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Innehåll 

Jag bor i Kungsängen och har nästan en timmes restid till jobbet 
inne i Stockholm. När jag är ledig går jag hellre ut i skogen än åker 
till stan. In i en affär går jag bara om jag är tvungen. Åker in på teater 
några gånger om året, på bio någon gång. Inget hindrar mig från 
storstadsnöjen, men jag gör andra val.

Många invånare i vår region har tungt familjeansvar och har svårt 
att få ekonomin och tiden att räcka till för det nödvändigaste. En del 
lever väldigt lokalt och lämnar sällan det område man bor i – av eget 
val eller i brist på möjligheter.

Det finns många livsstilar i vår region – olikheter och mångfald 
kännetecknar en riktig storstadsregion! Många av oss som sällan 
utnyttjar utbudet av kaféer, teatrar, museer och butiker tycker ändå 
att det är spännande att möjligheterna finns. 

Och om vi får chansen att besöka en annan storstad så går vi gärna 
på restaurang eller museum. I mitt fall blir det ofta Barcelona – ta-
pasbar, Gaudí och Moderna museet – trots att valet på hemmaplan 
är Tibbleskogen och Lillsjön.

Vad händer egentligen i Stockholmsregionen när vi blir fler? När 
staden och regionen växer samman till täta urbana miljöer med stort 
utbud av upplevelser och möjligheter till interaktion mellan män-
niskor. Den frågan närmar vi oss i detta nummer. 

Temarubriken är Consumer City – ett begrepp som lanserats inom 
forskningsvärlden och som trots namnet inte handlar om det man 
kanske först kommer att tänka på: köpa, köpa, köpa. 

Det handlar i stället om de attraktionsvärden som uppstår i täta 
urbana miljöer med stort utbud av upplevelser, varor och tjänster och 
där unika urbana livsstilar och konsumtionsmönster utvecklas.

Vi behöver lära oss allt om dessa nya tankar i teori och praktik 
för att utveckla vår planering och vår förmåga att lyssna till vilka 
värderingar som människor i vår växande region bär med sig.

Sven-inge Nylund
Regionplanedirektör

Stockholmsregionen är en tidning från Regionplane- och trafikkontoret, RTK. 
Tidningen speglar det regionala utvecklingsarbetet i regionen med utblickar mot 
Mälardalen Adress Regionplane- och trafikkontoret, Box 4414, 102 69 Stockholm, 
tel. 08-737 25 00 (vx) Besöksadress Västgötagatan 2, 118 27 Stockholm, 
e-post rtk@rtk.sll.se webbplats www.rtk.sll.se, www.stockholmsregionen2030.nu 
Ansvarig utgivare Sven-Inge Nylund redaktör Pia Eliasson, tel. 08-737 44 42 
www.pia.eliasson@rtk.sll.se Projektledare Åsa Lekberg Layout Susanna Rittner 
Bäckman omslagsbild Ulf Lodin Produktion Tidningsmakarna AB, 
www.tidningsmakarna.se tryck Danagårds Grafiska AB
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Ett stort utbud av restauranger, kaféer, teatrar, konserter och andra 
upplevelser lockar många människor till storstaden. Idag är det i stort 
sett bara Stockholms innerstad som kan erbjuda denna mångfald, 
men även andra som bor längre ut i regionens förorter lockas att ta 
del av stadens breda utbud. 

En kartläggning av konsumtionsmönster och livsstilar visar att den 
livsstil som stockholmaren har i den centrala stadskärnan är unik, 
både när det gäller konsumtion och värderingar, och går inte att hitta 

i Göteborg, Malmö eller i andra delar av Stockholmsregionen. 
I storstaden blir det tydligt att vissa platser blir symboliska för olika 

typer av livsstilar och lockar därför till sig människor. Här smälter 
ofta konsument- och producentrollerna samman, fritidsintressen och 
arbete går ihop och livsstilarna blir grogrunder för och speglar fram-
gångsrika urbana näringar. Vi tittar närmare på hur detta fenomen, 
som internationellt beskrivs som ett ”Consumer City”, ser ut och vilka 
konsekvenser det har för den regionala utvecklingsplaneringen. l >>
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Ny livsstil som lockar har etablerats i storstan

CONSUMER CITy 
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Tema: Consumer City

gränsen mellan produktion och konsumtion håller på att 
suddas ut i den moderna storstaden. Produktionen är inte 
längre grunden för samhällsutvecklingen.

Text: Kjell Karlsson  Illustration: Christina Andersson

Under många år har Sverige haft en ut-
veckling där en stor del av vår industri-
produktion försvunnit från våra städer, för 
att sedan lämna landet.

Från att ha varit industriella centra har 
städerna i stället blivit mötesplatser för 
konsumtion och produktion av tjänster. 
I takt med att staden förändrats har även 
invånarnas krav och behov förändrats. Idag 
konsumerar vi upplevelser i allt större grad 
och blir själva en del i produkten, som när 
vi exempelvis besöker ett kulturevenemang 
eller en krog. Det brukar kallas postindustriell 
produktion. 

Konsumtion, underhållning och mångfald 
har blivit viktiga delar och en bra grogrund 
för nya och kreativa verksamheter att växa 
fram i.

Konsument–producent–plats. Alla tre 
ingår i ett symbiotiskt förhållande, där 
de ger näring till varandra och stimulerar 
framväxten av nya postindustriella verk-
samheter. Vissa platser får en tydlig image och 
karaktär som ett resultat av det samspel som 
uppstår mellan människor och verksamheter 
som rör sig där.

PLATSENS IMAGE
I Stockholm är utelivet runt Stureplan ett 
exempel på hur utbudet attraherar vissa 
människor och företag som ser miljön som 
en tillgång både för verksamheten och för 
de anställda. Platsens image spiller över på 
företaget och vice versa samtidigt som de 
anställda genom sin närvaro bidrar till att 
ge platsen karaktär.

Läget spelar roll
Modebutikskedjan Weekday väljer 
medvetet att öppna butiker  vid sidan 
av de större köpstråken. Läget speglar 
butikens image och lockar till sig den 
målgrupp man vänder sig till.

Text: Kjell Karlsson Foto: Ulf Lodin

När Weekday skulle etablera sin första bu-
tik i Stockholm föll valet på Olofsgatan som 
ligger i närheten av Hötorget, centralt men 
inte mitt bland andra butiker och med en 
betydligt lägre hyra. Ett så kallat C-läge.

UR UNDERLÄGE
– Den låga hyran var naturligtvis ett argu-
ment vid starten men läget speglade också 
butikens image, man slog ur underläge jäm-
fört med de stora och etablerade, säger Chri-
stoffer Melin som bland annat arbetar med 
etableringen av Weekdays nya butiker.

Trots att Weekday nu vuxit och har sju bu-
tiker, vissa i verkliga A-lägen, är man rädd om 
sin ”underdog”-profil.

– Efter att vi etablerat oss har det kommit 
andra klädbutiker med mer vardaglig profil, 
som egentligen inte är våra konkurrenter. 
Men det har även etablerats kaféer, sallads-
barer och restauranger som vänder sig till vår 
målgrupp av modeintresserade människor. 

Christoffer Melin är övertygad om att sym-
biosen mellan platsen, konsumenten och pro-
dukten kommer att bli starkare. 

– Behovet av att vara unik ökar, både kon-

Konsument, produce  nt och plats
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På Södermalm finns området SoFo, söder 
om Folkungagatan. Där har det uppstått  
en liknande situation men med andra 
kännetecken. Här finns få reklambyråer, 
advokater och konsulter utan i stället tren-
diga småbutiker, skivaffärer, kreatörer och 
kulturpersonligheter samlade.

AVTRYCK I MILJÖN
Det krävs en tillräckligt stor grupp för att 
detta förhållande ska uppstå, att konsum-
tion och produktion så starkt går invarandra 
och ger ett avtryck i miljön. När tillräckligt 
många människor söker sig till samma plats 
för att uppleva och konsumera vissa tjänster 
och produkter, lockar det fler och fler produ-
center, vilket leder till ett ännu större utbud 
och en tydligare karaktär.

Med tiden blir det allt svårare att dra en 
gräns mellan konsumtion och produktion. 
Forskarna har lite olika definitioner på 
begreppen och vissa hävdar att det inte 
längre är produktionen som är grunden 
för den ekonomiska utvecklingen utan 
konsumtionen.

Ett tecken på detta är att det i allt större 
grad är konsumtion som beskattas, inte 
produktion. l

sumenten och producenten strävar efter att 
visa sin identitet och platsen blir en del av 
detta. Shopping blir mer en totalupplevelse. 
Min känsla är att Söder, där vi nu har både 
butik och kontor, har blivit centrum för nya 
trender och spännande butiker – mode, in-
redning, barer och restauranger. Det lockar 
en speciell publik som inte finns på andra 
platser. l

– Jag är övertygad om 
att symbiosen mellan 
platsen, konsumenten 
och produkten kommer 
att bli tydligare, säger 
christoffer Melin, vice 
vd för modekedjan 
Weekday.

Konsument, produce  nt och plats
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Tema: Consumer City

innerstaden växer.  
Söder om Liljeholms-
bron växer det 
just nu fram en ny 
stadsdel. Årstadal 
ska präglas av en in-
nerstadskänsla med 
bostäder blandat 
med kontor, butiker 
och restauranger. 
Det är tänkt att det 
ska bli bostäder för 
7 000 personer.
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Attraktiviteten i en storstad bygger på 
myllret av olika livsstilar och möjligheterna 
att ta del av vad staden har att erbjuda på en 
mängd olika sätt. Det är främst detta som 
skiljer storstaden från andra städer och också 
det som lockar många inflyttare. 

Därför menar Jonathan Metzger, projekt-
ledare på RTK, att det är viktigt att ha förstå-
else för hur ”livsstilskartan” i regionen ser 
ut så att det regionala utvecklingsarbetet 
kan svara mot utmaningen att göra Stock-
holmsregionen till Europas mest attraktiva 
storstadsregion.

”JoBS foLLow PEoPLE”
– Ett första steg är att öka förståelsen för hur 
vi lever idag i regionen och hur vi vill leva i 
framtiden. Att väga in människors livsstilar 
har hittills inte varit ett särskilt utvecklat 
område i den regionala utvecklingsplaner-
ingen. 

Viktiga frågor om arbete och bostad har 
prioriterats. Under lång tid utgick planering-
en från att ”people follow jobs”. Om vi ska-
par arbetstillfällena i regionen så kommer 
människor att flytta hit. Idag har forskningen 
ställt det här resonemanget på ända och visat 
att ”jobs follow people”. 

Om vi attraherar människor till regionen 
så är det en viktig faktor som kan få företa-
gen att följa efter och etablera sig här, säger 
Metzger.

– Stockholmregionens planering måste 
möjliggöra för fler att ta del av storstadslivet 
genom att planera områden med stadslika 
kvaliteter. Det som kännetecknar en stor-
stad är täthet, mångfald och dynamik. De 

Täthet, mångfald och dynamik
Det behövs fler urbana miljöer som 
stämmer överens med de urbana livs-
stilar som utvecklas i regionen. områden 
som har stadsmässiga kvaliteter kan 
komplettera Stockholms centrala kärna. 

Text: Åsa Lekberg  Foto: Ulf Lodin

tre komponenterna är därför viktiga att ha i 
åtanke när man planerar områden som kan 
attrahera invånarna.

LEVANDE STADSDELAR oCh STADSKÄRNoR
– Hammarby Sjöstad är ett bra exempel. Här 
finns en bra storstadskänsla med bland annat 
kaféer och restauranger. Med sina stadsmäs-
siga kvaliteter kompletterar Sjöstaden inner-
staden och erbjuder miljöer som stämmer 
överens med den livsstil många vill ha. 

Liljeholmen är ett annat exempel på med-
veten planering för att skapa en tät och ge-

nuin storstadskänsla. Ytterligare exempel är 
den regionala kärnan Kista som har potential 
att utvecklas till en tät och spännande urban 
miljö. 

Sammantaget handlar det om att låta den 
centrala kärnan organiskt växa ut i stråk 
längs med de viktigaste kommunikations-
lederna och att utveckla en struktur med 
stadskärnor som kompletterar den centrala 
regionkärnan. Allt för att regionen ska kun-
na erbjuda människor många olika och sti-
mulerande miljöer med god tillgänglighet 
och spännande mötesplatser. l

– När det gäller 
Stockholms-

regionens planering 
i framtiden måste 
man jobba för att 

möjliggöra för fler 
att bo och ta del av 
storstaden. och att 
erbjuda storstads-

livet till fler genom 
att planera nya 

stadslika områden, 
säger Jonathan 

Metzger, projekt-
ledare på rtk.
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Intervjun

I slutet av 1900 - talet exploderade kon-   
sumtionen och lyxprylar blev plötsligt till-
gängliga för alla. Det var inte bara en stark 
ekonomi och mer pengar i plånboken som 
lockade svenskarna att haka på den nya 
livsstilen. Reklam med budskapet ”Because 
you’re worth it” och serier som ”Sex and 
the City” bidrog till att svenskarna började 
konsumera lyx (lyx är något som man unnar 
sig trots att man inte behöver det), menar 
doktorand Anneli Ståhlberg vid Lunds uni-
versitet som forskar om lyxkonsumtion.

”SEx AND ThE CITY”
– Att de i ”Sex and the City” har olika sexuel-
la relationer har nog inte gjort något dju-
pare intryck på oss svenskar. Däremot tror 
jag att många har tagit till sig deras vanor 
att dricka en massa drinkar och shoppa jät-
temycket. Det har blivit en livsstil som allt 
fler drömmer om och försöker förverkliga. 

Anneli Ståhlberg har tittat på vilka fak-
torer som ligger bakom och funnit att 
drivkraften är det personliga välbefinnan-
det och identitetsbyggande. 

– Konsumtion hänger nära samman med 
identitet. Människor förnyar bilden av sig 
själva genom att köpa nya kläder, mobiler, 
möbler med mera. Det får oss att känna ge-
menskap med andra och genom konsum-
tion sänder vi ut signaler om vilka vi är och 
vilken grupp vi tillhör.   

fLYKTIGT LYCKoRUS
– Lyxkonsumtionen ger välbefinnande, ju 
lyxigare och dyrare, desto bättre. Men lycko-
ruset är tämligen flyktigt. Även om man har 
råd, kan shoppingen leda till känslor som 
pendlar från en euforisk känsla till depres-
sion, säger Anneli Ståhlberg.

Text: Åsa Lekberg  Foto: Ulf Lodin

Shopping – vår tids fritidsaktivitet
Shopping har övergått från att vara 
en nödvändighet till att vara en fritids-
aktivitet. Konsumtion handlar idag 
om att bygga upp sin image, visa vem 
man är och för att få en kick av välbe-
finnande. En hobby som är svår att 
stå emot.

konsumtion hänger 
nära samman med 

identitet. genom 
konsumtion visar vi 

vilka vi är.
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5 stockholmare om konsumtion och livsstil i storstan.

Dejan Brkic, skohandlare, 
Götgatan.
– Personligen känner jag att 
stockholmaren har börjat 
spendera mindre pengar. De 
senaste tre månaderna har 
varit bedrövliga, både för min 
rörelse och för de kringlig-

gande restaurangerna. Följden blir att jag själv måste hålla 
i plånboken, så det blir inte mycket restaurangbesök eller 
shopping för min del. 

Martina Iacobaeus och Ruben, 8 månader, 
Södermalm.
– Jag konsumerar som en galning av det mesta 
som staden har att erbjuda. Jag fikar bort en 
massa pengar, äter ofta lunch ute och köper pry-
lar till hemmet. Jag får ångest och skulle önska 
att jag sparade mer … kanske till nåt större. Just 
nu känns det som om alla har obegränsat med 
pengar. Jag vet att många tar lån för att kunna 
leva upp till den här typen av livsstil. 

May Jonsson, Huddinge.
– Jag är pensionär och älskar att åka till 
stan för att ta del av allt som finns här. Jag 
handlar mycket märkeskläder, går på bio, 
teater och fikar med väninnor. På senare tid 
har jag dock blivit mer miljömedveten och 
i stället för att ta bilen in till stan åker jag      
i dag kommunalt.

Johan Annerfeldt, Danderyd.
– Jag är övertygad om att stockholmaren överkonsumerar, men att vi också har börjat ifrågasätta konsumtion. Fler har     
börjat trappa ned och personligen har jag börjat säga att jag faktiskt inte har råd med både prylar och allt annat som man 
kan spendera pengar på i en storstad som Stockholm.  Det här är en viktig fråga! Det finns faktiskt andra värden än att 
spendera pengar.

Sofia Tholen med kompisen Ida 
Kumlin, Vasastan och Liljeholmen.
– För ett år sedan flyttade jag från 
Nyköping till Stockholm. Skillnaden 
i utbud är enorm. I Stockholm är allt 
så lättillgängligt och man dras med 
i den typiska livsstilen som finns här. 
Jag spenderar mycket pengar på fika, 

kläder, bio och äter ofta ute. Egentligen har jag inte råd … men tänker att 
det löser sig sen.

Den allmänna bilden bland forskare är  
att själva konsumtionen i sig skapar en      
kortvarig lycka. Att inte kunna konsum-
era, däremot, gör att man kan uppleva sig 
som annorlunda. Man kan inte göra samma 
saker som andra, vilket kan skapa stress och 
stigma, menar vissa forskare. Vissa personer 
kan aktivt avstå från att shoppa fastän de 
har råd, men det är mycket värre för den 
som inte har något val. Det gör den perso-
nen till en avvikare som stämplas med iden-
titeten att vara fattig.

Anneli Ståhlberg menar dock att även de 
som är konsumtionssvaga hakar på konsum-
tion genom att shoppa kopior. 

– De som väljer bort, gör det snarare av 

”Det finns en koppling mellan prylkon-
sumtion och den ökade konsumtionen 
av storstad. Det är viktigt att få andra att 
uppmärksamma den lyx man kostat på 
sig vilket leder till att vi rör oss mer ute på 
kaféer, barer och restauranger.”

 Anneli Ståhlberg, forskare 0m 
lyxkonsumtion, Lunds universitet

moraliska skäl eller politiska. Många kon-
sumenter har idag en stark social ställ-        
ning tack vare sina konsumtionsvanor, 
men sättet de kommit över sina pengar är 
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”I Stockholm finns det tydliga 
mellanrum mellan innerstaden 
och närförorten.”     

Mikael Söderlund, 
stadsbyggnadsborgarråd

Stockholm är en växande stad och vi ser 
fram emot att stockholmarna ska vara över 
en miljon år 2030. I storregionen kommer 
det kanske att handla om mer än 3 miljoner 
människor. Först och främst måste vi poli-
tiker se till att alla som flyttar till och föds i 
Stockholm har någonstans att bo. 

ÖKAD TILLGÄNGLIGhET
Stockholms stad har som mål att bygga               
15 000 bostäder fram till år 2010. Det har 
hänt alldeles för lite i Stockholm de senaste 

20–30 åren, både när det gäller bostäder och 
infrastruktur. Tillgång till bra transporter 
– både bil- och kollektivtrafiken måste vara 
effektiv och tillförlitlig. Citybanan, Norra 
länken och Förbifart Stockholm är tre stora 
och mycket viktiga projekt för att möjliggöra 
tillgänglighet och få regionen att växa.  

MINSKA GLAPPET
I Stockholm finns det tydliga mellanrum 
mellan innerstaden och närförorten. Dessa 
tomrum upplevs ofta som otrygga och för-
summade. Idag vet vi också att en tät stad är 
miljövänligare: kollektivtrafiken är utbyggd 
och kan nyttjas av fler, redan utbyggda sy-
stem för el och avlopp kan användas effekti-
vare och behovet av transporter minskar. 

Det bästa för staden är alltså att låta in-
nerstaden och förorterna växa ihop. Men 
samtidigt ska vi utveckla närområden så att 
de får en mer stadslik profil. l

Brist på storstad
Många fler än de som bor i den centrala 
delen av Stockholm lockas av den unika 
livsstil som endast storstaden erbjuder.  
Så här resonerar stadsbyggnadsborgar-
rådet Mikael Söderlund i Stockholm, 
om hur man kan göra storstadens 
livsstil mer tillgänglig för alla. 
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av sekundär betydelse. Smak är viktigare än 
etik idag – men det är detta som håller på 
att ändras nu när vi går in i ett paradigm- 
skifte, säger Ståhlberg och menar att det 
finns en koppling mellan prylkonsumtion 
och den ökade konsumtionen av storstad.

– Det är viktigt att få andra att uppmärk-
samma den lyx man kostat på sig vilket 
leder till att vi rör oss mer ute på kaféer, 
barer och restauranger. Men lyxkonsumtio-
nen har idag nått sin topp, menar Anneli 
Ståhlberg.

”DowN-ShIfTING”
– I USA har det redan hänt. Valet att minska 
sin konsumtion, ”down-shifting”, är en stor 
trend i USA. I kölvattnet av bland annat kli-
matförändringarna och rättvisemärkt ökar 
konsumtionskritiken. 

Ekonomi och att låta andra värden styra 
kommer också att påverka konsumtion i 
framtiden. Vi kommer att gå mot en mer 
medveten och alternativ konsumtion. De 
som ligger längst fram i den bildade medel-
klassen söker idag ett annat uttryck. Vi kom-
mer nog att börja omdefiniera vår identitet, 
där tid kommer att bli en viktigare faktor 
än pengar och konsumtion. l

Ekonomi och miljö kom-
mer att leda till en mer
medveten och alternativ 
konsumtion i framtiden.
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Ungas värderingar 
skapar nya mönster
Dagens unga strävar efter mer tid och upplevelser snarare 
än materiellt välstånd. Det och miljöhotet kan påverka 
framtidens konsumtionsmönster.

Text: Åsa Lekberg Foto: Ulf Lodin

Den yngre generationen innerstadsbor har 
utpräglade postmateriella värderingar. De tar 
materiellt välstånd för givet. Pengar och ma-
teriella ting är inga mål i sig utan medel för 
självutveckling. Det är tid som man strävar 
efter visar undersökningen ”Nordic Youth” 
genomförd av Kairos Future och ungdoms-
kanalen MTV. 

I undersökningen har man tittat på ungas 
värderingar i Norden. De nordiska ungdo-
marna som deltog visade sig ha väldigt lik-
nande värderingar.

STRESS
– Dagens unga är professionella konsumen-
ter. Samtidigt känner de sig stressade av den 
moderna teknikens möjligheter. Men det 
största problemet för unga idag är att hinna 
med allt de vill göra. Därför har de ingen 
brådska att bli vuxna, säger Bernardh Lüthi, 
konsult med inriktning på konsumentbete-
ende, på Rewir. 

Han menar vidare att många i 
västvärlden tar det materiella väl-
ståndet för givet, och det påverkar 
konsumtionen på så sätt att det 
materiella avtar som drivkraft. 

UPPLEVELSER
– Man kanske väljer en resa i stäl-
let för att köpa en gräsklippare till, 
eller en ”spahelg” i stället för att 
köpa den tredje nya soffan på tre 
år. Efter en viss nivå så blir det inte 
längre intressant att köpa saker, 
upplevelser och tid är större ”bris-
ter” och det påverkar beteendet. 

Det har alltid 
funnits konsum-
tionskritiker i de 
flesta religioner och 
kulturer. 

– Att nå lycka via 
konsumtion har 
betraktats som en 
simpel väg till lycka, 
i alla fall i västvärl-
den, menar Pernilla 
Jonsson, forskare 

och doktorand i företagsekonomi.
Det finns en rad antitrender som ”buy 

nothing day” som bara genom att finnas till 
blir en manifestation mot konsumtionens 
betydelse i samhället. Det finns också en ”Vol-
untary simplicity”-rörelse med män-
niskor som väljer att konsumera till 
en viss nivå men inte mer. 

Voluntary simplicity kan utövas på olika 
nivåer. Det finns också ett starkt ifrågasät-
tande av hur vi konsumerar kopplat till den 
ökade miljö- och klimatmedvetenheten. 

– För de flesta människor så innebär det 
inte att man kommer att vilja dra ned på 
sin konsumtion. Däremot så kommer man 
att prioritera annorlunda i sin konsumtion 
och välja miljö- och klimatmedvetet samt 
ställa krav på företag och politiker att ta sitt 
ansvar, säger Bernardh Lüthi, och Pernilla 
Jonsson håller med.

TID EN LYxVARA
– Tid är dagens lyxvara och det blir mer och 
mer statusfyllt att kunna köpa sig tid och 
avkoppling. Saker har vi så det räcker. 

I framtiden får vi fler tjänster att välja på, 
tjänster som ger oss tid för det goda livet. 
Den materiella konsumtionen blir mer ett 
verktyg för att skapa bra upplevelserum i 
tiden, spår Pernilla Jonsson. l

bernardh Lüthi, rewir.

På nästa uppslag möter du kajsa 
Lindqvist och Anders Enström 
– om egna val och livsstilsmönster.

Tema: Consumer City

>>
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Tema: Consumer City

Kajsa Lindqvist, 30 år, sambo och två barn, 
jobbar deltid som volontärsamordnare 
på en kvinnoorganisation. Bor i Skarp-
näck i kollektivhus. Handlar miljömärkt, 
närproducerat och mest second hand. 

– Egentligen är det vi medelklassare som 
kan kosta på oss att vara konsumtionskri-
tiska. Det är ju nu mer politiskt korrekt och 
lite inne att handla second hand. Vi går inte 
till botten med att vara kritiska utan vi gör 
det som passar oss utan att behöva göra så 
mycket avkall på det goda livet. 

Mina barn går i ärvda kläder och jag köper 
inte så mycket till mig själv men i julas åkte 
vi till Sicilien med Ryanair! Vad är en ärvd 
vinteroverall mot en flygresa över Europa 
ur miljöutrymmesperspektiv? Vi behöver ju 

bara en bråkdel av alla prylar vi har! Men det 
är det som är det riktigt svåra, den verkliga 
utmaningen. Det är först då man skulle bli 
en ”riktig” konsumtionskritiker. 

Men jag är uppenbarligen inte beredd att 
gå så långt, för julsemestrar på Sicilien är 
underbart. Jag kan också hitta en tröja på 
H&M och bara vilja ha den. Sen ser jag att 
den är tillverkad i Bangladesh och det hug-
ger till i hjärtat och jag kan se den fattiga 
kvinnan i fabriken framför mig. Då vägrar 
jag att köpa.

VÄRLDSSAMVETE
Ibland ser man inte var kläder och matvaror 
är tillverkade – då kan jag köpa ändå och 
tycka att det är skönt att slippa ha ett världs-
samvete. Ibland orkar man bara inte. 

Min man och jag jobbar deltid. Det är ett 
medvetet val då tid för oss är viktigare än 
pengar. Varje fredag är vi båda lediga vilket 
gör att vi får mer tid att åka till landet, träffa 
vänner och bara vara med familjen. Att leva i 
ett kollektiv är som en alternativ livsstil i sig. 
Vi hjälps åt med matlagning, barnpassning 
och en massa annat som annars tar både tid 
och kostar pengar. 

Jag går på restaurang eller på fik, men inte 
så ofta. Jag är tacksam över att det inte finns 
ett shoppingcentrum där jag bor, det skulle 
vara svårt att stå emot utbudet. 

Jag brukar skämta om att när jag blir pen-
sionär ska jag bo i stan och bli värsta kultur-
tanten, men just nu kan jag inte tänka mig 
att leva ett annorlunda liv än det jag har. l

”Jag väljer tid framför pengar”
KAJSA LinDqviST OCH BELLA, BOR i KOLLEKTivHUS i SKARPnÄCK:

kajsa och hennes sambo 
har valt att jobba deltid 
för att få mer tid till 
familj och annat.
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Anders Enström, 28, civilingenjör, bor vid 
Fridhemsplan, handlar kläder på Grand-
pa, dricker öl på Morfar Ginko och käkar 
ute flera gånger i veckan.

Anders är den typiska stockholmaren som 
har den unika livsstilen som bara finns att 
hitta i den urbana kärnan av staden. Han är 
singel, tjänar bra och tar dagligen del av sta-
dens utbud. 

De flesta måltider äter han ute, han köper 
dyra kläder och prylar till hemmet. Hans fri-
tidsintressen är krogen, gym och att sjunga.
Många av vännerna lever singelliv och det 

sociala livet lever man utanför hemmet. 
– Jag gick över min ekonomi härom-          

dagen och det är lite pinsamt att det går åt så 
mycket pengar till ren nöjeskonsumtion och 
kläder. Jag skulle kunna skära ner på kläder 
men förutom det så tycker jag att jag har koll 
och gör medvetna val. 

fRIhETSKÄNSLA
– Tillfredsställelsen att konsumera ligger inte 
i att få en massa prylar eller att maten är 
godare på restaurang. Det är själva livsstilen 
som lockar och att få känna grupptillhörig-
het. Frihetskänslan att bara kunna sätta sig 

på ett fik eller en krog runt hörnet, jag är 
tacksam att jag kan leva så här, säger Anders 
och menar vidare att så länge man har råd är 
det lätt att välja den här typen av liv.

fÖRÄNDERLIGT
– Vänner triggar nog varandra också, men 
samtidigt är vi väl medvetna om att inte alla 
har råd med det här livet. Då anpassar man 
sig och slår inte på så stort. Egentligen är det 
ekonomi som styr konsumtionsvanor. Kan-
ske tröttnar vi och en grön våg väntar, där 
längtan till ett mer jordnära liv och andra 
värden styr. Allt är ju föränderligt. l

”Det är själva livsstilen som lockar”
AnDERS EnSTRÖM, SinGEL, BOR viD FRiDHEMSPLAn:

Anders Enström  lever  i innerstaden 
och tar stor del av dess utbud. 
här handlar han kläder på grandpa 
i  området där han bor.
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Med 200 000 nya träd, blomstrande affärsgator 
och tindrande glasglober har chicago förvandlats till 
ett shoppingparadis i nivå med Paris. Ett consumer city 
där lokalbefolkningen lever som vore de turister. 

Ett Paris på prärien

Text: Sara Trus 

Utblick

Få städer har förändrats så snabbt och på 
ett så djupt plan som Chicago. Från att ha 
varit USA:s ”capital of steel”, med nedgångna 
slakthusområden, tung stålindustri och 
hög kriminalitet, har konsumtion och un-
derhållning blivit denna storstads största 
industrier.

Så sent som på 1980-talet såg Chicagos 
framtid allt annat än ljus ut. Den politiska 
motorn var lika rostig som maskinerna i de 
nedlagda stålfabrikerna. De som hållit eko-
nomin igång hade lämnat stadskärnan för 
lägre hyror i förorter och andra städer. Hög 
arbetslöshet föranledde en massiv utflyttning 
som efterlämnade stora rasproblem och 
gängmord i värsta Al Capone-stil.

Att konsumtion och kultur skulle bli 
Chicagos räddning 
var det knappast 
någon som trodde 
innan Richard Da-
ley tillträdde som 
borgmästare 1989. 
Efter att ha följt 
utvecklingen i Paris 
och Rom, så kallade 
consumer cities, 
insåg Daley att det 
som skulle locka 
de mest talangfulla 
och välutbildade 

medborgarna till Chicago var shopping, 
vackra miljöer, attraktiva bostäder och 
underhållning. Daleys politik har sedan dess 
gått ut på att skapa ett urbant livsstilsideal 
där det mesta kretsar kring konsumtion.

– 1994 började vi se effekten: evenemang 
och festivaler med gratis entré och bloms-

trande planteringar över hela staden, 
berättar Terry Nichols Clark, forskare i 
urban utveckling på University of Chicago 
och författare till boken The City as an 
entertainment machine.

Daleys park- och trädplanteringsarbeten är 
bara några av de idéer han ”lånat” från Paris. 
Nedlagda fabriker tjänar idag som bostäder 
för studenter, homosexuella, trendiga 
unga familjer, konstnärer och äldre par 
med utflugna barn. Shoppingstråket längs 
Michigan Avenue, ”The magnificent mile” 
stoltserar med butiker lika snofsiga som de 
på Femte avenyn i New York. 

– Det är allt det här tillsammans som gör 
kulturen magisk. Kulturupplevelser kan inte 
existera isolerade, utan måste paketeras med 
vackra byggnader, restauranger, ljussättning 
och smakfulla miljöer, säger Clark.

GLoBALT fENoMEN
Daleys initiativ symboliserar det dras-
tiska tankeskifte som ägt rum i Chicago;     
medborgarens välbefinnande har blivit eko-
nomins största angelägenhet. 

– Det är ett globalt fenomen. Människor 
i hela världen håller på att ändra sina 
preferenser och nya konsumtionsmönster 
växer fram. Att förändringen blev så 
dramatisk i just Chicago beror på flera 
lyckosamma faktorer. Många efterfrågade 
redan en ny politik och stadens gynsamma 
läge som knutpunkt mitt i mellanvästern 
lockar transitresenärer att stanna en dag 
eller två och spendera, säger Clark. Han 
lyfter fram Stockholm som ett bra exempel 
på en stad där detta tankeskifte pågått i 
decennier.

terry Nichols clark, 
sociolog på University of 
chicago och forskare 
om urban utveckling.
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Ett Paris på prärien

FAKTA Consumer City

Det som kännetecknar ett consumer city 
är att invånare som jobbar utanför staden 
ändå väljer att bo i den av konsumtions-
skäl. Staden blir grönare och kulturutbudet 
bredare. Huspriserna stiger snabbare än 
lönerna, invånarantalet ökar snabbare 
än sysselsättningen och hela stadsdelar 
förvandlas till konsumtionsmeckan. 

Paris är enligt Terry Nichols Clark 
”världens mesta consumer city” och 
förebild  för många andra städer, däribland 
Chicago. Andra exempel är London, Rom, 
Amsterdam och San Francisco.

Med starka kultur- och konsttraditioner, 
välfärdssystemet och offensiva miljöåtgärder 
är Stockholms attraktionskraft oerhört 
mycket starkare än många amerikanska 
städers. Men det är först nu som staden 
erbjuder konsumtion och kultur för alla 
sorters människor och plånböcker.

fÖRLoRARNA
Men ingen amerikansk ”success story” utan 
motstånd. Politiska rivaler kritiserar Daley 
för en politik som inte gagnar de mindre 
bemedlade. Hans genmäle är vanligen att 
om politiken fokuserar på främst de fattiga, 
är risken stor att Chicago hamnar i samma 
sits som Detroit, där den vita medelklassen 
övergett staden och efterlämnat stora hål i 
stadskassan. 

– Brott, slum och oroligheter har länge 
varit en del av Chicagos historia. Fortfarande 
är låginkomsttagarna många och tyvärr blir 
de förlorare när före detta billiga kvarter 
rustas upp och hyrorna höjs. Detta är ett 
globalt fenomen, men det slår hårdare 
här, i en stad utan hyresreglering och färre 
hyresrätter.  Slutsatsen som Clark och många 
av hans forskarkolleger drar, är att om städer 
ska förbli starka, måste de erbjuda hög 
livskvalitet. l

konsumtion har blivit chicagos största indu-
stri och för varje spenderad dollar dyker nya 
utsmyckningar upp i staden. Längs gatorna 
ståtar blomstrande rabatter och vintertid lyses 
tillvaron upp av tindrande glasglober.
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För att planera för regionens framtid krävs långsiktighet och samordning av många 
aktörers arbete. Den regionala utvecklingsplaneringen erbjuder en arena som omfattar om-
råden som infrastruktur, fysisk planering, social utveckling och näringslivets villkor. Sedan 
mars 2006 pågår arbetet med en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen som 
på sikt ska ersätta den nuvarande, RUFS 2001. Läs mer på www.rtk.sll.se/verksamhet/RUFS.

RUFS

RUFS närmar sig samråd
Arbetet med den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, som 
vi till vardags kallar RUFS, går nu in i ett avgörande skede. Under 2007 har det 
förts en intensiv dialog med regionens olika aktörer där många värdefulla 
synpunkter och förslag kommit fram. nu utarbetas samrådsförslaget.

Text: Kjell Karlsson Foto: Ulf Lodin

I december 2007 togs beslut i Regionplane- 
och trafiknämnden om vilken inriktning 
samrådet om planen ska ha vad gäller inne-
håll och process under det kommande året, 
då det slutliga samrådet kring planen och 
möjligheterna att genomföra den sker. 

Underlaget från RTK inför inriktningsbe-
slutet innehöll en fördjupning kring några 
frågor som under höstens dialog visat sig 
särskilt viktiga.

Samrådets främsta uppgift är att få olika 
aktörers synpunkter på möjligheterna att 
genomföra planen. Därför måste förslagen 
vara möjliga att relatera till, oavsett vilken 
verksamhet man ägnar sig åt. Det är särskilt 
viktigt att kommunerna är engagerade, det 
bidrar till att många andra också känner sig 
motiverade att delta.

EffEKTIV STRUKTUR
De mål som finns i planen bidrar till att göra 
inriktningen mer konkret. De relaterar till 
de sex strategier som finns i programmet 
och beskriver vilka resultat planeringen ska 
uppnå.

Målsättningen med planen är att med den 
regionala planeringen som paraply, ha en 
övergripande och sammanhållande funktion 
och bidra till en ändamålsenlig och effektiv 
struktur för olika program och insatser i re-
gionen.

Peter Haglund är projektledare på RTK 
och har det övergripande ansvaret för arbe-
tet med nya RUFS. Just nu är han och alla 
andra sysselsatta med att ta fram samråds-
förslaget.

– Efter att våra politiker besvarat de inrikt-
ningsfrågor vi ställt och inriktningsbeslutet 
är taget, har vi ägnat tiden åt att ta fram en 
testversion av det som så småningom ska bli 
samrådsförslaget, förklarar Peter Haglund. 
Då närmar vi oss det som ska bli nya RUFS.

Under mars kommer testversionen inför 
samrådsunderlaget att diskuteras med alla 
kommunstyrelser och ett antal andra aktö-
rer. Då vill man ha svar på om de förslag som 
finns är värda att utveckla vidare.

I maj kommer samrådsförslaget att presen-
teras för nämnden och det är Peter Haglunds 
förhoppning att det förslaget skickas ut till 
samråd. Och samrådsförslaget är helt enkelt 
ett förslag till plan.

Samrådsperioden kommer att pågå från 

rtk har förstärkt sin 
organisation, framför 
allt i planerings- och 
sambandsteamen, 
med kompetenta 
personer från andra 
organisationer för 
att öka bredden och 
skapa delaktighet i 
processen.
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juni till november och avslutas med en sam-
rådssammanställning och en utställning. 
Därefter görs de sista korrigeringarna innan 
den nya planen formellt kan antas.

Under planeringsarbetet har RTK förstärkt 
sin organisation. När man gick in i planfa-
sen i maj, bjöd man in personer med hög 
kompetens från andra organisationer för att 
få en breddad kompetens och delaktighet i 
processen.

hELhET
Av detta bildades sex stycken team, fyra pla-
neringsteam som arbetat med de olika plane-
ringsfrågorna och två sambandsteam. Varje 
team har en projektledare från RTK. Det är 
många inblandade, minsta planeringsteamet 
har ett tiotal medlemmar och det största har 
fyrtio.

Sambandsteamens uppgift är att se till att 
det blir en bra helhet så att mål och strategier 
får genomslag i planen. De är också ansvariga 
för att ta fram ett uppföljningssystem för den 
kommande planen och för att genomföra en 
hållbarhetsbedömning.

Teamens sammansättning med tjänste-
män från kommuner, länsstyrelse, utbild-
ningsvärlden och andra, är i sig ett sätt att 
öka delaktigheten i planeringen. Det borgar 
också för en bättre kvalitet när många bidrar 
och att fler tar ansvar för resultatet. Teamen 
träffas regelbundet och dessemellan arbetar 
man på hemmaplan.

– Vi hoppas att samarbetet i teamen bidrar 

till att planen i slutändan ska kännas som 
en gemensam angeläget för alla som varit 
inblandade och därmed för hela regionen, 
säger Peter Haglund.

hÖGT ENGAGEMANG
Peter tycker att det har varit bra engage-
mang både på politisk nivå och i den dialog 
som förts vid konferenser och andra evene-
mang.

Avslutningsvis en sportfråga: Hur känns 
det inför sista perioden?

– Vi gjorde vår projektplanering i mars 
2006 och vi har följt de steg vi då lade fast 
och vi tycker att vi nått fram bra i varje fas, 
svarar Peter Haglund. Vi har fått höra att det 
går ganska snabbt, men det finns fördelar 
med det också – en sådan här process får 
inte upplevas som seg. Får vi nu fram ett bra 
samrådsunderlag och ett bra samråd tror 
jag vi kommer att få en riktigt bra plan för 
Stockholmsregionen. l

”vi har fått höra att det går ganska 
snabbt, men det finns fördelar med 
det också – en sådan här process 
får inte upplevas som seg.” 
Peter Haglund, projektledare, RTK
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RUFS

RUFS status har ökat och är 
på väg att bli det ledande 
långsiktiga dokumentet för 
Stockholms läns regionala 
utveckling.

RUFS kommer att spela stor roll för Stock-
holms läns regionala utveckling, säger Sven-
Inge Nylund, regionplanedirektör på RTK.
För att regionen ska leva upp till visionen 
att vara Europas mest attraktiva storstadsre-
gion krävs insatser från många håll, menar 
Nylund. 

Man är överens med länsstyrelsen om att 

RUFS ska utgöra både regionplan och regio-
nalt utvecklingsprogram för länet.

– Ett bra exempel på vilken roll RUFS kan 
spela var när Carl Cederschiöld i trafikför-
handlingarna om Stockholms län, tog av-
stamp i planen och förhandlingen kom att 
handla om hur man skulle förverkliga RUFS, 
säger Sven-Inge Nylund. 

Jag hoppas och tror att den kan spela sam-
ma roll i många andra sammanhang. Inte 
minst inom de mer mjuka områdena, där 
det inte finns några givna ledande aktörer. 
Vi behöver också utveckla tänkandet kring 
företagande och innovationer. Det är nödvän-
digt att ha med när man pratar utveckling 
i framtiden. 

STÖRRE PERSPEKTIV
Den aktuella RUFS 2001 skiljer sig på två vä-
sentliga punkter från de regionplaner som 

fanns tidigare. Då låg fokus 
på den fysiska planeringen, 
men dagens RUFS omfattar 
även ett socialt och ekono-
miskt perspektiv och frå-
gor som rör forskning och 
utbildning. Dessutom har 
man idag lagt större vikt 
vid planens förankring hos 
olika aktörer i regionen. 

När arbetet med den nya 
planen startade ville RTK gå 
ett steg längre med att in-
tegrera den fysiska planer-
ingen och utvecklingsplane-
ringen ytterligare. 

– Vi ska ta steget från en 
förankrad plan till en ge-
mensam plan, säger Sven-
Inge Nylund. Det är en högt 
ställd målsättning eftersom 

Mot en gemensam plan 
våra samarbetspartners har sin egen agenda, 
egna planer och begränsat med tid. 

Representanter från kommuner och andra 
aktörer deltar i planerings- och sambands-
teamen och RTK har kontinuerligt gjort 
avstämningar i form av möten och turnéer 
inför viktiga beslut. 

Kan du märka ett växande intresse för RUFS från 
andra aktörer?
– Absolut, jag kan se en stor efterfrågan och 
RUFS har fått ökad status och betydelse. 
Många hänvisar till RUFS, men man måste 
komma ihåg att RUFS inte är en bindande 
plan. Olika parter är ansvariga för genom-
förandet, så man kan inte garantera eller ta 
dess verkan för självklar. 

Hur tycker du arbetet gått hittills?
– Först vill jag säga att jag är stolt över att vi 
på RTK kunnat hålla tidplanen så bra. Tem-
pot har varit högt och hittills har vi levererat 
enligt plan och det är viktigt för att vi ska nå 
slutmålet 2010. 

Är det några speciella frågor under resans gång 
som påverkat planens innehåll eller inriktning?
– Klimatfrågan har skapat helt nya förutsätt-
ningar som bland annat innebär en tydligare 
inriktning på tätt bebyggda miljöer och god 
kollektivtrafik. 

Vi utvecklar nu också synen på regionens 
sociala förhållanden i den nya planen, till 
exempel genom att skapa goda mötesplatser.
Integrationsfrågorna är också en viktig del 
i vårt arbete. 

Perspektivet på östra Mellansverige har 
också ökat. Redan tidigare fanns en utblick 
utanför länet men nu har vi arbetat aktivt 
med andra län. Vi är beroende av varandra 
och det har blivit allt tydligare. l

Text: Kjell Karlsson  Foto: Ulf Lodin

”Absolut, jag kan se en stor efterfrågan och RUFS har fått ökad 
status och betydelse.” 
                                   Sven-Inge Nylund, regionplanedirektör, RTK
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Text: Åsa Lekberg

Folkhälsa – en 
utmaning i planering
Att integrera folkhälsa i den regionala planeringen är en 
stor utmaning för hela landet. Helsingborg och London 
har kommit långt och tjänar som inspirationskällor.

Regionplane- och trafikkontoret bevakar 
systematiskt utvecklingen i regionen och 
omvärlden. I rapportserien presenteras 
kunskapsunderlag, analyser, scenarier, 
kartläggningar, utvärderingar, statistik och 
rekommendationer för regionens utveckling. 
De flesta rapporter är framtagna av forskare, 
utredare, analytiker och konsulter på uppdrag 
av RTK. På www.rtk.sll.se/publikationer finns 
möjlighet att ladda hem digitala versioner, 
beställa eller prenumerera på rapporterna.

Rapporter & publikationer

Människors hälsa är självklart en viktig 
fråga, inte bara för Stockholmsregionen utan 
för alla regioner och kommuner i landet. 
Men att hitta bra sätt att integrera ett folk-
hälsoperspektiv i planeringen i Stockholms-
region är inte lika självklart. 

RTK har tagit fram flera rapporter i ämnet 
varav den senaste, ”Folkhälsa i planering” 
visar att det finns väl utarbetade metoder 
för att beskriva och uppskatta hälsokon-
sekvenser av olika åtgärder som genomförs. 

Däremot saknas vedertagna metoder för att 
integrera folkhälsoperspektivet i den regio-
nala utvecklingsplaneringen.

Rapporten beskriver hur andra regioner, 
kommuner och även andra europeiska län-
der har arbetat för att få till stånd en interak-
tion mellan folkhälsa och planering. 

En svensk kommun som enligt rapporten 
har lyckats bra är Helsingborg. I Helsingborgs 
kommun finns en särskild enhet för välfärd 
och hållbar utveckling, där folkhälsofrågor 
hanteras på en strategisk nivå och riktlinjer 
är angivna i styrdokumenten. 1999 blev kom-

munen medlem i WHO Healthy Cities och har 
sedan dess arbetet utifrån deras principer.  

En plan för hållbar utveckling har tagits 
fram som årligen uppdateras. Planen grundas 
på statistik som beskriver tillståndet i kom-
munen och pekar ut områden som behöver 
förbättras. I Helsingborg finns tydliga länkar 
mellan olika verksamheter i förvaltningen 
och enheten för välfärd och hållbar utveck-
ling samarbetar i hög grad med stadsbygg-
nadskontoret. Hälsofrågor som prioriteras är: 
arbetslöshet, barns och ungdomars uppväxt-
villkor, otrygghet, våld och brottslighet.

LÄRDoMAR AV LoNDoN
I en utblick till andra europeiska länder 
visar rapporten att exempelvis Rotterdam i 
Nederländerna har en lång tradition av in-
terventioner av hälsosektorn i planeringen. 
Wien har inom ramen för Healthy Cities valt 
att fokusera på de äldre i samverkan mellan 
social sektor och planering. Även Milano ar-
betar med Healthy Ageing.

Men den stad som lyckats bäst med att inte-
grera hälsoperspektivet i regional planering 
är London. En av de bidragande orsakerna är 
att det finns tydliga politiska mål som styr.

Frågan drivs på ett ambitiöst och syste-
matiskt sätt från flera fronter:  lagstiftarens, 
hälso- och sjukvårdens, regionens, kom-
muners (boroughs) och borgmästarens. The 
London Plan genomsyras av hälsofrågor och 
nya ledningsfunktioner och institutioner har 
utvecklats. 

Arbetet med folkhälsa drivs både på ett 
regionalt och ett nationellt plan i London. 
Detta ger flera positiva effekter: Folkhälso-
frågorna kommer in tidigt i planeringen, en 
tydlig roll och ansvarsfördelning skapas mel-
lan olika aktörer. Nya organ och tjänstemän >>
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2002 • 1 Mälardalen – en region?
2002 • 2 Trafikpolitik i Nordamerika och Asien
2002 • 3 Fler till högre utbildning
2003 • 1 Flera kärnor
2003 • 2 Stockholmsregionens samspel 
   med sin nära omgivning
2003 • 3 Destination Stockholm
2003 • 4 Trafikpolitik – samspelet mellan 
   stat och region
2003 • 5 Hållbar utveckling för forskningen?
2004 • 1 yrkesutbildning i Stockholms-
   regionen
2004 • 2  Stockholmsregionen 
   och EU-utvidgningen
2005 • 1 Kunskapsregioner i konkurrens 
   – regional samverkan för framgång    
2005 • 2  Infrastrukturplanering 
   i Stockholmsregionen
2006 • 1 Företagens FoU i Stockholm
   – Mälarregionen
2006 • 2 Transportsystemets finansiering
2006 • 3 Samverkan i Stockholmsregionen
2006 • 4 Räcker arbetskraften?
2007 • 1 Planering för minskad boende-
   segregation
2007 • 2 Stockholmsmigranterna kring 
   millennieskiftet 
2007 • 3 Eftervalsundersökning 2006
2007 • 4 Från Hörjel till Cederschiöld 
2007 • 5 Begrepp inom regional utveckling
2007 • 6 Stationsstruktur i ABC-stråket
2007 • 8 Ansvarskommittén och storstaden
2007 • 9 Universitet och högskolor 
   i Stockholmsregionen 
2007 •  10 Vision, mål och strategier för
   regionens utveckling.
   Program för ny regional utveck-
   lingsplan (RUFS 2010)
2007 •  11 Social Interaction
   in the Virtual Stockholm Region
2007 •  12 Vi ses på Internet. Svensk version av
                     rapport 2007 11 (Social Interaction
    in the Virtual Stockholm Region)
   enbart publicerad på webben
2007 •  13 Stockholmsregionen i ett europeiskt
   perspektiv
2007 •  14 Stockholmsregionens hamnstruktur 
   – underlag till ett förhållningssätt
2007 •  15 Transeuropeiska transportnätverk
   (TEN-T) i Stockholm-Mälarregionen
2007 •  16 Vision,  objectives and strategies for
   the regional development of
   Stockholm
 Programme for a new Regional  
 Development Plan (RUFS 2010)
2008 • 1 Kultur i regional utvecklings-
   planering
2008 • 2 Folkhälsa i regional utvecklings-
   planering

rapporter från år 2001: 

Rapporter & publikationer

ges uttalade roller 
som brobyggare.

Delaktighet och 
jämlikhet är ledord 
när det kommer till 
den brittiska hälso-
modellen och grup-
per som prioriteras 
är minoriteter, barn, 
unga och funktions-
hindrade.

Som ett led i att 
öka integreringen mellan folkhälsa och pla-
nering har RTK ett samarbete med Centrum 
för folkhälsa. I en gemensam grupp diskute-
ras vilka hälsofrågor som ska prioriteras och 

Sjöfartens potential bör utvecklas

Sjöfarten har potential att vara ett miljöan-
passat och kostnadseffektivt transportmedel 
och denna potential bör utvecklas. Region-
plane- och trafikkontoret och Länsstyrelsen i 
Stockholms län har tillsammans formulerat 
ett förhållningssätt till hur utvecklingsförut-
sättningar för hamnar, sjöfart och infrastruk-
tur i Stockholmsregionen bör stärkas.

Transporter bör ske så att miljö- och kli-
matbelastningen begränsas och en god re-
surseffektivitet uppnås. Samtidigt som när-

Transporter bör ske så att miljö- och klimatbelastningen 

begränsas, att en god resurseffektivitet uppnås i samhället som 

helhet samtidigt som näringslivet ges förutsättningar att utveck-

las genom god tillgänglighet och företagsekonomiskt effektiva 

transporter. Sjöfarten har potential att vara ett miljöanpassat 

och kostnadseffektivt transportmedel och denna potential bör 

utvecklas. Regionplane- och trafikkontoret har tillsammans med 

Länsstyrelsen i Stockholms län formulerat sitt förhållningssätt till 

hur utvecklingsförutsättningarna för hamnar, sjöfart och infra-

struktur i Stockholmsregionen bör stärkas. 
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Hamnar, sjöfart och landinfrastruktur  

i Stockholmsregionen

– ett regionalt förhållningssätt

NY RUFS 2010 – UNDERLAG I KORTHET

Magnus Liljegren, centrum 
för folkhälsa.

Nya rapporter

ingslivet ges förutsättningar att utvecklas 
genom god tillgänglighet och företagseko-
nomiskt effektiva transporter.

hur själva processen ska gå till för att på ett 
bra sätt integrera dem i planeringen. 

– Landstinget har utarbetat en folkhälso-
policy och där har Centrum för folkhälsa en 
stödjande roll till RTK som deltagit i både 
framtagandet och implementering av poli-
cyn, säger Magnus Liljegren vid Centrum för 
folkhälsa. Vidare menar han att detta har lett 
till att folkhälsofrågorna blivit mer synliga i 
RUFS-processen.

– Att folkhälsa uppmärksammas i en så 
här tidig fas av planarbetet har mycket stor 
betydelse för hälsoutvecklingen i länet. RTK:s 
arbete kan också inspirera kommunerna i 
regionen till att utveckla och integrera per-
spektivet folkhälsa i sin planering. l 
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FAKTA Bidrag ur miljöanslaget

Södertörnsekologerna har fått 201 000 kronor till projektet ”Ett rikt och nära djurliv                       • 
– miljöövervakning av groddjur i tätort”.
Naturskyddsföreningen i Stockholm har fått 264 000 kronor för att ta fram en utflyktsguide • 
för Rösjökilen och ytterligare 264 500 för projektet ”Fler anläggningar för båtvattentvätt                  
i Stockholms län”.
Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT) Chalmers teknikpark har fått 250 000 kronor för             • 
att utveckla metoder för att utvärdera vatten och VA i RUFS.

Kontaktperson RTK: Börje Wredén, tel. 08-737 41 89, e-post:borje.wreden@rtk.sll.se

Regionplane- och trafikkontoret fördelar på 
uppdrag av nämnden (RTN) bidrag till miljö- 
och skärgårdsprojekt. Prioriterade projekt ur 
skärgårdsanslaget är infrastrukturprojekt för 
ökad tillgänglighet samt projekt för natur- 
och kulturmiljön. Miljöanslaget är inriktat 
på att stödja konkreta åtgärder, kunskaps- 
och metodutveckling. 

Miljö- och skärgårdsbidrag

Skolan för industriell teknik och manage-
mentavdelningen för industriell ekologi på 
KTH har fått 160 000 kronor i bidrag ur miljö-
anslaget. Bidraget utgör hälften av kostnaden 
för projektet ”Hållbar materialförsörjning i 
Stockholms län”.

Syftet med projektet är att få en överblick 
hur man på bästa sätt ska få en mer hållbar 
materialförsöjning i regionen, främst gäller 
det byggmaterial i form av grus, fyllnings-
material och annat som används vid större 
byggprojekt. I ett första steg gäller det att 
hitta relevanta frågeställningar och viktiga 
nyckelaktörer. 

Projektet startade i januari med docent 
Björn Frostell från KTH som projektledare. 
Arbetet med att formulera frågeställning-
arna och samla in information kommer att 
pågå fram till den 17 april då en workshop 

genomförs som kommer att resultera i en 
slutrapport. 

– Genom tydlig struktur och djupinter-
vjuer med nyckelaktörerna kommer vi att 
hitta svaren på frågorna kring materialhan-
teringen. Vi kommer även att lämna en del-
rapport till RTK i mars som ska fungera som 
ett inspel till RUFS, säger Björn Frostell.

Enligt RTK har projektet stor betydelse 
och är intressant ur ett regionalt perspektiv, 
mycket på grund av den höga byggaktiviteten 
i länet. RTK deltar både i projektets styr- och 
arbetsgrupp.

Hållbar materialförsörjning är ett viktigt 
bidrag till att uppfylla de regionala miljömå-
len: begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö 
och god bebyggd miljö. 

– Materialförsörjning inom byggsektorn 
är en viktig fråga för regionen, säger Michael 
Viehhauser på RTK. Det handlar om 10 miljo-
ner ton per år som hanteras i samband med 
olika byggprojekt och volymen kommer vara 
ungefär lika stor inom överskådlig tid. l

Hållbar materialförsörjning 
i Stockholms län 

Text: Kjell Karlsson

Tio miljoner ton avfall är i omlopp i Stockholmsregionen 
varje år. nu får KTH, Ecoloop och några nyckelaktörer bidrag 
ur miljöanslaget för att lösa frågan om en hållbar 
materialförsörjning.

Materialförsörjning inom 
byggsektorn är en viktig fråga 
för regionen. Det handlar om 10 
miljoner ton per år som hanteras 
i samband med olika byggprojekt.
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Nämndbeslut

Christina Rogestam har på regeringens uppdrag utrett hur statens långsiktiga 
ansvar för flygplatserna ska se ut. Utredaren förordar en indelning som för 
Stockholmregionens del innebär att Arlanda och Bromma klassificeras som 
nationellt strategiska flygplatser och Skavsta, Örebro och Västerås som regionalt 
strategiska. 

Staten ska enligt förslaget ta ett ekonomiskt ansvar för de flygplatser som tillhör 
kategorin nationellt strategiska. Detta genom att garantera en ersättning som 
motsvarar eventuella underskott av driftskostnaderna.

RTN understryker Arlandas speciella ställning som nationellt nav för flygtrafiken 
och stöder förslaget. Nämnden bedömer att betänkandets flygplatssystem i östra 
Mellansverige, med en framtida utbyggnad av ytterligare rullbanekapacitet på 
Arlanda, långsiktigt kan tillgodose regionens behov av flygplatskapacitet för 
linjetrafik. Dock behöver tillgängligheten från olika delar i östra Mellansverige 
till Arlanda bli bättre. Kollektivtrafiken till Arlanda måste förbättras och staten 
måste bli bättre på att samordna olika statliga aktörer och statliga intressen i 
frågor som berör Arlanda flygplats.

Framtidens flygplatsstruktur

EU-kommissionens grönbok – Mot en ny kultur 
för rörlighet i städer – ska skapa debatt om den 
negativa trafikutvecklingen i Europas städer. I 
Grönboken presenteras många nya metoder för 
att balansera trafiken i förhållande till krav på 
ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

Ett exempel är metoden ”mobility manage-
ment” – ett komplement till tekniska lösningar 
som ska leda till att vi utnyttjar de fysiska 
strukturerna bättre. Metodens tonvikt ligger på 
mjukvaran, bland annat kunskapsuppbyggnad 
och attitydpåverkan. 

RTN stödjer tanken att lyfta fram goda och 
hållbara exempel, samt utbyte av erfarenheter 
på området. Mer information om Grönboken: 
http://ec.europa.eu

Debatt om rörlighet i Europas städer

Regionplane- och trafiknämnden, RTN, och RTK ansvarar för regionplaner-
ing, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor. Nämnden 
bevakar och tar initiativ i strukturfrågor i Stockholms län och Mälardalen. 
RTN har tretton ledamöter och tretton ersättare, och har vanligtvis åtta 
sammanträden om året. På www.rtk.sll.se/namnden finns snabb infor-
mation efter varje nämndmöte samt besluten i sin helhet.

I december 2007 skrev EU:s regeringschefer 
under det så kallade Lissabonfördraget. Detta 
ersätter det så kallade Nicefördraget, som inte 
godkänts av alla medlemsstater. För att fördraget 
ska godkännas måste ändringar ske i den svenska 
anslutningslagen. 

I sitt yttrande på regeringens remiss betonar 
RTN vikten av att subsidiaritetsprincipen även 
gäller den regionala och lokala nivån. 

Vidare menar nämnden att Stockholms 
läns landsting och Sveriges Kommuner och 
Landsting aktivt behöver ta del i genomförandet 
av fördraget och utvecklandet av den europeiska 
politiken.

Lissabonfördraget – ett steg 
närmare nytt EU-fördrag

Foto: Ulf Lodin

kollektivtrafiken till Arlanda 
ska bli bättre genom samverkan 
mellan olika aktörer.
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Kontaktperson RTK för nämndbeslut:

Börje Wredén, tel. 08-737 41 89, 
e-post: borje.wreden@rtk.sll.se

Nämndbeslut

Hamnstrategiutredningens huvuduppgift 
har varit att identifiera hamnar av sär-
skilt strategisk betydelse för svenska gods-
transportsystemet, samt att föreslå vilka 
hamnar som ska prioriteras för statlig 
finansiering. 

Enligt utredningen är fyra hamnar in-
om Stockholms län berörda; Kapellskär, 

centrala Stockholms Hamnar, Nynäshamn 
och Södertälje. 

RTN välkomnar att staten utvecklar en 
nationell syn. Nämnden menar samtidigt 
att både kriterier för och utpekande av 
strategiska hamnar behöver utvecklas för 
att kunna ligga till grund för aviserad 
infrastrukturproposition under 2008. 

I yttrandet stödjer sig RTN både på RUFS 
2001, där de fyra nämnda hamnarna finns 
utpekade, och det regionala förhållningssätt 
till regionens hamnstruktur som RTN 
tidigare fattat beslut om i samarbete med 
länsstyrelsen. 

Regeringens hamnstrategi

På regeringens uppdrag har länsstyrelsen 
tagit fram en strategi för främjande av 
energiomställning i länet. Förslaget har 
utvecklats i samspel med regionens aktörer, 
bland andra RTK. 

Strategin har en tydlig koppling till RUFS 
2001 och den pågående RUFS 2010-processen, 
då visionen för energistrategin är densam-
ma.

Enligt RTN:s uppfattning skulle dock 

Strategi för energiomställning i länet

kapellskär, centrala Stockholms hamnar, Nynäshamn och Södertälje – fyra hamnar av särskilt strategisk betydelse.

strategin vinna på att bli mer konkret, 
exempelvis genom en tydligare ambition för 
omställningen, kopplad till klimatpåverkan. 
En diskussion om möjliga regionala ut-
släppsmål saknas.



Text: Sara Trus  Foto: Joakim Folke
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Avsändare:
regionplane- och trafikkontoret

storbankerna Swedbanks exempel. Det skulle ge mycket snabbare 
effekt på marknaden än de förändringar som kan åstadkommas lag-
stiftningsvägen. l

2007 blev ett rekordår för kronofogdemyndigheten när det 
gäller antalet betalningsförelägganden som avser sms-lån. En 
anledning är att svenskarna lånar till vardagskonsumtion.

Hur många av de som tog sms-lån 2007 hamnade hos kronofogden?
2006, då sms-lånen introducerades, hamnade 1 400 personer hos 
kronofogden. 2007 blev antalet så högt som 20 000. 

Vilka tar sms-lån?
40 procent av låntagarna är mellan 18 och 25 år, majoriteten är män 
från Stockholm. Många av dem har ingen regelbund en inkomst och 
är ännu inte inne på bostads- och arbetsmark naden, vilket kan få 
stora konsekvenser i framtiden.

Varför är lånen särskilt intressanta för unga?
Att man får pengarna direkt i kombination med bristande kredit-
prövning lockar främst unga. Utan egen bostad och  med oregelbun-
den inkomst är det svårt att beviljas banklån. Vi gjorde nyligen en 
undersökning som visar att pengarna används till främst kläder, 
nöjen, resor samt till att återbetala andra lån. Mer än hälften av 
låntagarna har dock svårt att betala tillbaka lånet. Deras framtida 
möjligheter att skaffa sig en egen bostad begränsas till följd av be-
talningsanmärkningen.

Vilken skillnad kommer det nya EU-direktivet för krediter att göra?
Lagen träder inte i kraft förrän tidigast 2009 och innebär främst 
ångerrätt och kreditprövning på belopp över 1900 kronor. Jag är mer 
angelägen om en förändring i lagstiftningen med obligatorisk kre-
ditprövning och ett tak för konsumentkrediter. Dessutom välkomnar 
jag Swedbanks initiativ att fördröja utbetalningen med 24 timmar. 
Det tror jag hejdar många ogenomtänkta beslut. 

Hur kommer lånebilden att se ut i framtiden? 
Kreditsamhället har helt klart kommit för att stanna. Jag har inget 
emot sms-lån, förutsatt högre krav på långivning och bättre informa-
tion om kreditkostnad och löptid. Under våren tuffar nog marknaden 
på i samma takt som under 2007, men med lite tur följer de andra 

Konsumtionens baksida
FEM FRåGOR TILL RIKSKRONOFOGDEN EVA LIEDSTRöM ADLER:

– Sms-lån har ökat 
drastiskt, säger Eva 
Liedström Adler, 
rikskronofogde.

Sista sidan

FAKTA Sms-lån

Sms-lån introducerades i Sverige i mars 2006. Utmärkande för dessa 
lån är snabbheten i ansöknings-, beviljnings- och utbetalningspro-
cessen. Den korta löptiden och låga lånebeloppen gör att lånen även 
kallas snabblån, snabbkrediter och korttidskrediter. I konsument-
kreditlagen finns idag särskilda undantagsregler för sms-lån, 
till exempel behöver inte kreditprövning ske. 


