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Den viktigaste råvaran är inte längre vår skog, gruva eller flod - utan dagens 
råvaror är information, kreativitet och kunskap. Större urbana platser har fått följa 
med sin tid och förvandlats till storstäder med globala perspektiv - städer där vi 
samtidigt aldrig skådat så stora skillnader i klasstillhörighet. Landets småstäder 
som i begynnelsen förvandlade Sverige från en fattig utkantsnation till ett land i 
framkant - har dock berövats möjligheten att vara en del av kunskapsekonomin. 
I detta hierarkiska samhällsbyggande kan vi dock genom digitaliseringen se ett 
nytt typ av centrum ta form - en autonomibomb smäller - och vi blir alla vårt eget 
centrum. Detta projekt utreder möjligheterna till en mer decentraliserande sam-
hällsutveckling - när storstaden inte lyckas leverera den perfekta tillvaron till alla.

INLEDNING

Mitt projekt grundar sig i mitt ursprung av att växa upp i ett litet norrländskt 
samhälle intill bottenvikens nordligaste kust. En till viss del fantastisk uppväxt 
i närhet till natur och småstadens trygghet - men också en uppväxt kantad av 
diverse nedläggningar, indragningar och brist på möjligheter. Jag är en av dem 
som lämnade - för ett liv i storstaden. Men jag är också en av dem som vill tro att 
ett liv i periferin inte är förbi, att ett liv där inte är en anomali. Genom en teoretisk 
djupdykning i omvärldens utveckling och en historisk kartläggning av småstaden 
har jag försökt skapa mig en uppfattning om varför så många lämnar, samt vilka 
förbättringsåtgärder och arkitektoniska grepp som kan appliceras för att vända 
denna utveckling - och stärka småstadens roll i ett framtida Sverige. Vilka rum 
som kan adderas för att uppmuntra till möten, integration och interaktion mellan 
lokalbefolkning och nya invånare eller besökare i perifera lägen runt om i Sverige. 
Vilka rum som gör ett liv i småstaden mer attraktivt, tillgängligt och uppnåeligt 
- som möjligen bidrar till att minska avståndet och klyftan mellan småstad och 
storstad.

BAKGRUND

FRÅGESTÄLLNING
Vilken typ av arkitektur kan stärka småstadens roll i samhället, uppkoppla den till 
omvärlden och samtidigt ta fram dess fördelar ur ett lokalt och globalt perspektiv?

Hur ska en sådan lokal symbolbyggnad relatera till sin omgivning i form av de ofta 
nedgångna centrum till småstäder - och med sin gestalt kommunicera tecken för 
sitt varande, innehåll och hopp om framtid?

Vilka rum kan adderas för att uppmuntra till möten, integration och interaktion 
mellan lokalbefolkning och nya invånare i perifera lägen runt om i Sverige? Vilka 
rum gör ett liv i småstaden mer attraktivt, tillgängligt och uppnåeligt - genom att 
försöka minska avståndet mellan småstad och storstad? 

Flygvy över Kalix centrum

The most important resource is no longer the river, forest or mine - it is infor-
mation, creativity and knowledge. Larger urban areas has transformed in to 
bigger cities with global perspectives, cities where we´ve never before seen as 
much segregation and class differences. The smaller cities that once transformed 
Sweden from a poor peripheral nation to a country in the financial and social 
forefront, has been deprived of the possibility of being part of the knowledge 
economy. However, in this hierarchical transformation of the society the digital-
ization is forming a new type of center - an autonomous bomb goes off - and 
we all become our own center. This project explores the possibilities for a more 
decentralized society development, when the big cities is unable to deliver the 
perfect life setting for all.

Smaller cities of the periphery is often beautifully situated and offers life quali-
ties and spaces that many are longing for. Though, the last decades have been 
tough and left a lot of the smaller cities with a scattered and rough context – and 
a common lack of spaces to meet in. Therefore this project ended up becoming, 
what I imagine to be a new kind of symbolic building for meetings - that with its 
form, function and programme should express the new future of the periphery. 
The ambition is to introduce spaces which could act as a generator of a new time 
where the small towns get to be part of the knowledge economy, a time where 
people get to choose their own location of center through the tecnology of 
today. A future concept allowing the whole of Sweden to become more vibrant, 
connected to essential functions and filled with life - no matter the amount of 
people or the physical location of the place. 

SUMMARY OF THE PROJECT



Den industriella revolutionen innebar 
stora sociala, ekonomiska och teknol-
ogiska förändringar för världens fram-
tida utveckling, en utveckling som har 
fortskridit väldigt snabbt om man ser 
tillbaka på tidigare utvecklingsskeden 
i historien. Konsekvensen innebar om-
fattande förflyttningar av befolkning 
från landsbygdens små pittoreska 
bysamhällen till industrisamhällen 
och ett annat större sammanhang att 
förhålla sig till. Uppfinningar drevs 
fram och banade väg för stora ekon-
omiska vinster och kapital hos den 
vinnande eliten, medan de tidigare 
bönderna blev arbetskraft i fabriker 
och kraften bakom all råvaru- och pro-
duktframställning. Denna revolution 
innebar också startskottet för urban-
iseringen av storstäder världen över 
och skapar än idag blänkande och fu-
turistiska städer där eliten slåss om att 
materialisera sig själva och sina före-
tags prestige i stål, aluminum och glas 
- material som med blod, svett och 
tårar framställts av de lägre klasserna 
i perifera områden. 

Skillnader i klasstillhörighet har aldrig 
varit så tydliga i världens alla nu mera 
globala städer. Innan hissen kom att 
förenkla den vertikala rörelsen i sta-
den bodde de lägre klasserna på de 
övre våningsplanen eller under mark, 
idag uppförs skyskrapor och under-
jordiska rum för de allra rikaste. Till en 
första anblick kan man tro att alla des-

SNABBT IN I MÖRKRET OCH 
FÖRDÄRVET VÄRLDEN

2. Artikel, In the heat wave - the case against air condi-
tioning, Stan Cox, Washington post, 2010
3. Bok, Vertical - the city from satellites to bunkers, Ste-
phen Graham, 2016

sa torn är en del av att minska stadens 
spridning, att ur ett hållbart perspek-
tiv försöka samla fler människor på 
en mindre yta - men alla dessa torn 
är inte byggda för alla, de är överdriv-
et lyxiga och generösa våningar som 
kommit till för spekulation och vin-
ster. Utvecklingen har inneburit ett 
skifte i vilka rum de olika klasserna 
vistas i, men också förflyttat fokus från 
tillverkningsplatsen till storstadens 
kärna.2 Tillgång till luftkonditionering 
har därför också blivit en klassfråga - 
och en miljömässig orättvisa. Elitens 
levnadssätt i städerna skapar stora 
värmekupoler innehållande farliga 
ämnen som de fattiga inte har råd att 
utestänga sig ifrån. Luften blir alltså 
sämre, desto mer vi artificiellt försök-
er förbättra den och hälsoskadlig luft 
har blivit en av världens största hot 
mot folkhälsan som enligt WHO tog 
7 miljoner människors liv under år 
2012. Utvecklingen har gått så långt 
att Kina - en av världens snabbast väx-
ande ekonomier - aktivt kämpar med 
väderkrigare som försöker så frön av 
regnmoln som genom artificiellt regn 
ska tvätta och mota bort de dödliga 
molnen av förorening.3 Det finns alltså 
ett direkt samband mellan en växande 
ekonomi i och miljöproblem. 

De senaste decennierna har inneburit 
en ökad produktion och försäljning 
som i sin tur bidragit till en ökad lön-
samhet och därför också ett ökat 
välstånd - vilket resulterat i en allt 
större grupp medelklass, som i sin tur 

konsumerar allt fler resurser. Detta är 
dock bara början, nu och i framtiden 
kommer det absolut största hotet för 
vår existens vara de klimatföränd-
ringar som vi människor är skyldiga 
till. Regnskogen skövlas och en ökad 
global temperatur får istäcken att 
smälta, öknar att sprida sig och om-
råden världen över väntas bli omöjli-
ga att bo på. Redan idag har den sti-
gande vattennivån och oväder drivit 
människor på flykt och i framtiden kan 
uppskattningsvis över 100 miljoner 
klimatflyktingar tvingas förflytta sig 
till nya regioner runt om i världen.4 
En utveckling som mynnar ut i sto-
ra klimatproblem, och okontrollerat 
springer mänskligheten in i fördärvet.

4. Artikel, Golfströmmen bestämmer framtiden, Tom 
Juslin, Sydsvenskan, 2008
5. Bok, Expulsions - Brutality and Complexity in the 
Global Economy, Saskia Sassen, 2014

EN FALSK MEN HOPPFULL BILD 
MÅLAS UPP
En första och kanske övergripande 
anblick över läget i världen kan ge en 
hoppfull bild. Aldrig har så många ly-
fts ur fattigdom, aldrig har vi skådat så 
få krig, aldrig så få diktaturer - aldrig 
har världens befolkning varit så fris-
ka, starka och bildade. Sedan andra 
världskriget har världen gått från att 
innefatta 20 demokratier till närmare 
150 idag - och skillnader mellan öst 
och väst har börjat suddas ut. År 1990 
levde 38 procent av världens männi-
skor i extrem fattigdom - idag är siffran 
nere på 10 procent. Det finns dock 
fortfarande väldigt många fattiga 
runt om i välden. Samtidigt som också 
staten i världens många länder blivit 
fattigare till följd av en ofta förekom-

mande skatteflykt. Desto större elitens 
förmåga att producera rikedom, desto 
mer radikalt förändrat har fattigdoms-
förhållandet blivit - klyftorna har näm-
ligen aldrig varit större. Definitionen 
av fattig har också förändrats, förr 
innebar fattigdom människor som 
ägde eller arbetade på en tomt som 
inte producerade mycket. Idag äger 
de 2 miljarder människor som lever i 
extrem fattigdom ingenting annat än 
sina kroppar - i de bästa fallen - och 
kan därför inte uppfylla sina sociala 
skyldigheter på samma sätt som de 
fattiga kunde förr. På detta vis stärks 
segregationen och utanförskapet i 
samhället.5

Enligt hjälporganisationen Oxfams 
undersökning äger världens 8 rikaste 
individer lika mycket som den fat-
tigaste hälften av hela världens be-
folkning.6 Nästan hälften av världens 
miljardärer har också antingen ärvt sin 
förmögenhet eller fått den genom in-
dustrier med fallenhet för korruption 
- vilket gör ojämlikheten än mer os-
maklig. Världens länder går framåt, till-
sammans - men det är en kapplöpning 
om vem som producerar, konsumerar 
och centraliserar bäst. Generellt kan 
man se tendenser till en maktstruktur 
som med skygglappar för sina ögon 
över rådande miljö- och samhällshot 
- fortsätter planera och agera för en 
framtid med största fokus på tillväxt. 
För i de ekonomiska tillväxtsiffrorna 
ser man inte alla negativa aspekter. 
Det som ses som positivt i bokslutet 
6. Rapport, Oxfam, 2015 8. Rapport, Hot, flat and crowded: Why we need a 

green revolution - and how it can renew America, 
Thomas Friedman, 2008

7. Bok, Fyra framtider, Peter Frase, 2016

Kulturgeografen Richard Florida var 
under millenieskiftet den akademiker 
som förde denna fantasi framåt - och 
med hans bok Den kreativa klassens 
framväxt förespråkade han hur sta-
den skulle attrahera kreativa männ-
iskor istället för företag - något som 
passade tidens fokus på individualism 
och marknadisering. Enligt Florida 
själv underskattade han dock kraften 
i omvandlingen och de negativa kon-
sekvenserna har nu fått honom att än-
dra uppfattning och stärker tesen om 
att stadens klyftor ökar allt mer dras-
tiskt. Florida menar att världens mest 
liberala städer också är de mest ekon-
omiskt segregerade och hur satsnin-
gar som gynnar den kreativa klassen 
på ett konkret sätt tränger undan de 
mindre bemedlade. Denna målgrupp 
har helt enkelt inte råd att leva i sta-
den, trots att de behövs som arbetsk-
raft för att serva den kreativa klassen 
- samtidigt som också landsbygden 
ska serva staden, trots att ett liv där 
anses vara förbi. Den amerikanske 
journalisten Thomas Friedman förut-
spår att världen kommer bli allt plat-
tare till följd av en avreglerad handel, 
dematerialiserad ekonomi och ökade 
förutsättningar för gränslös kommu-
nikation. Detta innebär en central 
framgångsfaktor för såväl företag som 
regioner - att vara uppkopplade mot 
rätt saker, där världen växer och där 
produktionskrafterna och tillväxten är 
som starkast.8 Medan Richard Florida 
alltså ser en motsatt utveckling. Han 
ser en allt taggigare värld. Ledande 

kan alltså också ha negativa effek-
ter på både miljö men framförallt oss 
människor.

Idag pågår en ny revolution som 
väntas påverka oss än större än den 
industriella revolutionen. Vi övergår 
från industrisamhälle till kunskaps-
samhälle. Automatisering och digital-
isering ersätter de enklare rutin- och 
tillverkningsarbeten som så många 
människor tidigare ägnat sig åt. Ar-
betarklassen ska istället genom att 
leva i kreativa kluster skapa tillväxt 
och sudda ut klassklyftor. Genom en 
ökande inflyttning till storstaden ska 
också stadens egna expansion få so-
ciala problem att suddas ut. En utopisk 
tanke som i praktiken låter fantastisk, 
men som dagens problem visar mot-
satsen till. I Peter Frases bok Fyra fram-
tider, beskriver han hur vi idag har en 
tre gånger så hög produktivitet än på 
1930-talet och hur all denna produk-
tivitet som människorna än idag är 
en stor del av arbetskraften bakom - 
kommer att övergå till en allt mer ro-
bot- och datoriserad produktion, där 
människan lämnas överflödig.7 Detta 
senario - en andra maskinålder - är en 
stor del av den pågående revolutionen 
som kommer att påverka vår framtida 
värld markant. Ett automatiserat sam-
hälle förutspås antingen innebära per-
manent massarbetslöshet med stora 
klassklykor eller en mer flexibel och 
jämlik värld där människan hittar nya 
sätt att verka och leva.
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SVERIGES PERIFERI EN ANOMALI

8. Bok, Den kreativa klassens framväxt, Richard Florida, 
2006
9. Bok, Norrland, Po Tidholm, 2012

tonoma med de kringresande samer-
na som ursprungsbefolkning. Detta 
tillstånd varade till det att Gustav Vasa 
tog kontrollen och pekade med hela 
handen och slog fast i sin kungörelse: 
Sådana ägor som obygds ligga, höra 
gud, oss och Sveriges krona till. Sver-
iges stormaktsambitioner och brist på 
kolonier världen över kom att driva på 
koloniseringen av landets egna Västin-
dien; Norrland - till att nyttja region-
ens naturresurser och som Po Tidholm 
uttrycker sig i sin bok Norrland; skulle 
lyfta landet från fattig utkantsnation 
till ett förmöget europeiskt rike.10 
Vilket Sverige lyckades med.

Städer hade tidigare skapats med in-
spiration från medeltida ideal, med tät 
bebyggelse längs gator, ett centralt 
beläget torg och en stark huvudgata 
- städerna placerades utifrån strate-
giska lägen, ofta naturskönt belägna i 
närheten av vattendrag, älv eller hav. 
Redan på 1700-talet inrättades loka-
la byggnadsordningar som innehöll 
bestämmelser om krav på ett prydligt 
byggnadssätt med tydliga riktlinjer 
om material, våningshöjder, och plac-
eringar av byggnader. Nybyggnation-
er skulle anpassas efter omgivande 
bebyggelse, men variation uppmun-
trades eftersom den likartade bygg-
nadstekniken skapade ett enhetligt 
helhetsintryck. Slutet av 1800-talet 
var en intensiv period i svenskt stads-
byggande och många byggnader 
revs i gamla stadskärnor, städer växte 
förhållandevis lika mycket över hela 

företag och regioner attraherar kun-
skap, människor och kapital, vilket gör 
att världens tillväxt koncentreras till 
vissa framgångsrika platser, med vassa 
specialiseringar. För sådana regioner 
blir det ännu lättare att attrahera ön-
skvärda målgrupper. Det innebär att 
en central framgångsfaktor är att vara 
spetsig, med avseende på kunskap-
skapital och framgångsrika specialise-
ringar - att vara globalt konkurrensk-
raftig.9

Vilken framtid vi än väljer att tro på, 
är det i alla fall tydligt att den andra 
maskinåldern kommer innefatta be-
tydande konsekvenser för vår värld. 
Kunskap och kommunikation blir med 
all säkerhet extremt viktig, men om 
vi sedan utövar den starkt individual-
istiskt eller styrda i en grupp är svårt 
att förutspå. Det är också svårt att se 
hur hela världens befolkning ska kun-
na profilera sig som kunskapsstarka 
- vad som tillslut skiljer den ena från 
den andra i den hårda konkurrensen - 
vilket ansvar stat och stad väntas ha, 
samt hur gränser mellan länder och re-
gioner allt mer känns som ett föråldrat 
synsätt att skapa ett vi- och dom-per-
spektiv.

9. Bok, Den kreativa klassens framväxt, Richard Florida, 
2006
10. Bok, Norrland, Po Tidholm, 2012

Under 1930-talets efterkrigstid och 
den industriella revolutionens intåg 
började tillbakagången i delar av den 
Svenska landsbygden att göra sig allt 
tydligare. Framförallt i de nordligaste 
delarna av landet som länge varit au-

landet - och många av dessa städer är 
de som vi idag kallar småstäder. Na-
tionalromantiska föreställningar ska-
pade ett intresse för regional arkitek-
tur och småstadens omväxlande 
träbebyggelse ansågs som en förebild 
för kommande bebyggelse runt om 
regionen.

Mellankrigstiden under 1900-talet 
innebar dock ett avståndstagande 
från historiska hänsyftningar, trots 
att många av modernismens arkitek-
ter romantiserade det lilla, trygga 
småstadssamhället. Det finmaskiga 
nätet av landsbygd ersattes av det so-
cialdemokratiska mönstersamhället; 
centralorten, ofta med en intilliggan-
de industri - där det trygga visual-
iserades i 1950-talets planering med 
högsta fokus på grannskapstanken. 
Denna tids stadsbyggnad präglades 
av en vilja att stöpa verkligheten i en 
form, låta alla människor leva och röra 
sig på ett likartat och förutbestämt vis 
- kollektivt. Befolkningens livsförutsät-
tningar förbättrades markant och en 
ny livsstil blev plötsligt normen. En 
norm som mycket väl var hämtat från 
den amerikanska ideal-bilden. Förort-
er med villamattor lades ut, med ett 
största fokus på det individuella. Att 
leva ensamma tillsammans utan plat-
ser för möten. Där bostaden ska verka 
för att tillfredsställa oss mentalt och 
ersätta det offentliga rummets sam-
varo som vi förr vistades i. Det är som 
en bur som vi självmant låser in oss i, 
stänger oss ute från alla möjligheter till 

möten utom de självmant planerade. I 
alla kulturer har de centrala samhälls-
gemensamma mötesplatserna varit; 
templet, torget och tinget. I Sverige 
var det länge kyrkan, marknaden och 
rådhuset. Men som en produkt av ur-
baniseringen kom egna mötesplatser, 
egna hem och egna rörelser att växa 
fram. Kyrkans dragningskraft och ob-
ligatoriska närvaro ersattes av statens 
generösa och välkomnande rum; så 
som postkontoret, biblioteket, folkets 
hus eller folkets bio.

Under 1960- och 70-talet började riv-
ningen och den så kallade saneringen 
av stadskärnorna att kritiseras, hus 
ockuperades, renoverades och bev-
arandefrågorna blev aktuella. En opin-
ion bildades mot de nya byggnaderna 
som upplevdes som människofient-
liga, ofta i för stor skala, och liknades 
ofta med betongbunkrar, eller fyrkan-
tiga enformiga och mörka lådor. Lådor 
som ofta innefattade statliga eller of-
fentliga rum som tidigare saknats i sta-
den, så funktionen välkomnades men 
formen kritiserades. Denna tids stads-
byggnad skapade nya noder i staden 
och bidrog ofta till en mer utspridd och 
splittrad stadsbild.  Småstaden erbjöd 
en tillrättalagd tillvaro i en etniskt ho-
mogen miljö - som medelklassen vän-
tades attraheras av - som en produkt 
av landet i framkant, den polerade och 
förbättrade tillvaron för de tidigare 
bönderna. Centralorten bromsade ur-
baniseringen under tillväxtåren. Men 
eftersom de var konstruktioner, föll de 

Sveriges ekonomiska system kom att 
fungera efter Rehn-Meidner modellen 
som förespråkade att flytta arbetskraft 
dit den behövdes; genom flyttbidrag. 
Denna modell bidrog till att över en 
halv miljon människor lämnade lands-
bygden för städernas miljonprogram. 
Jämlikhet ersattes med ord som; 
tillväxteffektivitet och konkurrens och 
fram till slutet av 1980-talet var det ty-
dligt att det var staten som hade det 
övergripande ansvaret för regionalpo-
litiken och ansvar att mildra effekterna 
vid kris. Statens roll gick därefter till att 
endast skapa grundförutsättningarna 
för utveckling så som infrastruktur 
och tillång till utbildning. Sedan var 
det upp till regionerna själva att se 
hur de kunde bidra till den ekonom-
iska tillväxten. Stöden ersattes med 
åtgärder, och en inkomstökning skulle 
sätta press på ökad produktivitet - 
vilket bidrog till att mindre effektiva 
företag slogs ut.11 Den moderna män-
niskan flydde dessa perifera platser; 
den ville vara en del av den trendiga 
och moderna storstaden. Landsby-
gden lämnades tom, där utflyttade 
hem stod som objekt för en förgången 
tid.

samman när finanskrisen drabbade 
Sverige under 1990-talet - och flödet 
av resurser till offentliga sektorn stan-
nade av. Trots decennier av försök att 
upprätthålla en levande landsbygd 
från statens håll i form av en regional-
politik med riktade investerings- och 
utvecklingsstöd - fortsatte människor 
alltså att flytta från landsbygden, men 
inte till småstaden, utan för ett nytt 
liv i storstaden. Där storskalighet och 
byggande med globala perspektiv 
var - och är - idealet. Där arkitektur ska 
skapas med framtidens uttryck, och 
inte med tanke på det förgångna.

Det förgångna lämnas åt sitt öde, och 
än idag finns lagstiftning som bidrar till 
samma koloniserande utveckling för 
vår norra landsände. Norrlands råvaror 
forslas ut ur regionen ofta till utländs-
ka företag i globala städer, utan att 
någon andel kapital kompenseras. An-
dra länder med exempelvis gruvdrift 
tar ut ca 10 procent avgift på mineral-
intäkterna, medan Sverige tar ut 0.05 
procent - och siffror från Norrlandsför-
bundet visar att så lite som 2,3 procent 
av Norrlands totala produktionsvärde 
återgår till regionen. Övriga politiska 
redskap som bidragit till förändring, 
ofta till Norrlands nackdel - är priva-
tiseringar och outsourcing. Marknad-
slogikens och de kapitalistiska kraft-
erna skapar mer service där det redan 
finns service att konkurrera med, och 
låter landsbygden dö ut för att det ur 
ett tillväxtperspektiv är bättre att sam-
la alla resurser på en och samma plats. 
11. Bok, Stockholm städerna & resten, Arne Muller, 
2017 

CENTRALISERANDE NATURKRAFT
Samtidigt som centraliseringens 
kraft bidragit till att fastighetspris-
erna i storstaden stigit så mycket att 
bostäderna också där förvandlats till 
objekt, investeringsobjekt och kapi-
talplaceringar - inte hem för familjer. 
Storstadsregionerna utvidgas, sväller 



Foto, Jean Hermansson.
Illustrerar arbetarna som rusar hem från ett arbetspass vid industrin.

Foto, Levittown New York
“The american dream”, villaförorten

Foto, Shopping Luleå, arkitekt: Ralph Erskine
En av de första byggnaderna i vår norra landsände som med större intentioner ämnade samla 
befolkning från olika samhällsklasser, under årets alla årstider.



12. Rapport, Städer och tillväxt Vad säger forskningen?, 
OECD, 2006.

och gentrifieras, och där beskrivs ofta 
en vardag präglad av trafikproblem, 
trängsel, buller, segregation, och hem-
ska boendeförhållanden. Storstadens 
motsats beskrivs som landsbygd eller 
glesbygd och förhållandet mellan 
dessa poler diskuteras med utgång-
spunkt i dikotomin urban/rural. Den 
mellanform som småstaden utgör up-
pmärksammas sällan, och ett liv där 
anses förbi. Storstaden representerar 
nutid och framtid - trots alla negativa 
beskrivningar, medan småstaden be-
traktas som tillhörande gårdagen. 

Sedan 1950-talet har befolkningen i 
världens städer mer än femdubblats. 
0,7 miljarder år 1950 hade år 2014 
blivit 3,9 miljarder, och år 2040 väntas 
6,3 miljarder människor bo i storstads-
regionerna. Centralisering och ur-
banisering är alltså en företeelse som 
man finner världen över och enligt de 
rika ländernas samarbetsorganisation 
OECD är 7,35 miljoner invånare det op-
timala antalet i en perfekt stad.12 I den 
perfekta staden möts främlingar för 
att slå sina kunskaper samman - och 
tillväxt skapas ur individens förmåga 
att kommunicera. Förr var staten sta-
den, men nu ser vi en allt mer global 
karta över vår värld. Företag ritar om 
sina organisationskartor och ser städer 
istället för länder som sina verkning-
sområden där företagsledare verkar 
närmast som stadschefer - och trots 
trängselskatter och höga boendekost-
nader är det tydligt att många faktiskt 
är villiga att betala ett högt pris för att 

vara del av ett storstadsliv. Större ur-
bana platser har fått följa med sin tid, 
med globala perspektiv.  Samtidigt 
som landets småstäder som en gång 
i tiden lyfte landet till en nation i fram-
kant - har berövats möjligheten att 
vara en del av kunskapsekonomin. 

I Sverige fortsätter de regionala kly-
ftorna att öka, Stockholm växer över 
sina bräddar och enligt en rapport och 
prognos om arbetsmarknadsområden 
väntas 30 procent av landets be-
folkning år 2040 vara bosatta i Stock-
holmsområdet. Detta har självklart 
en förödande konsekvens för miljön. 
I dagsläget bor hälften av världens 
befolkning i städerna - samtidigt som 
dessa städer står för 76 procent av 
världens totala energiförbrukning. 
Där själva urbaniseringen och utveck-
lingen av staden är en stor del av för-
brukningen. Parallellt med industrial-
iseringen ligger också kapitalismens 
genombrott till grund för denna ur-
banisering, och drivs av att kapital-
et ständigt måste sättas i arbete för 
att skapa tillväxt. Kapital fanns inte i 
begynnelsen, utan det är ett resultat 
av vår skapandeprocess och förmå-
ga att genom inovationer väcka ett 
begär, behov och intresse - som i sin 
tur skapar konkurrens. Små geograf-
iska skillnader, både vad gäller natur-
resurser och socialt konstruerade före-
teelser, förstoras och befästs snarare 
än utjämnas av den fria konkurrensen. 
Konkurrensens tvångslagar pressar 
kapitalisterna att flytta produktionen 

till mer fördelaktiga platser, och de 
speciella behov specifika former av 
varuproduktion för med sig pressar 
dem till territoriell specialisering.13 
Fördelaktiga platser - som i sin tur 
pressar människorna till att bosatta sig 
där - och dit människor flyttar, flyttar 
också pengarna och makten.

14. Reportage, Resten av Sverige, Po Tidholm, SVT, 
2016

13. Rapport, Clies & Greenhouse Gas Emissions: The 
Scope of the challenge, Tom Pugh & Michael Renner, 
2005

STAD & LAND, IDAG, IMORGON
Po Tidholm anser att Norrland är en 
projektionsyta för södra Sveriges 
drömmar om vildmark, autenticitet 
och något på samma gång genuint 
och hopplöst öde. Samt att dessa 60 
procent av landet har kommit att bli 
ett slags spegel som den moderna 
nationen håller upp. En referens som 
gör det moderna ännu modernare 
och det urbana ännu mer urbant. För 
Sveriges många hårt drabbade lands-
bygdskommuner har också turismen 
blivit den stora möjligheten. Det 
finns många motiv bakom en turism-
satsning: desperation, bristande skat-
teunderlag, och möjligheten att starta 
delfinansierade projekt som i sin tur 
lösgör EU-medel och skapar arbetstill-
fällen i uppbyggnadsfasen. Effekterna 
är omtvistade. Hittills har utgifterna 
på de flesta håll varit betydligt större 
än intäkterna - men ur ett positivt per-
spektiv kommer de satsade pengarna 
lokalbefolkningen till godo genom 
exempelvis bättre kommunikationer, 
service och ett större utbud av varor 
och tjänster.

Tidholm menar att i postmodernitet-

en har de flesta subkulturer och rikt-
ningar förlorat sitt sammanhang. Den 
postmoderna människan väljer fritt 
från en palett av stilar och uttryck, det 
sker sällan av nödvändighet, eller som 
en revolt mot något specifikt. Ingent-
ing är egentligen längre genuint, och 
vi har kommit till ett läge där subkul-
turen fått en omvänd roll. Istället för 
att vara något utvidgande, en port till 
en större öppnare värld, har det blivit 
små kryp-in för människor som inte 
orkar med mångfalden i form av ho-
mogenitet. Förr var subkultur en pro-
test mot det grå, konforma och inruta-
de livet. Man flydde ut, nu flyr man in 
- tar skydd.14 Den stereotypa bilden av 
den flanellskjorta-klädda jagande nor-
rlänningen lever kvar. Den som inte 
riktigt vågar klaga, född med mind-
ervärdeskomplex, ständigt betraktad 
som att vara lite bakom flötet och obil-
dad - något som ofta skildras i svenska 
filmer och böcker. Genom den stere-
otypa bilden av människan boendes 
i periferin har staden etablerat ett 
mindervärde, där dessa människor 
känner sig missnöjda och inkluderade 
i en stereotyp grupp som de kanske 
inte alls känner tillhörighet till. Visst 
finns det norrlänningar med jakt som 
intresse, men sedan finns det övergri-
pande många norrlänningar som just 
är dessa vanliga personer som tar sin 
flykt in i sina kryp-in omgivna av vack-
er natur - och syns du inte, finns du 
inte.

I staden samlas ett virrvarr av olika sub-

it fler arbetstillfällen, utan att många 
går i pension och den yngre gener-
ationen flyttar därifrån. Arbetsförm-
edlingens rapporter visar dystrare 
siffror när det kommer till storstäder-
na, där väntas det finnas ett större 
flöde av arbetskraft än vad som pen-
sioneras och finns arbeten till. Bilden 
av arbetsmarknaden i periferin blir 
därför motsägelsefull.16 Den stereo-
typa bilden som stadsbon målat upp 
över människan boende i periferin - är 
ofta att den som i en protestställning 
bara lever där för att mjölka staten på 
bidragspengar. Trots att dagens siffror 
visar att småstaden har en liknande 
möjlighet till arbete är det storstaden 
som är normen, och den plats som 
anses erbjuda bäst förutsättningar.

MELLANTING MELLAN 
URBAN OCH RURAL

kultur-grupper och intellektuella med 
en bild av att deras direkta närhet till 
varandra på något sätt ska skapa krea-
tivitet - men trots att många kan hitta 
sin tillhörighet i olika grupper tender-
ar staden istället att producera homo-
genitet. Vilken flock vi idag identifierar 
oss med verkar vara i förändring, vi 
har brutit oss fri från geografins fasta 
grepp med hjälp av teknologi. Nätverk 
knyter oss samman och självklart är 
det inte bara centralisering och kap-
italismens krafter som får oss männ-
iskor att röra på oss. Studier visar att 
arbetsmarknaden är en viktig förklar-
ing varför människor flyttar, men även 
sociala faktorer som närhet till släkt 
och vänner, har betydelse. Tillgång till 
vård, omsorg, kommunikationer och 
friluftsliv, men även närhet till vatten 
och vacker natur kan ha viss betydelse. 
Saskia Sassen beskriver dock hur tyng-
dpunkten i världsekonomin förskjutits 
från de platser där tillverkning sker 
och knutpunkter till handeln finns, till 
de städer som utvecklats till globala 
finansiella centra. Där allt ska styras 
ifrån, och serveras av diverse servi-
cetjänster. Sassen menar att städer i 
perifera lägen och gamla hamnstäder 
tenderar att falla tillbaka - då de inte är 
en del av den urbana normen.15

Idag är det faktiskt lätt att hitta gles-
bygdskommuner i Norrland med ar-
betslöshetsnivåer i klass med Stock-
holms, eller till och med lägre - alltså 
till en första anblick positiva siffror. 
Det handlar dock inte om att det bliv-
15. Bok, Expulsions - Brutality and Complexity in the 
Global Economy, Saskia Sassen, 2014
16. Bok, Stockholm städerna & resten, Arne Muller, 
2017

Perifera lägen runt om i Sverige skrik-
er efter arbetskraft vilket blir extra 
tydligt när mer än hälften av Sver-
iges kommuner infinner sig vid ar-
betsmarknadsmässor runt om i Eu-
ropa, för att marknadsföra och locka 
driftiga entreprenörer och småbarns-
familjer att bosätta sig i just deras 
kommun - och därmed upprätthålla 
en levande periferi. Kulturgeografen 
Marco Eimermann vid Örebro univer-
sitet har studerat hur trängseln i mån-
ga centraleuropeiska storstadsom-
råden fått exempelvis holländare att 
söka sig till den svenska landsbygden. 
Gleshet är för dem ingen nackdel utan 
ses snarare som attraktivt, och med 
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17. Rapport, Därför bör vi locka holländare till Sveriges 
landsbygd, Marco Eimermann, SVT Opinion, 2013
18. Reportage, Järnburen, Po Tidholm, 2017

kommunikation, service, butiker och 
ofta någon form av kulturellt utbud. De 
senaste decenniernas utflyttning och 
svåra ekonomiska förutsättningar har 
dock ofta bidragit till ett nedgånget 
och falnat centrum - vilket minskar 
viljan att mötas, och skapar känslan av 
omsorgsbrist om invånarna.

Småstadsinvånaren känner kanske 
inte fler personer än en storstadsbo 
gör, men dem hen känner - eller bara 
känner igen - stöter en sannolikt ihop 
med oftare. Småstadsliv bygger alltså 
på att människan träffas ofta, vilket gör 
centrumbildningens roll väldigt viktig 
i det sociala och samhälleliga sam-
spelet. Utan att sträva efter uppmärk-
samhet för sin person blir småstad-
sinvånaren identifierad som en i ett 
sammanhang - vilket ofta bidrar till 
känslan av trygghet och delaktighet. 
I Catharina Sternudds rapport, Bilder 
av småstaden - om estetisk värdering 
av stadstyp, påpekar hon dock också 
hur den som i något avseende avvik-
er från normen kan känna sig iaktta-
gen och bedömd.19 Många upplever 
dock att storstaden kan uppfattas 
som hård och ogästvänlig med mån-
ga homogena ideal och förväntning-
ar, som istället småstaden på ett ink-
luderande och öppet sätt omfamnar 
sin invånare. Förr argumenterades 
småstaden attrahera medelklassen 
med dess homogenitet och boende-
former som endast kunde uppnås av 
de invånare med god inkomst. För att 

en väl utbyggd digital infrastruktur, 
välfärdsstat och låga boendekostnad-
er blir en flytt plötsligt självklar. De 
resursstarka centraleuropéerna blir 
pionjärer i en åtminstone småskalig 
omfördelning av befolkning från urba-
na till perifera områden - som ofta inte 
drar sig från att låta sitt entreprenör-
skap verka, och därför skapar ännu fler 
arbetstillfällen och framförallt en fram-
tidstro.17 Tendenserna att som stadsbo 
söka sig till periferin kan man också 
skymta inom Sveriges gränser, männ-
iskor som vill gå ifrån normen som den 
urbana storstadsbon. Även om stor-
stadsregionerna lockar människor i ar-
betsför ålder så yttrar barnfamiljer att 
söka sig i motsatt riktning och bosätta 
sig i småstäder. Andra livsvärderingar, 
en starkare hälsotrend, att ha mer tid 
för barnen - kan innebära att vi får en 
annorlunda regional drivkraft och ett 
annorlunda befolkningsmönster.

Om vi ser det långsiktigt miljömässigt 
och energimässigt så finns det myck-
et som talar för att vi ska utnyttja hela 
landets tillgångar. För även om man 
börjar odla grönsaker i storstaden så 
kommer kapaciteten inte att räcka för 
att täcka storstädernas försörjning - 
periferin måste leverera, och då också 
leva.18 Livet i småstaden skiljer sig från 
storstaden, men också från den rurala 
landsbygden. Småstaden innefattar 
ett begränsat geografiskt område ofta 
omgivet av naturlandskap med närhet 
till vattendrag, älv eller hav. Här finns 

19. Rapport, Bilder av småstaden - om estetisk värder-
ing av stadstyp, Catharina Sternudd, 2007

bosätta sig i en nybygd villa enligt ide-
alet krävdes kapital. Idag kan vi dock 
urskilja ett skifte, det faktum att stor-
staden producerar homogenitet och 
boendeformer som exkluderar lägre 
inkomstskikt - och endast vill skapa 
ekonomisk tillvägt och tillfredsstäl-
la en gynnad grupps förväntningar 
och ideal. Småstaden med dess un-
der 1900-talets senare hälft tillkomna 
hyresrätter, och villakvarter erbjuder 
däremot en öppnare miljö att bosätta 
sig i - för alla klasser - både för sven-
skar men också personer från andra 
länder och kulturer. Småstaden är idag 
långt ifrån en homogen plats.

Trots detta är det idag storstadsre-
gionerna som växer. Där tillkommer 
bostadsområden ofta med småsta-
dens miljö som ideal - där både skal-
an, byggnadstyper, utformning och 
senare marknadsföring av området 
relaterar till småstadens fysiska form, 
närhet, trivsel och trygghet. Den förin-
dustriella bebyggelsen används alltså 
både som visuell och strukturell före-
bild - men inte på den plats där den 
hör hemma. Den faktiska småstaden 
förknippas av storstadsbon ofta med 
negativa associationer men på en ny 
plats i närhet till storstaden marknads-
förs bara positiva - där kan man tänka 
sig att bo.

Urbanisering innebär en koncentra-
tion av både människor, kapital och 
beslutsmandat - men storstaden tar 
också större områden i anspråk. En-
ligt urbanteoretikern Neil Brenner, 
befinner sig alla jordens ytor under 
en urban horisont. Genom jord- och 
skogsbruk, gruvnäring och turism är 
också periferin inordnad i en urban 
logik av förädling, transporter och 
konsumtion.20 Med detta perspektiv 
behöver inte nödvändigtvis storstad 
och periferi ses som varandras mot-
poler. I svensk planeringskontext finns 
dock en skarp uppdelning mellan 
stad och land, med en målsättning att 
skapa konkurrenskraft och säkerställa 
en långsiktigt hållbar exploatering av 
landets resurser. Det är i städerna man 
realiserat den nationella och kommu-
nala planeringen, och därför exkluder-

EN URBAN HORISONT
Trots att småstadens bebyggelse kop-
plas till 1800-talets samhällsstruktur 
är det än idag människor som fin-
ner attraktionsvärdet i detta - utan 
att samma form av värderingar och 
levnadssätt behöver infinna sig. En 
stadsbild i mänsklig skala, med närhet 
till natur och ofta en historisk ank-
nytning av tidigare generationers 
närvaro i staden - skapar en starkare 
koppling mellan person och småsta-
dens rum. Efterkrigstidens planering 
av centralorter och småstäder runt om 
i Sverige präglades starkt av de ideal 
som rådde runt om i världen. Idén om 
det egna hemmet, den egna villan 
- hämtat från den amerikanska ideal-
bilden av ”the American dream” attra-
herar än idag större delen av befolk-
ningen. En boendeform som är svår 
att uppnå i dagens storstadsregioner. 

20. Bok, Implosions/explosions - towards a study of 
planetary urbanization, 2014

till någon specifik plats. Globaliserin-
gen gjorde oss dock mer beroende 
av varandra, och trots bra kommu-
nikationsmöjligheter i perifera lägen 
fortsatte städerna att locka - men då 
var livet i staden något helt annat än 
vad som upplevs idag. Städerna gör 
allt för att stärka sitt varumärke, och 
attrahera fler att flytta dit. I Stockholm 
stads översiktsplan Promenadstaden, 
kan man läsa hur största vikt sätts i 
att tillgodose näringslivets behov av 
kompetent arbetskraft och förbät-
trade kommunikationer. Hur staden 
tydligt prioriterar att profilera sig som 
staden med hög livskvalité, samt vikt i 
att skapa konkurrensfördelar i en allt 
mer internationaliserad värld.

Idag lyckas dock inte storstaden lever-
era den perfekta tillvaron för alla sina 
invånare, något som kan bidra till en 
mer decentraliserande utveckling. 
Städer kan vara stora, men de kan 
också vara mindre. I USA pågår många 
projekt där storstadens urbanitet ap-
pliceras i den mindre stadens kontext 
för att attrahera nya invånare. I Sverige 
kanske Visby är ett av de tydligaste ex-
emplen på hur storstadens utbud av 
mötesplatser applicerats i den mindre 
stadskärnan för att locka invånare och 
besökare - vilket till en första anblick 
kan anses som lyckat. Detta fenomen 
av urbant byggande i perifera lägen 
kan dock innebära en stor risk i att 
småstadens själ och faktiska styrka i 
att inte vara storstad går förlorad.

21. Artikel, Planering stödjer klyftan mellan stad och 
land, Nils Björling, Arkitekten, 2018
22. Publikation, Promenadstaden, Stockholms stads 
översiktsplan, 2010

ar resterande del av vårt land.

Nils Björling, universitetslektor i stads-
byggnad vid Chalmers universitet, 
beskriver hur det tydligt framgår vilka 
som tjänar respektive begränsas av 
pågående urbanisering - genom att 
studera vilka geografiska samman-
hang som har resurser, kompetens 
och beslutsmandat för att förändra 
den fysiska miljön. Om det inte finns 
möjligheter att förändra bebyggelse, 
infrastruktur eller landskap begränsas 
även möjligheterna att dra nytta av 
samhällsförändringar eller motverka 
negativa effekter. Björling syftar på fy-
siska förutsättningar och normer som 
bidrar till faktiska rumsliga inlåsningar 
som hämmar en eventuell förändring, 
och därför ökar polariseringen.21 Med 
framtidens globala och digitala ut-
maningar framför oss måste vi plane-
ra utan skarpa uppdelningar, genom 
att inkludera hela vårt land - på så 
sätt säkerställs en rättvis fördelning 
av resurser för en hållbar utveckling. 
Det handlar om perspektiv, priorite-
ringar och intressen - men framförallt 
de bakomliggande politiska besluten. 
Det lokala måste fungera, för att se-
dan kunna slå globalt.

ENSAM TILLSAMMANS
TILLSAMMANS ENSAM
När modern kommunikations och 
digital teknologi etablerade sig på 
1980-talet trodde visionärerna att 
periferins möjligheter skulle bli större 
genom att vi inte längre var bunden 



Det är tydligt att vår tid formas av digi-
taliseringen som under en väldigt kort 
tid radikalt förändrat vårt sätt att lära, 
arbeta och leva. Nätet är den största 
maskin vi någonsin skådat, allt finns 
där - och vi är enormt beroende av 
den. All kunskap som kan infångas och 
artikuleras - kan också digitaliseras, 
och sedan kopieras. Enligt Per Schling-
mann och Kjell A Nordström som står 
bakom boken Urban Express, är det 
just denna möjlighet som gör att det 
som digitaliseras också kommer anses 
som mindre värt. I den globala urbana 
framtiden är det den icke digitalise-
rade kunskapen som blir attraktiv. Det 
som uppstår i ett ögonblick så som en 
konsert eller de individuella bärare av 
kreativ kunskap som kommer få ett 
högt konventionellt värde.23 Samti-
digt som de riktar en kritik till att även 
de kreativas kunskapsmassa risker-
ar att kollektiviseras - att exempelvis 
världens arkitekter tenderar att skapa 
genom att kopiera.

Samtidigt som vi möter en mer öp-
pen och tillgänglig värld blir det också 
allt tydligare att vi möter en hård och 
tuff framtid. Att kollektivt samarbeta 
mellan professioner, gränser och till-
hörigheter blir allt vanligare. Det klas-
siska konkurrensperspektivet ger vika, 
för att samarbeta sig starkare - även 
med konkurrenter. Allt fler studerar 
och att ha en universitetsexamen idag, 
kan jämföras med en gymnasieexa-
men förr - eftersom massutbildandet 
skapar större konkurrens i arbetslivet. 

Mycket tyder dock på att vi i framtid-
en kommer betrakta utbildning på ett 
helt annat sätt - eftersom den störs-
ta källan till kunskap idag är diverse 
digitaliserade sökmotorer och sociala 
nätverk. Ett skifte har också skett; idag 
är det allt fler kvinnor än män som ut-
bildar sig och platsar in på de högre 
positionerna i ledande företag. Samti-
digt som många män trångsynt anser 
att de inte vill leva i en relation tillsam-
mans med en kvinna med högre ut-
bildning eller position än dom själva. 
Detta fenomen och det faktum att vi 
idag är mer individuellt inställda visar 
sig tydligt i den statistik att över 60 
procent av alla hushåll i Stockholm 
är ensamhushåll. Utbildning ger kun-
skap, och kunskap är makt - och singel 
är stark. Familjen i staden är helt en-
kelt utrotningshotad, som istället per-
iferins ofta förekommande kärnfamilj 
blir ett tydligt motexempel på.

Digitaliseringen beskrivs ofta som en 
humanistisk succé men innebär av-
sevärt hårdare konkurrens. Det blir allt 
tydligare att kunskap också är makt 
och trots att våra centrumbildningar 
blir allt tydligare och framstående i ett 
hierarkiskt samhällsbyggande - kan 
man också genom digitaliseringen se 
ett nytt typ av centrum ta form. Den 
gör all information tillgänglig för alla, 
vilket förflyttar kontroll och makt till 
alla. Föråldrade sätt att leva och or-
ganisera våra liv tar helt enkelt nya 
uttryck - en autonomibomb smäller - 
och vi alla blir vårt eget centrum. Att 

23. Bok, Urban Express, Per Schlingmann och Kjell A 
Nordström, 2017

ting: En person som på grund av en 
välgrundad rädsla för förföljelse av ras, 
religion, nationalitet, medlemskap i en 
viss social grupp eller politisk åsikt är 
utanför personens nationalitets land 
och inte kan eller på grund av sådan 
rädsla vill utnyttja skydd av landet, om 
möjligt av rädsla inte kan återvända 
till det anses vara flykting. Sedan dess 
har begreppets definition inte ändrats 
särskilt - bara blivit allt mer aktuellt. 
Idag är det fler människor än någonsin 
som flyr, så mycket som var 133:e per-
son i världen är på flykt undan konflik-
ter och förföljelse.

Enligt senare rapporter från UNHCR 
är det över 65,3 miljoner människor 
på flykt från krig och förföljelse runt 
om i världen, 40 miljoner av dessa är 
på flykt i sitt eget hemland - och en-
dast 3,2 miljoner av dessa har lyckats 
söka asyl. Nästan 90 procent av alla 
dessa flyktingar befinner sig i fattiga 
utvecklingsländer så som Syrien, Af-
ghanistan och Somalia - och närmare 
hälften av dem är skrämmande nog; 
barn.24 Anledningen varför allt fler flyr 
beror mycket på att krigen och konf-
likterna pågår allt längre - och att det 
ständigt dyker upp nya, samtidigt som 
det inte finns några varaktiga lösnin-
gar för människor på flykt - istället 
byggs murar vid gränserna upp. I en 
intervju med Viktor Banke, advokat 
vid Advokatbyrån Tomas Bodström 
ger han en bild av hur Sveriges asyl-
politik ständigt drivits mellan att vara 

som stad bygga upp virtuella murar 
mot periferin likt de medeltida stads-
murar som ringlade runt städernas 
centrum - är allt annat än ett vinnande 
koncept. Makten flyttar ur det makt-
centrum vi är vana vid. Politik, företag 
och samhälle måste samverka och där 
individen vistas skapas värde. Vi måste 
samla oss, men kanske inte bokstavli-
gen tillsammans i en och samma stad 
- vi kan också vara ensam tillsammans, 
uppkopplade digitalt.

DEN STÖRSTA HUMANITÄRA 
KRIS VI MÖTER
Många menar att människorna som 
lämnar ett Centraleuropa för Sverige 
kanske inte ska ses som en lösning 
på vårt avfolkningsproblem i perifera 
lägen. Möjligen är dom det i form av 
nytt hopp och energi, men de kan 
också betraktas som en typ av nomad-
släkte som endast för tillfället ser mö-
jligheter i Sveriges periferi. Arbetsk-
raftsinvandrare tenderar nämligen att 
återvända, oftast är det mindre än 40 
procent som väljer att stanna kvar eft-
er 10 år - till skillnad från flyktingar där 
96 procent är kvar i landet efter sam-
ma period. Världen möter dock större 
utmaningar än avfolkningsproblem 
- samtidigt som de stegrande miljöho-
ten förutspås driva väldigt många fler 
människor på flykt - är det framförallt 
flyktingar från krig och förföljelse som 
är den absolut största humanitära 
krisen vi möter. Redan år 1951 skrev 
UNHCR under en flyktingkonvention 
där man definierade begreppet flyk-

24. Rapport, 65,3 miljoner på flykt i världen, fler än 
någonsin, UNCHR, 2016

 - vilket är avsevärt högre än vad som 
vanligtvis registreras i mogna indus-
trialiserade länder. Denna ökning in-
nebär en fördubbling av befolkningen 
på 50 år - och bortsätt invandring har 
också Sverige ovanligt höga födelsetal 
bland rika länder, mycket pågrund av 
vår generösa föräldraförsäkring och 
barnbidrag.27

human och välkomnade men samti-
digt lagom generös för att inte riskera 
välfärdsstaten. Sverige har ett humant 
perspektiv men vill också behålla kval-
itén på mottagandet - och redan år 
1939 arbetade man för att hellre hjäl-
pa få bra, än många dåligt.25

Under år 2015 tog Sverige emot flest 
flyktingar i förhållande till storlek 
på land och invånarantal - närmare 
bestämt 350 flyktingar per 100 000 
invånare. Det kan vid en första anblick 
låta för givmilt - men många menar 
att det snarare har att göra med att 
övriga medlemsländer tenderar vara 
för stängda och restriktiva. Sverige 
godkände endast 60 % av sitt totala 
antal asylansökningar under år 2015, 
vilket innefattade 34 470 personer. I 
ett större perspektiv innebär det bara 
några promille av det totala antalet 
65 miljoner människor som är på fly-
kt runt om i världen.26 Ett totalt antal 
som idag fortfarande kvarstår. Sver-
ige har lagt summor på mottagning 
av flyktingar som uppnår summor för 
utvecklingsländers totala stadsbudg-
et. Här hävdas också att det för en 
välfärdsstat som Sverige helt enkelt 
är dyrare att mottaga och integrera 
flyktingen i det egna landet - än att 
ge bistånd till utvecklingsländer där 
större antal flyktingar lättare skulle 
kunna absorberas upp i en mer likar-
tad miljö, kultur och arbetsliv som i 
flyktingens hemland. Sveriges snab-
ba invandring har bidragit till en be-
folkningsökning på 1,5 procent per år 
25. Rapport, No Way, CoRE, 2017
26. Information, Migrationsverket, 2017
27. Bok, Massutmaning, Tino Sanandaji, 2017

ETT PARALLELT SAMHÄLLE
Att leva i ett perifert läge - förort, 
småstad eller landsbygd - innebär ofta 
att man enligt norm tillhör en grupp, 
och är du en avvikande individ - kan 
det innebära svårigheter och utanför-
skap. Det saknas helt enkelt utrymme 
i staden för dessa individer att agera, 
vilket med dagens digitalisering ofta 
innebär att individen istället isolerar 
sig och finner likasinnade på nätet. 
Detta behöver nödvändigtvis inte 
vara ett problem, men det är definitivt 
en bidragande orsak till ett inte lika 
aktivt offentligt rum. 

Segregation sker mellan de olika grup-
perna, där ofta nyanlända flyktingar 
eller invånare automatiskt grupperas 
trots att de är egna individer från oli-
ka bakgrund, intressen och religioner 
- men också mellan grupper från oli-
ka samhällsklasser. Under 1990-talet 
uppdagades stora integrationsprob-
lem framförallt i Sveriges storstadsre-
gioner men på senare år är det tydligt 
att dessa problem inte längre bara är 
en storstadsföreteelse. Enligt OECDs 
rapporter toppade alltså Sverige med 



28. Bok, Massutmaning, Tino Sanandaji, 2017
29. Artikel, Segregationen ökar i 209 kommuner, Janne 
Sundling & Gustav Halth, Dagens samhälle, 2016

det största flyktingmottagandet, är 
det land som satsar mest på integra-
tionsåtgärder - men också det land 
med den sämsta arbetsmarknadsinte-
grationen. Inget annat land hade alltså 
en större skillnad mellan utrikes och 
inrikes födda. Ett tydligt bevis på att 
det kanske inte är antalet nya invånare 
utan möjligen det faktum att vi är för 
dåliga på att integrera och inkludera 
de nyanlända i vårt samhälle. Allmän-
heten förenar helt enkelt motstridiga 
värderingar - för samtidigt som vi har 
extremt hög tolerans för invandring, 
uppger endast 40 procent att de kän-
ner någon som invandrat från utom 
europeiskt land.

Enligt en granskning som Dagens 
Samhälle gjort har segregationen 
ökat under de senaste 10 åren i 209 av 
Sveriges 290 kommuner. Detta beror 
mycket på att nya invånare med ut-
ländsk bakgrund i hög grad hamnar i 
områden som redan domineras av in-
vånare med samma bakgrund - detta 
drivet ur de socioekonomiska förutsät-
tningarna. Kommunernas variant av 
miljonprogram utanför stadskärnan 
med ett stort antal hyresrätter är ofta 
den nyanländes bosättningsplats - 
vilket lätt bidrar till oönskade gruppe-
ringar och utanförskap. Segregationen 
tar sig ofta fysisk form i upplopp, py-
romani och annan kriminalitet. En-
ligt Tino Sanandaji som skrivit boken 
Massutmaning, finns det ett tydligt 
samband mellan de kommuner med 
sämst tillväxt och högst antal utrikes-

födda invånare. 8 av de 10 kommuner 
med sämst tillväxt per invånare under 
år 1991-2014 är bland de 10 invan-
drartätaste kommunerna och ligger i 
botten när det kommer till inkomsto-
jämlikhet, arbetslöshet, skolresultat 
och socialbidrag. De 54 norrländska 
kommunerna med totalt 1,2 miljon-
er invånare tar emot 11 miljarder i 
kommunal utjämning, samtidigt som 
summan för de 3 invandrartätaste 
kommunerna Malmö, Södertälje och 
Botkyrka med totalt 500 000 invånare 
är 7,5 miljarder. Detta innebär att de 3 
kommunerna med flest utrikesfödda 
invånare har så stora problem att de 
tilldelas 1,5 gånger så mycket i kom-
munal utjämning per invånare än 
vad som går till hela Norrland.28 Des-
sa problem påverkar alltså inte bara 
människorna lokalt utan blir även ett 
problem för hela landet. Olof Åslund, 
generaldirektör för IFAU finner argu-
ment för att det på samhällsnivå inte 
är bra att olika delar av befolkningen 
aldrig kommer i kontakt med varan-
dra. Han trycker på vikten i att skapa 
lika möjligheter till utbildning och till-
gång till arbetsmarknaden för person-
er i svag ställning.29

Tillgång till utbildning och ar-
betsmarknad är en av de största mö-
jligheterna till att bli integrerad i sam-
hället, därför har Arbetsförmedlingen 
ett stort ansvar i integrationsproblem-
atiken. Förr var det lättare att skapa in-
tegration genom arbete eftersom de 
stora tillverkningsindustrierna skrek 

efter arbetskraft. Då kom också stor 
andel av flyktingarna från språkligt 
och kulturellt närliggande länder - 
språkkrav var mindre viktiga och in-
lärning skedde snabbt på arbetet. Idag 
möter vi en annan tillvaro i Sveriges 
arbetslandskap, eftersom industrierna 
flyttat till utvecklingsländerna. Arbets-
förmedlingen arbetar med särskilda 
etableringsstöd, men av de nyanlända 
som ingår i etableringsuppdraget är 
det tyvärr bara ca 5 procent som finner 
ett arbete.30 Investeringar i utbildning-
sinsatser för framförallt lågutbildade 
men även högutbildade nyanlända 
snabbar på processen att etablera 
sig på den Svenska arbetsmarknaden 
och enligt en OECD-rapport bedöms 
Sverige ha en välutvecklad och håll-
bar politik för mottagande, etablering 
och goda integrationsförutsättning-
ar.31 Att som land ha förutsättningarna 
innebär dock inte detsamma som att 
verkligen ha förmåga att uppfylla och 
fullfölja dem - och det faktiska kritiska 
läge som går att finna i många utsatta 
områden runt om i Sverige visar att vi 
inte riktigt lyckats. Kanske är det så att 
utanförskapsområdena har blivit läm-
nade åt sitt öde för att Sveriges migra-
tions- och integrationspolitik brister i 
konsekvenstänkande och humanitärt 
synsätt - utan istället drivs över att 
försöka vara vinstdrivande. Klyftorna 
växer snabbt och en ökad social oro 
infinner sig på allt fler platser i sam-
hället, en oro som tyvärr bidrar till en 
ökad främlingsfientlighet och nation-
alist-sympatiseringar.31

Mycket tyder för att vi idag är inne i en 
ny våg av intresse för nationella och re-
gionala identiteter. Redan under tidigt 
1990-tal skrev Anders Linde-Laursen 
och Jan Olof Nilsson om hur den na-
tionella identiteten åberopas för att 
försvara traditioner och klassrelation-
er i förändringarnas tidevarv: för att 
legitimera och påskynda samhällets 
omgestaltning. Ulrich Beck, författare 
och professor i sociologi vid univer-
sitetet i München beskriver det na-
tionalstatliga samhället som likt en 
stålcontainer slöt sig kring sina med-
borgare genom nationella institu-
tioner, ekonomier, kulturer och sam-
hällsstrukturer. Där utvecklingen var 
linjär, följde ett enda huvudspår. Den-
na stålcontainer har efter hand per-
forerats, i form av globalisering. Idag 
lever vi i ett världssamhälle med en 
icke platsbunden mångfald av sociala 
samhörighet vilket går emot national-
statens territoriella gränser.32

Nationell identitet och förhålln-
ingssätt till nationen står aldrig stilla, 
och idag används tyvärr ofta slagord 
som Bevara Sverige svenskt, av na-
tionalister i ett försök att beskriva sitt 
invandrarförakt. Något nationalister-
na då ofta glömmer är att just Sver-
ige varit ett utvandringsland. Vi är 
själva avkommor av ett land där för 
150 år sedan 1,3 miljoner människor 
lämnade ett fattigt Sverige för att bli 
välkomnade på en ny bättre plats. 

3O. Rapport, Vad händer efter etableringsuppdraget?, 
Ekonomifakta, 2016
31. Rapport, OECD: Sverige på rätt väg för bättre eta-
blering, Regeringskansliet, 2016

GLOBALIERING PERFORERAR 
NATIONELL IDENTITET

32. Bok, Vad innebär globaliseringen?, Ulrich Beck, 
1998

Sedan dess har Sveriges villkor förbät-
trats och idag när några 100 000 av de 
totalt 65 miljoner människor som är på 
flykt från krig och förföljelse i världen 
ser en möjlighet i vårt land - blir det 
extra tydligt hur nationalisterna - eller 
om man ska kalla dem egoisterna - to-
talt saknar ödmjukhet genom att inte 
vilja välkomna dem. Något som ofta 
också glöms är det faktum att män-
niskor med utländsk bakgrund som 
tvingats på flykt ofta har för avsikt 
att vilja återvända hem - så ett tem-
porärt välkomnande är väl det min-
sta av ödmjukhet vi kan visa. Enligt 
Linde-Laursen och Nilsson har sven-
sken ett tydligt drag av att inte vara 
särskilt nationalistisk, mycket pågrund 
av historiens brist på krig inom landet 
som aldrig tvingat oss att gå samman 
som grupp - utan vi har alltid varit ett 
rätt homogent land, både språkligt 
och kulturellt.33

Samhället blir dock allt mindre ho-
mogent, stora kollektiv ersätts av min-
dre och mer temporära gemenskaper 
och den form av kultur vi möter i da-
gens samhälle är mycket sprunget 
ur alla människor med utländsk bak-
grund som flyttat till Sverige under 
de senaste århundradet. Dessa män-
niskor är också en stor anledningen 
varför Sverige fortsätter vara en stark 
och fungerande välfärdsstat, en stat 
som enligt all statistik i denna fråga 
är omåttligt populär att bosätta sig i. 
Istället för att vara hårda, kyliga och 
arroganta och fortsätta bemöta prob-

lemen med den attityden kanske vi 
måste förstå att det är attityden i sig 
som är själva problemet varför utan-
förskap från första början skapats. Vi 
har en egen uppfattning om att vara 
snälla, toleranta och välkomnade men 
det kanske i själva verket är staten som 
är det - när siffror tydligt visar på att 
svenska inrikesfödda människor är ex-
tremt dåliga på att interagera sig med 
utrikesfödda. Ett anti-socialt beteende 
grundar sig i ojämlikhet, en vi- och 
dom-känsla - vill vi inte umgås med 
nyanlända, kan vi heller inte klaga på 
att de inte integreras. Vi behöver visa 
respekt och intresse istället för den 
växande bitterheten och vi behöver 
förstå att också storstadens tillväxt-
driv, är en del av skapandet av segre-
gation och klassklyftor.

33. Bok, Nationella identiteter i Norden - ett fullbordat 
projekt, Anders Linde-Laursen och Jan Olof Nilsson, 
1991.

DEN OFFENSIVA GRÄNSEN ÄR 
DRAGEN

Under det senaste åren ser be-
folkningsutvecklingen positiv ut och 
befolkningsminskningen har stannat 
av på många håll, mycket på grund av 
det förhållandevis stora antalet flyk-
tingar som kommit till Sverige. Det är 
lätt att hitta glesbygdskommuner där 
tillströmningen av människor från an-
dra delar av världen varit särskilt stor 
och enligt undersökningar minskade 
antalet invånare i bara 70 av landets 
290 kommuner.34 Samtidigt visar tidi-
gare erfarenheter att många flyktingar 
som kommer till mindre kommuner 
särskilt i perifera lägen - efter något år 
flyttar vidare till storstadsområdena. 

34. Rapport, Några exempel på stora invandringsöver-
skott under de fem åren 2011-2015.
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över utanförskapet. Idag härleds ofta 
det parallella samhället till storstäder-
nas förorter, eftersom det är där som 
den offensiva gränsen finns - men 
tendenser visar att hela Sveriges karta 
som hamnar utanför storstadens ra-
dar riskerar bli ett ända stort område 
i utanförskap. För att förhindra denna 
utveckling måste alla samhällsklasser 
och områden uppmärksammas, och 
för att nå konkurrenskraft och tillväxt 
är det viktigt att skapa en enighet 
inom periferin. Både enas i vad som 
bör göras för att nå en mer samman-
hållen bild, och vad betydelsen över 
att vara enade kan innebära.

Den egna regionens kultur och his-
toria ges också en framträdande roll, 
men främst av ekonomiska skäl. Ett 
livligt kulturliv och tydlig profil drar 
till till sig turister, en stark regional 
identitet sägs motverka utflyttning 
och kulturen och kulturarvet ses i 
växande grad som en näringsgren.38 
Likt staden ska attrahera medelklass 
med kulturellt intresse för att växa har 
landsbygden samma behov. Utan in-
vånare med högre utbildning så som 
läkare, tandläkare, lärare och ekono-
mer försvinner också viktiga instanser 
i det lokala samhället, och utan dessa 
går periferin under. Småstaden i per-
iferin kanske inte är den efterfrågade 
platsen för den ofta urbana flyktingen, 
men många inrikesfödda efterfrågar 
och värderar livet i småstaden högt 
- så det kanske är dessa som ska ge 
plats åt fler i storstadens kontext?

Tidningen Dagens Samhälle gjorde 
en prognos för var de flyktingar som 
kom under 2015 kom att bosätta sig, 
utifrån flyktingmönster för de som val-
de att skaffa sig ett eget boende under 
asylprocessen. Ser man på inflyttning 
i förhållande till folkmängden finns 
Malmö och tre kommuner i Stock-
holms-området med på listan över de 
kommuner där flest flyktingar valde 
att bosätta sig. För landets norra hal-
va är resultatet nedslående, då bara 8 
procent väntas bosätta sig från Gävle 
och uppåt.35 Myndigheten Tillväxta-
nalys har kommit fram till samma re-
sultat: De invandrare som kommer till 
storstadsregionerna stannar där i stor 
utsträckning, medan bilden är betyd-
ligt sämre för glest befolkade regioner, 
som främst finns i norra Sverige”.36

Siffror som SOM-institutet tagit fram 
visar att förtroendet för politiska insti-
tutioner i allmänhet är betydligt lägre 
i periferin än i storstadsregionerna.37 
Fackliga organisationer och organi-
sationen ”Hela Sverige ska leva” tog 
strider och genomförde manifesta-
tioner under 1970- och 80-talet, men 
idag har vägen mellan missnöje och 
att detta tar sig i organiserade uttry-
ck blivit längre. Missnöjet finns, men 
det finns ingen riktig organisation att 
vända sig till, och istället tar missnöjet 
sig uttryck i fysisk form i olika kriminel-
la och problematiska handlingar. När 
allt utanför storstadens kärna lämnas 
utanför radarn, eskalerar dessa han-
dlingar i människornas frustration 
35. Artikel, Dagens samhälle, nr 42, 2015
36. Rapport, Regional tillväxt 2013, Tillväxtanalys, 2013
37. Artikel, Klyftan mellan stad och land är vår vikti-
gaste fråga, DN, 2016

38. Bok, What kind of Regionalism?, Peter Lang, 2006

ATTRAKTIVITET, KLYFTOR OCH 
TILLHÖRIGHET

39. Rapport, Regional attraktivitet - tilväxtmotor i en 
global verklighet, Tillväxtanalys, 2012
40. Artikel, Inkomstskillnaderna i Umeå - lika stora som 
i El Salvador, Arne Muller, ETC, 2017

Globalisering, urbanisering och fly-
ktingströmmar är alltså de största 
faktorerna till dagens flytt- och boen-
delandskap - vilket leder till en tuff 
konkurrens mellan företag, regioner 
och kommuner. Det gäller att kriga 
sig in i en positiv spiral av tillväxt som 
attraherar kompetens, kapital och 
kreativitet.39 Attraktivitet föder ännu 
mer attraktivitet och en plats attrak-
tivitet bestäms ofta utefter hur up-
pkopplad den är till resten av världen. 
Stockholm, Göteborg och Malmö är 
Sveriges tre största städer, och det tre 
centrum som allting utgår ifrån. Dessa 
centrum utgörs av agglomerationer 
där likartade och relaterade ekonom-
iska verksamheter förläggs i mer eller 
mindre omedelbar närhet till varandra 
- för att uppnå största möjliga konkur-
rens och tillväxt, som i sin tur mynnar 
ut i den urbana normens attraktivitet. 
Sedan gäller en spridningseffekt där 
närhet och uppkopplingen till dessa 
platser bestämmer hur attraktiv plat-
sen är.

Enligt den kartläggning och uppmät-
ning av inkomstskillnader som Char-
lotta Mellander, professor i national-
ekonomi vid Jönköpings Universitet, 
är det de växande storstadsområdena 
och universitetsstäderna som uppvis-
ar störst inkomstklyftor - och därför 
riskerar skapa större utanförskap och 
segregation. De tio kommuner med 

störst klyftor i Sverige, är alla lokalise-
rade i Stockholmsregionen. Danderyd 
toppar listan och påvisar större klyftor 
än USA, och närmast jämförbart med 
Rwanda - vilket alltså påvisar en stor 
och skrämmande utveckling. Universi-
tetsstädernas tendens att skapa klyftor 
beror på den förtätning och tillväxt 
som sker samtidigt som det skapas 
framgångsrika kluster av företag - fak-
torer som alltså gynnar den ekono-
miska tillväxten, men samtidigt ökar 
de ekonomiska klyftorna. Det är till 
största del politiska beslut på riksnivå 
som bidragit till denna utveckling. 
Charlotta Mellander menar att istället 
för att fokusera på att hålla tillbaka de 
som ligger i toppen av inkomstskalan 
behöver man lyfta de som ligger i bot-
ten - genom att exempelvis skapa god 
kollektivtrafik och goda skolmiljöer 
där de med lägre inkomst bor. Hon ser 
dock att de framgångsrika städerna 
med stor sannolikhet kommer fortsät-
ta att ha den här typen av strukturer 
- och ser istället mellanstora städers 
potential för de som vill ha ett urbant 
liv, men inte vill betala priset för ett liv 
i storstadsområdena. 40

Utöver närhet är också trygghet en av 
de viktigaste faktorerna för en plats 
attraktivitet - något Kairo Futures rap-
port om flyttströmmar speglar. Även 
låg brottslighet, renlighet, bra kom-
munikationer, bra kommunal service, 
närhet till natur och vatten - samt att 
man kan identifiera sig med platsen 
och finner ett sammanhang - alla 

41. Rapport, Stora flytt- och boendestudien, Kairos Fu-
ture, 2016

exempel på attraktionspunkter. Det 
typiska urbana kvalitéerna som myl-
ler, möten och nöjesutbud är inte lika 
viktiga för den större massan - vilket 
stärker de perifera lägenas möjligheter 
till att fortfarande vara ett attraktivt 
läge att bosätta sig på. Sjävklart har 
också livsfasen som människorna be-
finner sig i en stor påverkan på vad 
för kvalitéer som värdesätts. De unga 
lockas i högre utsträckning av stadens 
puls, men i de följande åldersgrupper-
na värdesätts istället landets lugn och 
framförallt barnliv. Efter barnlivsfasen 
kommer sedan en betoning på det 
mer livsnjutande frihetslivet. Detta 
innebär att det perifera läget, så som 
småstaden, därför erbjuder ett mer 
långvarigt perspektiv att leva i.

Enligt samma rapport ges en tydlig 
bild om hur utbudet av bostäder blivit 
en allt viktigare konkurrensfördel för 
platsen - eftersom själva bostaden 
blivit allt viktigare för svenskarna. När-
mare 50 procent av befolkningen oav-
sett ålder föredrar att bo i villa.41 Något 
som också talar emot den mer urbana 
normen och det faktum att allt fler ska 
bo i storstäder - där det inte är möjligt 
för alla att uppnå en sådan boende-
form. Detta tyder alltså på att de flesta 
tenderar att välja avskildhet före en 
bostad med en omgivning som verkar 
som en social arena. Det stora trycket 
på storstadsregionerna ger alltså inte 
de möjligheter som gemene man ön-
skar, och därför kan vi möta en framtid 
där allt fler söker sig utanför staden för 

att uppnå bättre livskvalitet, med en 
bättre och billigare bostadssituation - 
så länge den nya platsen fortfarande 
kan erbjuda attraktivitet i form av att 
vara uppkopplat till det större sam-
manhanget.

DET MULTIKULTURELLA 
KALEJDOSKOPET SKAPAR NYA RUM

Digitaliseringen gör allt tillgängligt, 
men tidsaspekten är också en faktor 
som kommer vägas in i våra framtida 
liv. Människans tid är en begränsad 
resurs, och med all automatisering 
blir plötsligt frågan vad vi ska ägna vår 
tid åt allt viktigare - hur ska vi mötas? 
Mötesplatser är vår tids nyckelord, de 
ska vara till och välkomna alla. Men få 
verksamheter kan vara till för alla, vem 
möter vem? Hur planerat ska mötet 
vara, och finns det tillfällen för ovänta-
de möten? En outtalad premiss tycks 
också vara att möten sker mellan män-
niskor, men mycket finns att vinna på 
att gå bortom det antropocentriska 
perspektivet och även fundera på hur 
artefakter möts. I boken Framtiden är 
nu, kan man läsa om hur forskning 
visar att 70 procent av landets formellt 
sysselsatta konstnärer och artister be-
finner sig i någon av Sveriges tre stor-
stadsregioner. Kvalitativ forskning via 
intervjuer visar också att konstnärer 
ofta aktivt växelverkar sin geografi, 
ibland mellan olika städer inom och 
utom landet - men ofta mellan stad 
och periferi. Miljöombyten, avskildhet 
och kontraster föder kreativitet - vilket 
talar emot Richard Floridas tidiga 



Diagram. Andelen som har starka preferenser för olika platsvärden efter ålder. 
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tankar om att det konstnärliga krea-
tiva utövandet ska vara passande för 
storstadens kontext. Stadens trång-
boddhet och brist på utrymme up-
pfyller inte det behov som finns hos 
de unga, konstnärliga och kreativa 
- de kräver oanvända utrymmen och 
frihet, något som periferin kan bistå 
med.

I staden blandas religion, mat, kultur 
och kommers och trots tendensen att 
immigranter vid segregerade plats-
er kan bidra till samhällsproblem - är 
det tydligt att just deras tidigare till-
hörighet till andra kulturer gör Sver-
iges kulturliv rikare, och attraktivare. 
Platsens attraktivitet och storlek samt 
det lokala förutsättningarna för ett rikt 
kulturliv har självklart en inverkan på 
dess utveckling. Samtidigt som det 
vanliga sällan får uppmärksamhet i 
debatter om kulturliv och kulturpolitik 
i vare sig historiskt, samtida eller fram-
tida perspektiv - det återkommande 
draget; syns du inte, finns du inte. Jen-
ny Johannisson, forskare vid Centrum 
för kulturpolitisk forskning vid Borås 
högskola, skriver i boken Framtiden är 
nu, hur det finns exempel på perifera 
lägen där det som anses som vanligt - 
aldrig är särskilt vanligt ändå. Om det 
vanliga kopplas till en specifik plats 
på rätt sätt blir det vanliga istället det 
ovanliga.42 Det ovanliga blir kultur 
- och utredningar visar att investerin-
gar i kultur ger sjufalt tillbaka. Kultur-
geografen Kerstin Cederlund skriver 
dock i boken Universitetet, kulturen 

och staden, att hon finner ett starkt 
rumsligt samband mellan universitet 
och kulturinstitutioner. Stadens eller 
den kommunala kulturbudgetens 
storlek har inte alltid betydelse för kul-
turgeografin - utan idag beror mycket 
på de offentliga investeringarna.43 En 
bred rörelse inom kultursektorn ver-
kar mot kommersialisering, ekonomi 
och allianser eftersom den kreativa 
målas upp som centrum i den kreativ-
itetsbaserade ekonomin - men det är 
andra som skördar frukterna. Kreativ-
itet är både en medborgerlig grund-
kompetens men också förutsättnin-
gen för professionell verksamhet i de 
kreativa näringarna.

Kultur ses ofta som en väg till välstånd, 
och idag står vi inför att anpassa en 
nationell kulturpolitik till en nation 
som alltmer präglas av invandring. 
Alla de urbana människor som rivit 
upp sina liv i städer runt om i världen 
- blir en del av det flöde av kultur som 
ska prägla städer och periferi runt om 
i Sverige, både mentalt och fysiskt. När 
kultur också tar sig uttryck i arkitektur 
gör sig mångfalden extra tydlig - då 
det byggda ofta kvarstår. Idag skapas 
allt fler byggnader i städerna för att 
vara symboler, och inte för att fylla 
det faktiska behovet av byggnadens 
program. Symbolbyggnaden ska ofta 
påvisa innehav av makt och kapital, 
skapa tillväxt och stärka stadens var-
umärke. Förr var just symbolvärdet 
riktat till att skapa igenkänning och en 
tillhörighet inför identitet, kultur och 

religion - något som riskerar att gå för-
lorat i dagens varumärkeshets.

Muslimernas religösa byggnader; 
moskéer, är ett tydligt exempel när en 
världslig religion tar lokala anspråk i 
städer världen över - med sitt tydliga 
formspråk som den centrerade stora 
kupolen och dess intilliggande mina-
reter. När judarna fick medborgerliga 
rättigheter under mitten av 1800-ta-
let såg de möjligheten i att formulera 
budskap om sig själva och förlösa en 
ny formvärld. Därför förknippas ofta 
judendomen med jugend-stilen, som 
blev en medveten del av det tidiga 
1900-talets kulturliv. Med inspira-
tion från naturens oregelbundna och 
organiska former skapades allt från 
byggnader till grafiska tryck i stilise-
rad form.44 Dagens generationer är 
allt mer individualistiska och att gen-
om arkitektur formulera budskap 
om sig själv blir allt vanligare. I några 
områden utanför Södertälje kan man 
tydligt finna nutida exempel på hur 
influenser och andra estetiska ideal 
från världen över skiljer sig från det 
traditionellt svenska byggsättet. Den 
mångkulturella befolkningen har fått 
ge personligt uttryck i den extroverta 
och brokiga blandning av villabebyg-
gelse i området. Södertälje kommun 
anammade invånarnas krav och an-
passade lagar och regler för att göra 
detta typ av område möjligt, där inget 
hus är det andra likt. Skaparviljan har 
släppts loss och speglar på ett sätt 
det nya Sverige med en ny blandning 

av folkgrupper med andra estetis-
ka värderingar - samt hur individen 
bestämmer före staten. En röd stuga 
med vita knutar vid sidan om ett me-
delhavspalats.45

44. Bok, Ett judiskt Europa kring uppkomsten av en 
modern arkitektur, Fredric Bedoire, 2003
45. Artikel, Kulturdelen, Ingrid Sjökvist, 2011

BETEENDEMÖNSTER OCH 
ESTETISKA VÄRDEN

46. Bok, Framtiden är nu, Rudolf Antoni, 2017

Vår tillhörighet till sociala skikt är 
starkt kopplad till våra vanor och pref-
erenser, vilket grundar sig i ett klassiskt 
gruppbeteende. För att säkerställa 
gruppens existens ser man ofta till att 
exkludera andra, eftersom en vi- och 
dom-relation naturligt skapar gruppe-
ringar. Vi exkluderar genom att ägna 
oss åt specifika saker och samtal som 
den andra gruppen inte ska förstå sig 
på. När vi i Sverige umgås socialt gör 
vi det ofta med vänner på restaurang 
eller pub. Vi är väldigt homogena när 
det kommer till våra kulturvanor. Den 
typiske kulturkonsumenten är kvinna, 
50-64 år, storstadsbo, akademiker och 
höginkomsttagare. Den som du minst 
sannolikt träffar på i kultursfären är 
en lågutbildad man mitt i yrkeslivet, 
som ser sig själv som arbetarklass, och 
bor i periferin.46 På så sätt infrias alla 
gamla nötta fördomar om människan 
boendes i periferin - men samtidigt 
kan de aktiviteter som ingår i att vara 
en del av kultursfären diskuteras. Kan-
ske är det så att i brist på konserter och 
teater erbjuder periferin andra typer 
av aktiviteter som där anses som kul-
tur. Där det vanliga blir det ovanliga.

Människan har genom evolutionen 

utvecklat en känslighet för vissa fy-
siska egenskaper hos omgivningen, 
en känslighet som fortfarande styr 
våra upplevelser av olika miljöer. 
Våra sinnen påverkas av den estetis-
ka utformningen, även då vi inte är 
uppmärksamma på att det sker - och 
de påverkar våra sätt att röra och 
förhålla oss till både stadsrum och 
byggda miljöer. I Catharina Sternudds 
rapport Bilder av småstaden - om es-
tetisk värdering av en stadstyp, förk-
laras hur estetiska preferenser idag 
härleds långt tillbaka i tiden. Den ti-
diga människan var beroende av att 
snabbt kunna identifiera platser som 
erbjuder överblick, för att exempelvis 
finna ett byte eller en fiende - och lika 
snabbt finna närhet till rum som kan 
erbjuda skydd. Detta beteende står 
i direkt relation till dagens nyttjande 
av öppna respektive slutna rum, rela-
tionen dem emellan och behovet av 
uppsikt.47 Även om dessa förhålland-
en inte är lika livsavgörande i dagens 
samhälle, finns beteendet fortfarande 
kvar i någon form. Det påverkar oss 
när vi exempelvis väljer bord på res-
taurang, hur vi föredrar att sitta med 
ryggen vänd mot en vägg - hur vi vill 
ha uppsikt över platsen eller rummet, 
samt entréerna som leder en dit. I Jack 
L. Nasars Urban design aestetics: The 
evaluative qualities of building exte-
riors beskrivs med hänvisning till om-
fattande miljöpsykologisk forskning 
hur den tidiga människans närhet till 
natur och gröna miljöer än idag ses 
som en stark drivkraft hos oss männ-

iskor. Hur människor många gånger 
föredrar former som de känner igen 
och förstår framför något nytt och 
okänt - och hur dessa gärna ska relat-
era eller innehålla naturliga material 
eller element.48

Dagens småstäder erbjuder ofta en 
brokig kontext av den tidiga träbe-
byggelsen som möter 1960- och 
70-talets tunga och större volymer. 
Det är dock en stadsbild som dagens 
invånare är vana vid, det sker sällan 
förändringar och invånaren utsätts 
sällan för nya överraskande intryck 
i stadsmiljön. Ett nytt inslag bemöts 
ofta med skepsis, och ett visst mot-
stånd till förändring kan skymtas. Ofta 
eftersom tillägg kraftig bryter mot den 
befintliga bebyggelsen, då kontexten 
just är så brokig och svår att förhålla 
sig till. Också detta beteende är en 
instinkt som kan härledas till tidigare 
försvarande av revir och områden. Ex-
isterande byggnader i staden skapar 
en länk mellan dåtid och nutid, mel-
lan människor som tidigare befolkade 
staden och nutidens invånare som 
upplever miljöerna idag. Det handlar 
om att skapa förutsättningar för en-
hetlighet och komplexitet, öppenhet 
och slutenhet, igenkännande och läs-
barhet, underhåll och ordning, natur 
och grönska, historisk och nutida ank-
nytning - och framförallt att stärka de 
aktiviteter som bidrar till småstadens 
trygga och eftertraktade miljö.

47. Rapport, Bilder av småstaden - en estetisk värdering 
av stadstyp, Catharina Sternudd, 2007

48. Bok, Urban design Aesthetics: The evaluative quali-
ties of building exteriors, 1994



Läget i småstaden Kalix idag. Brist på rum för möten.



Trots att avskildhet är attraktivt och 
det faktum att de digitala redskapen 
skapar möjligheter till virtuella möten 
- finns det dock alltid behov också för 
fysiska möten för att undvika total isol-
ering, något som sätter större press på 
det perifera centrumets direkta utbud 
av mötesplatser. Idag domineras ofta 
dessa centrala lägen av bilparkerin-
gar, som inte riktigt uppfyller de än-
damålsenliga mötet och utbudet som 
ett centrum kan erbjuda. Utbudet av 
lokaltrafik och transportmedel som 
kan effektivisera persontransport är 
också viktiga faktoreter som kan skapa 
tillgänglighet och attraktivitet - men 
som också stärker relationen till intil-
liggande städer. Tyngdpunkten i värld-
sekonomin har förflyttats från platser 
där tillverkning sker till storstäderna. 
Samtidigt som statistiken tydligt vis-
ar att de globala städernas alla skysk-
rapor allt mer går från att innehålla ar-
betsplatser - till att vara helt och hållet 
torn för boende. Detta är resultatet av 
det mer individbaserad kreativa sam-
hället, där vi ensamma arbetar där vi 
bor. År 2000 innefattade endast 5 av 
världens 20 högsta skyskrapor rum för 
boende, och år 2020 kommer endast 5 
av dessa inte ha det.49 Samtidigt som 
produktionen centraliseras går alltså 
storstaden ifrån att vara ett fysiskt 
landskap av produktion, till att vara 
mittpunkten för konsumtion och nö-
jen. Bostaden placeras i en omgivning 
som verkar som en social arena - vilket 

talar emot det faktum att större delen 
av befolkningen föredrar avskildhet 
före detta scenario.

Framtidens sätt att arbeta och bo 
handlar om hur uppkopplat samhäl-
let är, samtidigt som flexibilitet och 
gränsöverskridande användning av 
rum är ett övergripande fenomen. Nya 
sociala situationer suddar ut gränser-
na mellan hemmet, arbetet och det 
offentliga. Det är resultatet av samtida 
trender som främjas av kunskapse-
konomin - där en ny typologi växer 
fram. En typologi som arkitekturfor-
skaren Arnault Morisson beskriver 
som en plats där gränsen mellan social 
och privat dynamik, arbete och fritid, 
nätverk och sociala interaktioner, sa-
marbete och konkurrens sammanfo-
gas till olika sammansättningar - som 
ett enda virrvarr med nya former av 
rumstillhörigheter.50 Arbetsplatsens 
funktion är fortfarande densamma; 
en atmosfär som bidrar till arbete 
och nätverk för att gynna utbyte av 
kunskap och främja möjligheter för 
samarbete. Coliving, coworking, coex-
isting, är alla försök till att stöpa dessa 
sammansatta rum till en och samma 
form. En konstruktion över det sätt 
den generella människan ska bo och 
leva i relation till andra - men vad som 
ofta glöms är den egna individens vil-
ja att själv utveckla och förändra sina 
rum - vilket i den kreativa processen 
poängteras vara extra önskvärt och 
viktigt. Viljan till avskildhet, sitt egna 
hem och sin egna rörelse - i ett mot-

PERIFERINS STYRKA I VÄRLDENS 
VIRRVARR

49. Bok, Vertical, Stephen Graham, 2015
50. Rapport, A typology to places in the knowledge 
economy: Towards the fourth place, Arnault Morisson, 
2017

51. Artikel, Här är jobben som kan existera i framtiden, 
Johan Wikén, Metro, 2015
52. Bok, Expulsions - Brutality and Complexity in the 
Global Economy, Saskia Sassen, 2014

satsförhållande till rummet för social 
interaktion och möten. Att själv kunna 
välja hur privat eller offentlig individ-
en vill vara.

Enligt en studie från Stiftelsen för 
strategisk forskning kommer över 
hälften av Sveriges arbeten att bli dig-
italt ersatta inom de närmsta 20 åren. 
Det är de högkvalificerade arbete-
na som blir kvar, antingen inom den 
tekniska sektorn i produktion av data 
och robotar eller i det totalt motsat-
ta - den mer kreativa och mänskliga 
sidan, som datorerna kommer ha svårt 
att ersätta. När framtidsforskaren Pe-
ter Siljerud förutspår vilka nya typer av 
arbeten som vi kan komma att möta i 
framtiden, är distans en övergripande 
gemensam nämnare - så som distan-
skirurg, sökordsoptimerare och var-
umärkesutvecklare. Alla en del av den 
uppkopplade tjänstesektorn - arbeten 
som alla kan utföra från vilken plats i 
välden som helst, kanske då även från 
periferin.51

Varje litet falnat centralortssamhälle i 
periferin kanske inte kan räddas och 
bli en del av det kreativa samhället - 
men kanske i alla fall något. För om 
50 år kommer alltså en fördubbling 
av Sveriges befolkning ha skett, och 
då kan vi verkligen ställa oss frågan 
om alla dessa människor ska - och vill 
- vara bosatta i storstadsregionerna. I 
storstäder där den kreativa klassen på 
ett konkret sätt tränger undan de min-
dre bemedlade. Saskia Sassen trycker 
på vikten i att också konceptualisera 
rum för dessa, eftersom de också är 
en del av vår framtid.52 Att förändra 
elitens stad kan bli svårt, men att mö-
jliggöra ett liv i periferin för alla klasser 
- känns lättare. Att vända den negativa 
samhällsutvecklingen i periferin till en 
positiv, och få den lokala ekonomin 
att blomstra i efterdyningarna av in-
dustrisamhällets kollaps - känns plöt-
sligt som den ända rätta vägen att gå. 
Våra industrier kan inte längre leverera 
arbetstillfällen, så som Bruce Spring-
steen melankoliskt skildrar förmann-
ens uppgivenhet i hans amerikanska 
hemstad redan under 1980-talet;

Now Main Street’s whitewashed win-
dows and vacant stores
Seems like there ain’t nobody wants 
to come down here no more
They’re closing down the textile mill 
across the railroad tracks
Foreman says these jobs are going 
boys and they ain’t coming back to 
your hometown53

FRAMTIDSKONCEPT FÖR ETT HELT 
FUNGERANDE SVERIGE

Även om vi lyckas uppnå en mer de-
centraliserad samhällsutveckling 
kommer med största sannolikhet våra 
storstadsområden fortfarande stå sig 
starka - men även om vår värld till trots 
kommer att styras från dessa globala 
städer behöver det inte betyda att den 
större massan måste leva i det dödliga 
moln av föroreningar från den upphö-
jda elitens stad.

53. Utdrag ur låttext; My hometown, Bruce Spring-
steen, 1984.

kan representera sin professionella 
sida utåt - och samtidigt finna styrka, 
utbyte och samvaro i varandras närva-
ro. Ett nybygge som symboliserar det 
nya hoppet för periferins framtid. Likt 
Kooperativa förbundets typbyggnad 
för Konsum-butiken en gång i tiden 
blev en symbol - kan denna byggnad 
i sin gestalt också ge uttryck för en ny 
tid, tanke och verksamhet. Likt hotel-
lets lobby skapa knytpunkten mel-
lan den lokala befolkningen och de 
globala gästerna. Sedan handlar det 
självklart om att inte göra om samma 
misstag igen; genom att bygga sam-
hällen efter arbetstillfällen, utan byg-
ga samhällen efter var individer vill bo. 
Att inte skapa en konstruktion. Det är 
svårt att förändra det politiska läget, 
och framförallt att förutspå exakt hur 
den politiska diskursen i framtiden 
kommer att föras. Vad än politikerna 
debatterar och stiftar lagar och regler 
kring och vad än eliten lyckas åstad-
komma i sin jakt på tillväxt - kan vi 
likt Thomas Friedmans analyser över 
världens globalisering; välja att tro på 
styrkan hos individen. En framtid där 
individens egenskaper och förmågor 
går före de globala företagens.54 Så 
om detta projekt på något sätt har en 
inverkan på individen, kanske om mö-
jligt framtiden också kan påverkas. En 
framtid där hela landets- och landets 
massa av människors potential får 
möjlighet att komma fram - ett fram-
tidskoncept för ett helt fungerande 
och integrerat Sverige.

Arbetstillfällena i fabrikernas ofta 
smutsiga och hälsoskadliga miljöer 
har helt enkelt blivit ersatta av datorer. 
På gott och ont. Periferins största ar-
betskälla och styrka är utraderad, men 
det kan också ses som något positivt - 
att det nu finns möjlighet att låta män-
niskor finna nya sätt att verka och leva. 
Att låta periferin bli en del av det krea-
tiva samhället - just eftersom så mån-
ga människor vill leva i småstaden. 
Småstaden erbjuder den individuella 
boendeformen, samt frihet, flexibilitet 
och oanvända utrymmen som den 
kreativa klassen efterfrågar. Kärnan 
ligger därför i att finna nya rym och 
sätt att verka i, en ny nod i staden som 
stärker småstadens roll globalt - gen-
om uppkoppling och möjligheten för 
möten. Småstadens tidigare fokus på 
industri har lämnat stadsbilden tom 
när det kommer till stora kontorskom-
plex, detta har förespråkats som en av 
småstadens största svagheter när det 
kommer till företagens möjligheter att 
etablera sig på orten. Men likt storsta-
dens byggnader övergår från kontor-
sytor till rum för boende, har den tiden 
helt enkelt passerat - och på så sätt lig-
ger snarare periferin före storstaden i 
många avseenden.

Det som saknas i småstaden är platsen 
för möten - både privata som offen-
tliga. Möten mellan övriga invånare 
i småstaden, samarbetspartners, 
beställare och konsumenter. Plat-
sen som ger det goda intrycket, den 
välkomnande fonden, där invånarna 
54. Bok, The world is flat, Thomas Friedman, 2005



FORUM
Ett projekt kring förhållandet mellan stad och periferi, ett försök att utreda 
möjligheterna till en mer decentraliserande samhällsutveckling -
ett framtidskoncept för ett helt fungerande och integrerat Sverige.

*

*Forum: (bildligt) plats på internet eller i fysisk miljö, avsett för 
debatt eller diskussion, om möjligt kontemplation. 

Av latinska forum (“allmän plats, marknad”)

ÖVERALLT ÄR VÄRLDENS CENTRUM

FUTURUM

Exteriör vy sätt från syd, busstorget



Idag möter vi ofta småstäder med 
en utspridd och brokig kontext, som 
påverkats genom historien av ett stort 
fokus på produktion. Stora och ofta 
centralt belägna villaområden bidrar 
till en utspridning av staden, och det 
faktum att städerna ofta ritades uti-
från bilens perspektiv uppmuntrar till 
möjligheten för större avstånd mel-
lan centrumbildning och bosättning-
splats. Industrins framfart har också 
ofta skapat starka barriärer i form av 
framdragna järnvägar och isolerade 
industriområden som försämrar rörel-
semönstret i staden. De ofta natur-
sköna stråk av grön och blå struktur i 
centrumkärnans närhet är sällan utny-
ttjade eller åtkomliga för befolkningen 
i staden, samtidigt som både industri-
områdena och centrumbildningen 
ofta tenderar att ge ett dystert och 
falnat intryck.

Genom historisk och nutida kartlägg-
ning av utvalda småstäder runt om i 
Sverige har jag lyckats identifiera bris-
ter som jag senare formulerat förbät-
tringsåtgärder för. Dessa behandlar 
småstaden i olika skalor, med fokus på 
att förbättra livsmiljön och attraktions-
värdet i småstaden. Generellt handlar 
det om att sätta invånaren i fokus, neg-
ligera bilen som i framtiden förutspås 
ha en betydligt mindre roll i vårt sam-
hälle, samt föra in nya aktiviteter, ma-
terial, relationer och typlogier i stads-
rummet - men fortfarande med ett 
försök att behålla småstadens karak-

tär. Det traditionsenliga villaområde-
na och möjligheten för nyproduktion 
vid natursköna lägen skapar attrak-
tivitet, samtidigt som jag ser stora po-
tential i de perifera industriområdena 
och de ekande tomma butikslokaler-
na i centrumbildningen. Småstaden 
erbjuder en stor variation av tomma 
rum som kan användas för olika typer 
av kreativa miljöer av arbete. Den otä-
ta småstaden erbjuder också tomma 
platser som kan användas för förtät-
ningsprojekt, rekreationsytor och nya 
aktiviteter i stadsrummet. Bilindustrins 
utveckling för en mer självgående och 
möjligen delad maskinpark förutspås 
förändra behovet av den egna bilen, 
vilket skulle kunna innebära 95 pro-
cent färre bilar och antal parkeringar 
i samhällen världen över - något som 
skulle förändra upplevelsen av våra 
gator  och städer markant. Detta ser 
jag också som en stark drivkraft till 
en betydligt attraktivare stadsmiljö i 
småstaden. Idag har bilen en stor roll 
i småstadsinvånarens liv, både prak-
tiskt och socialt - vilket betyder att 
denna plats behöver ersättas med för-
bättrade gatumiljöer och kompletter-
ande rum.

Detta kompletterande rum, noden 
för möten i småstaden - är något som 
redan idag finns stora behov av. Rum 
som kan stärka och komplettera övri-
ga befintliga typlogier i småstaden. 
Platsen för denna nod att placeras på 
anser jag att någon av de ofta centralt 
belägna parkeringsområdena skulle 

FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

Förbättringsåtgärder



Examensarbetet utkristalliserades i 
skapandet av en ny symbolbyggnad i 
småstadens centrala kontext. Tanken 
är att denna byggnad ska kunna ap-
pliceras - likt syskonbyggnader - i fler-
talet småstäder och därigenom skapa 
en enad periferi. Innefatta rum som 
idag saknas i småstaden, och genom 
dessa och digital teknologi uppkoppla 
småstaden till en globalt konkurrensk-
raftig ställning.

Initialt används Kalix, min hemort, 
som utgångspunkt till den första 
byggnaden i detta projekt. Detta eft-
ersom jag har en god lokalkännedom 
både när det kommer till den fysis-
ka kontexten och invånare från olika 
generationers levnadssätt i småsta-
den. I Kalix finns den gamla huvudga-
tan fortfarande kvar men centrumets 
fokus förflyttades under 1960-talet 
när de stora Domus- och Tempobu-
tikerna etablerade sig på orten. Runt 
dessa stängda volymer i tegel plane-
rades stora parkeringsområden som 
fortfarande är en del av den centrala 
stadskärnan. Här finns stort poten-
tial för en ny välkomnade fond för 
resenären, besökaren och invånaren 

kunna passa perfekt för. Denna förbät-
tringsåtgärd, ser jag som den starkaste 
och mest aktuella av de åtgärder jag 
tagit fram. Denna nod, förbättringsåt-
gärd och kärna i småstadens framtida 
utveckling är vad detta projekt vidare 
kom att handla om.

SYMBOLBYGGNAD

i småstaden. En plats som kan öppna 
upp för nya rörelsemönster och aktiv-
iteter i Kalix. Detta är platsen för de 
generella symbolbyggnaden som ska 
verka som den en nod i flera skalor - 
i staden, men också genom att stärka 
den regionala identiteten tillsammans 
med sina syskonbyggnader.

Genom att teoretiskt placera tidigare 
uppförda symbolbyggnader på denna 
plats har jag utrett hur denna symbol-
byggnad i sin gestalt ska kunna utfor-
mas för att uttrycka det nya hoppet för 
den enade periferin - och samtidigt 
relatera och fungera med sin kontext. 
Dessa exempel på symbolbyggnader 
är hittade i storstadens kontext, vis-
sa som blivit till för att på något sätt 
symbolisera makt, prestige och kapi-
tal - andra direkt det motsatta. Detta 
försök väckte starka reflektionsmö-
jligheter kring vilken form, materi-
al, och storlek som projektet skulle 
konkretiseras i, samt förståelsen för att 
denna symbolbyggnad på något sätt 
ska symbolisera det motsatta till stor-
staden men då inte i urban och rural 
mening utan snarare en symbolbygg-
nad som i sin gestalt känns igen och 
välkomnas av småstadens invånare, 
samtidigt som den tillför och påvisar 
framtiden, globalt eller ännu längre 
bort - fast fortfarande lokalt.

Nobel center - David Chipperfield (Stockholm)

Arkitekthögskolan - Tham & Videgård (Stockholm) Tekniska nämndhuset - Urban design (Stockholm)

Bastun i Frihamnen - Raumblabor Berlin (Göteborg) Cyklopen - Kulturkampanjen + Victor Marx (Stockholm)

Tornhuset - Kim Utzon (Malmö)

Kollage, symbolbyggnadens varande i småstaden



GÄLLIVARE (centrum) : 10362 invånare     KALIX (centrum) : 7495 invånare

    BODEN (centrum) : 16830 invånare     PITEÅ (centrum) : 23067 invånare

    GÄLLIVARE     KALIX

    BODEN     PITEÅ

Historisk analys över småstäders utveckling



    LYCKSELE     HÄRNÖSAND

    SÖDERHAMN     MORA

    HÄRNÖSAND (centrum) : 18426 invånare

    SÖDERHAMN (centrum) : 12259 invånare     MORA (centrum) : 12602 invånare

    LYCKSELE (centrum) 8545 invånare

Historisk analys över småstäders utveckling



Kalix Centrum, orginalskala: 1:5000
      Bostäder      Industri      Bostäder/kommers      Kommers      Kommunal/statlig/religion



56. Intervju, Reine Sundqvist, informationsansvarig vid 
Kalix Kommun, 2017

andor vid havet tonar upp sig. Kalix 
kommuns politiker och information-
sansvariga ser övervägande positivt 
på framtiden. De ser ett stort behov av 
arbetskraft och med de omställningar 
och uppdateringar av samhället som 
påbörjats - skapas intresse för nya in-
vånare.56 Kalix marknadsförs som en 
bra plats att bosätta sig på när stor-
stadslivet bara upplevs bökigt, när 
trygghet för barnens uppväxt blir vik-
tigt - och där man känner att man kan 
bli gammal, men fortsätta ha goda 
livskvalitéer.

Kalix erbjuder alltså ett mekka av kul-
tur- och fritidsaktiviteter i fantastiska 
natursköna miljöer - men den största 
utmaningen som den tidigare indus-
triorten idag står inför; är hur alla in-
vånare ska verka och integreras i det 
starka näringslivet. Centrumbildnin-
gen är likt många liknande småstäder 
rätt nedgången från tidigare prob-
lemår av uteblivna investeringar. Kalix 
centrum erbjuder få offentliga rum, 
parker och mötesplatser att uppe-
hålla sig i - och med en övergripande 
avsaknad av samlande lokaler för 
möten utan kommersiellt syfte falnar 
livet i det offentliga rummet. En stor 
galleria har ersatt de tidigare småbu-
tikerna som istället konverterats till 
bostäder, mindre kontorsmiljöer - 
eller bara lämnats tomma. Ortens up-
pkopplade tjänsteföretag växer, och 
inspirerar - men de konventionella 
kontorslokalerna och mötesplatser-
na saknas. Livet har stått still, men en 

framtidstro finns.

Platsen för projektet ligger beläget vid 
den senare tillkomna huvudgatan i 
Kalix. Kring denna parkering finns den 
tidigare tempobutiken nu i en utbyg-
gd och tillbygd form av galleria, tidi-
gare träbebyggelse från sent 1800-tal 
blandat med stora och tunga volymer 
i varierande material så som sten, be-
tong, tegel och olika skivmaterial från 
senare delen av 1900-talet. Byggnad-
erna innehåller främst kommersiella 
verksamheter men även bostäder. Det 
är den mest centrala platsen i Kalix då 
den dels binder samman busstorget 
med huvudgatan, men också för att 
hotellverksamheter, banker, butiker 
och promenadstråk samsas här.

Vissa material börjar ge ett slitet och 
falnat uttryck, samtidigt som många 
byggnader rustats upp och antingen 
målats eller klätts med skivmaterial. 
En till viss del falnad men framförallt 
brokig kontext. 

Från Kebnekajsemassivet rinner den 
430 km långa Kalixälven - en av de fyra 
stora outbyggda älvarna i Sverige - 
som sedan mynnar ut i Kalix skärgård. 
En skärgård som präglas av 792 öar 
med både klippor och långgrunda 
sandstränder - ibland omnämnd som 
en av Sveriges finaste skärgårdssträck-
or. Trots detta är det dock älven som 
haft den största betydelsen för orten, 
och det är älven som gett namnet till 
samhället och kommunen Kalix, med 
idag ca 16 000 invånare. Landskapet 
är till största del övervägande platt, 
men trots detta har landhöjningen 
förändrat området genom åren. Un-
gefär 1 mil uppströms längs älven, 
där den tidigare älvmynningen var 
belägen - finner man idag de centra-
la delarna av Kalix, där bebyggelse 
sedan medeltid finns bevarad. Älven 
användes länge som transportmedel 
för att flotta timmer från inlandets 
skogar till skärgårdens sågverk - vilket 
stärkte Kalix position som centralort. 
Centralorten var dock en konstruktion 
och som så många andra liknande or-
ter drabbades även Kalix när 1990-ta-
lets finanskris uppdagades, flödet av 
resurser till den offentliga sektorn 
stannade av - och kommunerna själva 
fick börja kriga och konkurrera emel-
lan varandra. Ett krig som Kalix med 
sitt strategiska läge intill kust och intil-
liggande större städer många gånger 
vunnit mot övriga centralorter ofta 
belägna i det norrländska inlandet.

Sammantaget har Kalix ett brett 
näringsliv och utöver sin industri up-
pkom relativt tidigt en ambition om 
att skapa arbetstillfällen som inte var 
bundna till platsen - därför finns ett 
starkt fäste för uppkopplade tjän-
steföretag. Med sin närhet till både 
Haparanda och det gränsande Fin-
land samt Luleå med all sin tillväxt-
kraft med Universitet och näringsliv. 
Detta möjliggör ett stort potential 
för arbetspendling från Kalix till intil-
liggande större städer. Trots tuffa år 
av nedskärningar och utflyttning sker 
nu en positiv utveckling i regionen, 
och framförallt Kalix. Enligt kommu-
nen själva har Kalix ett av regionens 
snabbast växande näringsliv - och 
Naturvårdsverket, Sveriges kultur- och 
fritidschefers förening samt Svenskt 
friluftsliv rankade Kalix som den 2:a 
bästa friluftskommunen i Sverige.55 
Kalix kust- och naturnära placering, 
goda utbildnings- och arbetsmö-
jligheter i kombination med relativt 
billiga boendeformer skapar attraktiv-
itet för ett tryggt småstadsliv i nära re-
lation till resterande omgivning. Med 
hjälp av upprustning av det kommu-
nala bostadsbeståndet, och en stark 
nybyggaranda lockas nya invånare till 
samhället. Kommunen har förstått vad 
människor efterfrågar, och har genom 
upprättande av detaljplaner kunnat 
upphäva strandskyddsintresset för 
att öppna upp möjligheter till en ny 
villabebyggelse i strandnära områden. 
Plötsligt blir ”the american dream” 
möjlig, och stora vita villor med ver-

PROJEKTETS KONTEXT KALIX

55. Artikel, Kalix är bäst i länet och näst bäst i landet, 
NSD, Lotta Nilsson, 2017

Existerande material i Kalix centrum



    KALIX

Kalix centrum idag, med utmarkerad parkeringsplats

Kalix centrum, situationsplan, orginalskala; 1:800
Omarbetad situationsplan, med Forum Futurum inkluderat, och nytt promenadstråk för att binda samman bus-
torget med huvudgatan, och vidare rörelse för att stärka relationen mellan älvområdet och centrumbildningen

       Forum futurum



Den tidigare industristadens tecken - i 
form av en industribyggnads gestalt 
- upphöjs och placeras i stadens cen-
trum. Alltså i en ny men närliggande 
kontext. På så sätt skapas igenkänning 
i dess relativt enkla och historiskt ank-
nutna form, men med nya material och 
effekter väntas denna byggnad också 
uppfattas  som något nytt - något för 
framtiden. Med lärdom av småstad-
sinvånarnas skepsis kring 1970-talets 
stängda och klumpiga volymer får inte 
samma misstag upprepas igen - men 
samtidigt är det dessa volymer som 
den nya byggnaden väntas förhålla sig 
till. Med sin viktiga funktion, innehåll 
och gestalt får inte byggnaden hamna 
i skymundan av dess omkringliggande 
volymer. Med neutrala, enkla och till 
viss del transparenta materialval binds 
symbolbyggnaden samman med dess 
kontext - som ofta upplevs brokig och 
i varierande skala.

Projektet ämnar rikta sig till människor 
i alla åldrar och intressen, för att skapa 
en så god mötesplats som möjligt - likt 
ett äkta forum ska denna byggnad up-
pmuntra till diskussion, men även om 
möjligt kontemplation. Både i fysisk 
och virtuell form. Byggnaden utfor-
mas för att inrama och skapa möten - 
formella som informella - i slutna eller 
öppna rum, i varierande storlek. Här 
möts du av en välkomnade reception 
som kan erbjuda all form av service 
som dessa möten kan behöva. Allt 
från utskrift av material, digital utrust-

ning, till mat och dryck. Den indrag-
na bottenvåningen utformas med ett 
relativt stramt och enkelt uttryck - för 
att knyta an till det existerande men 
samtidigt välkomna och attrahera 
människor att vistas i resterande del 
av byggnaden.

Det rådande klimatet och avsaknaden 
av rekreationsytor i centrumbildnin-
gen ligger till grund för den upphöjda 
vinterträdgårdens varande, denna typ 
av rum är något helt nytt för dess kon-
text - vilket innebär en helt ny form 
och möjligheter för möten. I trädens 
ständigt gröna närvaro kan tillfälligt 
arbete, möten och kontemplation ske 
- under samma tak. Den relativt stäng-
da volymen skapar ett inre fokus och 
trygghet samtidigt som den desori-
enterar dig en aning från småstaden 
- vilket med dess syskonbyggnader - 
skapar känslan av att du kan befinna 
dig i vilken småstad som helst, var i 
världen som helst. De enkla materialen 
som möter den gröna strukturen och 
diffusa ljusinsläpp skapar ett harmon-
iskt rum att vistas i. En relativt stängd 
volym gör också att du under årets alla 
mörka timmar inte exponeras av kalla 
mörka glasytor, utan med artificiellt 
ljus skapas ett inre klimat att längta 
till. Samtidigt som det yttre transpar-
enta skalet verkar likt en lanterna för 
stadens liv vilket stärker symbolen för 
småstadens framtida forum. Ett fram-
tidskoncept för ett helt fungerande 
och integrerat Sverige - med fokus på 
företagsamhet och möten.

FORUM

Situationsplan med illustrerad befintlig kontext, orginalskala; 1:250



Referens för Forum Futurums yttre form

Sprängskiss, orginalskala; 1:200
Service  Avskilda möten         Delad yta/möjligheter för möten



Entréplan, skala: 1:100



Plan 1, skala: 1:100



Plan 2, skala: 1:100



Första konceptskiss över Forum Futurums interiör, och den desorienterade/ljusa känslan Interiör referens; Schlitz Palm Garden, I Milwaukee, 1800-tal. Del av den Tyska biergarten-kulturen, med inten-
tionen att skapa en mötesplats där människor från olika samhällsklasser kunde mötas i ett gott klimat under årets 
alla dagar.



Sektionsperspektiv småstadens lanterna, orginalskala; 1:100



Längdsektion, skala; 1:100



Tvärsektion, skala; 1:100



Entrévy, reception och kontakt med övre våningsplan Första vy när besökaren når byggnadens huvudrum



Vy, huvudrum

Exteriör vy sätt från syd, och busstorget



Vyer; Balongen och fasadens mellanrum i relation till byggnadens insida



Exteriör vy



Skissmodeller, volymstudie i skala; 1:200



Modell i skala; 1:200



Modell i skala; 1:200



Modell i skala; 1:200



Modell i skala; 1:50



Modell i skala; 1:50



Modell i skala; 1:50



Modell i skala; 1:50
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Projektet grundar sig i en djupgående läsning och förståelse med hänvisning till 
källor av litterär, digital, muntlig och bandad art. Jag har vänt mig till källor från 
olika delar av världen, årtal och professioner - för att försöka samla mig en så rät-
tvis och korrekt bild. Sedan har dessa källor ställts mot min egen uppfattning, för 
att ifrågasätta eventuella föreställningar. 

Ur läsning kommer kunskap, ur möten kommer förståelse, ur författande kom-
mer reflektion och definition - som sedan arkitekturprojektet och dess program 
fått springas ur. I skapandet av byggnaden har jag använt mig av utredningar 
kring småstadens utveckling genom historien, vad en symbolbyggnad i småsta-
den kan vara idag samt hur dess gestalt kan uttrycka detta tecken. Följande har 
även platsanalyser, volymstudier och atmosfärcollage studerats. 

Jag har genom processen använt mig av handskisser, diagram, 3D-modellering 
som senare kompletterats med fysiska modeller som verktyg att visualisera detta. 
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