninge  5 1,5 0,5 7

Huddinge  5,5 2,5 1 9

Järfälla  3 1 0 4

Lidingö  3 4 0 7

Nacka  12 1,5 0,5 14

Norrtälje  1,5 1 0,5 3

Nykvarn  1,5 4,5 0 6

Nynäshamn  3,5 1 0,5 5

Salem  1 3 2 6

Sigtuna  3,5 3,5  7

Sollentuna  3 3 1 7

Solna  2,5 1 0,5 4

Stockholms stad  7,5 3,5 2 13

Sundbyberg 1 5  6

Södertälje 2 5,5 0,5 8

Tyresö 0,5 1 0,5 2

Täby 2 4,5 1,5 8

Upplands Väsby 2,5 3,5 1 7

Upplands-Bro 11 3,5 0,5 15

Vallentuna 0,5 2 1,5 4

Vaxholm 7,5 1,5 0 9

Värmdö 10,5 1 0,5 12

Österåker 4    4

Summa totalt: 102 61 17 
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Intressant är hur de intervjuade associerade till olika typer av landmärken. I Stockholm 

pekade informanten ut mötesplatser i staden som landmärken. På Ekerö, men också i 

flera andra kommuner, tog man upp platser/byggnader med tydligt lokalhistorisk för-

ankring med betydelse främst för invånarna.  

En annan iakttagelse är att landmärkena har olika betydelse beroende på hur man rör 

sig – med bil, med tåg eller till fots – och varifrån de syns. Det skulle vara intressant att 

fördjupa studiet av detta och göra en sammanställning av från vilka transportmedel de är 

synliga. 

En intressant diskussion kom upp i ett par kommuner om negativa landmärken och 

hur man kan hantera dem. Det handlade om bostadsområden med negativ klang och 

nazistdemonstrationen i Salem. Hur man kan göra sig av med landmärken eller  ändra 

deras betydelse ? I Flemingsberg arbetar man aktivt för att få bort områdets negativa 

stämpel och har hjälp av att området i regionplanen är utpekat som en regional kärna 

med en rad andra funktioner. Några intervjuade har tagit upp oavsiktliga landmärken, 

som trafikplatserna i Järfälla. Hur kan man förändra och försköna dem så att de ger 

positiva associationer? 

De landmärken som beskrivs som sociala är ofta sådana som främst har en funktion 

och betydelse för invånarna. En intressant iakttagelse är att flera av informanterna är 

osäkra på om folk verkligen uppfattar att landmärket hör till kommunen i fråga eller 

främst associerar det till Stockholmsregionen. 

Det är också intressant att fundera vilken funktion ett landmärke har och därmed vil-

ken potential det har och hur man kan vidareutveckla det. Är det framförallt ett landmär-

ke som invånarna identifierar sin kommun med, eller är det något som förbipasserande 

lägger märke till och orienterar sig efter i regionen? Är det ett landmärke med potential 

för näringsidkare eller investerare för att det har ett högt marknadsföringsvärde eller 

som drar till sig besökare? 

Potentiella landmärken

Överlag verkade det finnas en hel del idéer och planer på nybyggen som skulle kunna ut-

göra landmärken, som t.ex. i Danderyd, alternativt förändringar av befintliga byggnader 

och liknande. I flera kommuner längs med E4 finns också diskussioner och planer på att 

tydliggöra kommunen för passerande.

Strategier för att förstärka landmärken

Mycket arbete som bedrivs kring landmärkena har inte främst till syfte till att förstärka 

dem som landmärken eller marknadsföra dem, även om det som görs kan ha det som 

bieffekt. Ofta handlar det om fysiska förbättringar eller vidgning av funktionerna på 

platsen.  
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Botkyrka Per-Anders Framgård, stadsarkitekt

Danderyd Jamal Esfahani, stadsarkitekt

Ekerö Erik Barkman, tf chef stadsarkitektkontoret

Haninge Kjell Eriksson, stadsingenjör

Huddinge Åke Andersson, planchef

Järfälla Madelen Lundbäck, planchef

Lidingö Nancy Mattsson, stadsarkitekt

Nacka  Anders Ekengren, förvaltningschef Miljö- och 

 stadsbyggnadsenheten

Norrtälje Mats Viktorsson, förvaltningschef miljö- och    

 stadsbyggnadskontoret

Nykvarn Urban Dahlberg, samhällsbyggnadschef

Nynäshamn Maria Landin, tf förvaltningschef miljö- och    

 samhällsbyggnadskontoret

Salem Conny Olsson, kommunarkitekt

Sigtuna Ingela Orstedt, planarkitekt översiktsplanering

Sollentuna Jan Enfors, stadsarkitekt

Solna  Ann-kristin Kjelleskog, planchef

Stockholm Mats Pemer, stadsplaneringschef

Sundbyberg Fredrik Jensen, stadsarkitekt

Södertälje Stefan Modig, planchef

Tyresö  Peter Hellsten, verksamhetsansvarig 

  stadsbyggnadskontoret

Täby Håkan Knutsson, stadsarkitekt

Upplands Väsby Per Lagheim, planeringschef

Upplands-Bro Elisabet Marell, översiktsplanerare

Vallentuna Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Vaxholm Susanne Edén, stadsarkitekt

Värmdö Kerstin Risberg, bygglovschef

Österåker Lars Barrefelt, stadsbyggnadschef   

Intervjuförteckning
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Intervjumall

1. Vad anser du är viktiga landmärken (ett eller flera) i kommunen? 

2. Vad innebär det/de för boende och verksamma i kommunen? 

3. Vad innebär det/de för besökare?

4. Vilken roll spelar det/de för er image och i er utåtriktade  
 platsmarknadsföring?

5. Finns någon strategi/plan för att förstärka värdet av befintliga  
 landmärket/na? 

6. Finns det byggnader och företeelser (aktiviteter/evenemang) i  
 er kommun som har potential att bli landmärken? Om det är så,  
 kan du ge något exempel?
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