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Vår Stad:  
hur förändrar en kris våra vanor? 
 

Introduktion 
Under Coronapandemin införs omfattande restriktioner och många åtgärder sätts in i syfte 
att förhindra smittspridning av Covid-19. Myndigheter, företag och organisationer 
introducerar en lång rad förändringar såsom distansarbete, distansundervisning, uppmaning 
om att endast göra nödvändiga resor med kollektivtrafiken men också att praktisera social 
distansering och självisolering. Det har resulterat i en extraordinär situation i samhället där 
många företag över en natt förlorat intäkter och där andra verksamheter upplever en ökad 
belastning, till exempel inom vården. Att begränsa rörelsemöjligheterna för så många har lett 
till att människor i högre utsträckning blir beroende av det som finns lokalt, blir hänvisade till 
det utbud och de möjligheter som erbjuds i grannskapet och i stadsdelen. Krisen har på 
många sätt accentuerat ojämlikheter och där människor med mindre resurser riskerar att bli 
utsatta och fara illa i högre utsträckning än andra.  
 
För att fånga de förändringar som vi genomlever i samhället till följd av pandemin så har en 
webbaserad kartenkät tagits fram där människor tillfrågas om hur deras vanor ändrats i fråga 
om hur staden används. Vi vill öka förståelsen för vilka platser som människor fortfarande 
besöker, vilka man undviker och om det eventuellt finns platser som används i högre 
utsträckning än tidigare. Vidare önskar vi lära oss mer om varför dessa platser besöks. Under 
krisen har diverse undersökningar visats som utifrån t.ex. smarta telefoner, appar eller 
liknande kartlägger aktiviteter och användning av platser1. Syftet med web-enkäten Vår Stad 
är att få självrapporterade svar där det också finns mer information om vad som händer på 
dessa platser och varför man använder eller undviker en specifik plats.  
 
De preliminära svaren omfattar svar från en månad (25/3-27/4 2020) där Stockholm, 
Uppsala och Göteborg framför allt ingår. I en första fas kommer svaren analyseras i syfte att 
öka förståelsen för hur våra vanor förändras, hur platser används respektive inte används i en 
tid där social distansering och minskade möjligheter att röra sig i staden. I en andra fas 
kommer vi relatera resultaten dels till vilka egenskaper stadsrummen har på dessa platser i 
syfte att lära mer om vad det betyder för arkitektur- och stadsbyggnadspraktiken framöver. Vi 
kommer därtill relatera det till vilka samhälleliga resurser som finns att tillgå i olika delar i 
staden då betydelsen av detta blir mer avgörande i en tid när mobiliteten minskar och vilket 
också sätter ljus på det problematiska med ojämlika livsvillkor i staden som bland annat driver 
segregation.2 Det faktum att många städer karaktäriseras av ojämlika livsvillkor tenderar att 
förstärka och förvärra effekterna av krisen, särskilt för grupper med mindre resurser. Boende i 
stadsdelar som karaktäriseras av trångboddhet, låga inkomstnivåer samt har begränsad 
tillgång till kollektiva resurser som nu efterfrågas såsom lekplatser, rekreations- och 
grönområden, lokal service eller demokratifrämjande faciliteter tenderar att bli mer utsatta. 
Krisen har tydliggjort att det finns mer att önska från planerings- och stadsbyggnadspraktiken 

 
1 Se till exempel från google https://www.google.com/covid19/mobility/  and specifically for Sweden: 
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-03-29_SE_Mobility_Report_en.pdf. Exempel från Tyskland, TU Dresden: 
https://umfragen.psych.tu-dresden.de/sozsci/coronamobility/ eller från Italien, TU Vienna: 
https://de.surveymonkey.com/r/co19m_exp_en 
2 Undersökningen bygger därmed vidare på tidigare samarbete med Stockholms stad, såsom i forskarstödet till Kommissionen för ett socialt 
hållbart Stockholm. Mer kan läsas i underlagsrapporten Jämlika livsvillkor och stadsbyggande – inspel till pågående översiktsplanearbete (Legeby, Koch & 
Marcus, 2016); den finns liksom samtliga rapporter från kommissionen att finna här: https://start.stockholm/om-stockholms-
stad/utredningar-statistik-och-fakta/utredningar-och-rapporter/social-hallbarhet/; den specifika rapporten också i publiceringsdatabasen 
DiVA: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-184488.  
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för att i framtiden vara bättre förberedda för olika typer av kriser. Att planera för mer jämlika 
livsvillkor och att det finns tillgång till en mångfald av olika platser – som både tillåter stadsliv 
och möjligheter för distansering – kommer vara betydelsefullt för att skapa både mer hållbara 
och mer resilienta livsmiljöer.  
 
I den här korta avrapporteringen presenterar vi materialet i sitt råformat. Vi har inte gått 
igenom och kontrollerat kvalitén, och inte bearbetat eller analyserat utifrån till exempel 
skillnader i struktur i rapporterad ålder, typ av bostäder eller område som rapporterats som 
boendeplats, geografisk fördelning i kommunen eller motsvarande. Svaren är inte heller 
testade för hur representativa de är för demografiska strukturer i kommunerna. Det som 
presenteras här bör därför läsas med viss försiktighet, men kan ändå vara av intresse, särskilt i 
de större mönstren som går att skönja. 

Kartenkät 
Kartenkäten lanserades i tre städer och de preliminära resultaten som redovisas här omfattar 
svar från en månad. Här finns information om personen som svarat såsom ålder, kön och de 
har markerat på karta var de bor. Vidare får informanten markera på karta platser de 
fortfarande använder, platser de undviker samt platser de använder mer. De anger också vid 
varje punkt vad de gör här. Sista frågan i enkäten handlar om att rita in promenader som 
personen gör på karta. Sammanlagt omfattas 2297 svar (Stockholm 895, Göteborg 898 och 
Uppsala 504). Svar redovisas så att anonymiteten bibehålls. Det är en majoritet av kvinnor 
som svarat och det är hög svarsfrekvens i åldersspannet mellan 35-49 år. Enkätsvaren är 
insamlade mellan 25/3-27/4, alltså en period då restriktioner funnits om att undvika 
kollektivtrafik, att jobba hemifrån och med distansundervisning på högskolor/universitet samt 
gymnasieskolor.  
 
Stockholm, Göteborg och Uppsala har spridit information om enkäten via sina kanaler och 
från KTH har information gått ut via hemsida och via flera andra mediekanaler3. Det har 
varit möjligt att svara även om man bor utanför dessa städer och i detta material är även 
dessa svar inkluderade. 

Exempel från Stockholm: gråa punkter visar platser som undviks, orangea visar platser som besöks mer frekvent. 

 
3 Exempelvis tidningen Arkitekten, LinkedIn, Facebook, tidningen Extrakt, Radio P4 väst, Geoforums nyhetsbrev och ePLAN.   
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Översiktligliga resultat 

 
På den översiktliga nivån kan vi se att vissa förändringar är återkommande i alla tre städer. 
Det är till exempel markant hur service och arbete är de två största kategorierna av vilka 
platser som fortfarande besöks. Här avviker dock Stockholm i att arbete är en märkbart 
mindre andel medan service eller utbud visar en större andel, där Uppsala ligger ungefär 
mittemellan de två andra kommunerna i den fördelningen. I övrigt är mönstren relativt lika.  
På liknande sätt kan det ses att ”platser jag besöker mer” domineras av platser för avskildhet 
liksom platser som är lätta att komma till. Kanske något överraskande variation i andel som 
svarat att de besöker platser för att träffa familj och vänner mer med nästan dubbelt så stor 
andel i Göteborg som i Stockholm eller Uppsala, liksom att relativt liten andel angett att de 
undviker service eller utbud i Uppsala. Med försiktighet kan kanske sägas att resultaten 
bekräftar vikten av vad som finns att tillgå nära i en liknande situation, liksom platser för 
avskildhet. Dessa utgör mer än 50% av svaren i alla tre kommuner, och även om det kan 
finnas överlapp så visar det hur viktigt det lokala blir liksom att det lokala erbjuder inte bara 
service och rikt folkliv utan också möjlighet till avskildhet i närområdet. Närhet till avskildhet.  
Till sist kan vi se att platser som undviks i hög utsträckning domineras av kategorin service 
och utbud i alla kommuner, men där Stockholm sticker ut med en mindre andel. Möjligen 
beror det mer på att arbete undviks i så hög relativ utsträckning mer än att service undviks 
mindre, men det är för tidigt att säga. Vi kan också se att platser för avskildhet i princip inte 
undviks alls (även om det förekommer), eftersom den kategorin har så pass få svar att den inte 
ens syns i något av diagrammen. 
 
Diagrammen visar relativa svarsandelar, och det är värt att jämföra med antal svar, som i 
följande diagram. 
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Antal svar per alternativ: Göteborg och Stockholm 
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Antal svar per alternativ: Uppsala och sammanlagt 
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Kommentar 
Viktigt att notera här är att de tre första diagrammen, som är uppdelade per kommun, har 
samma skala på y-axeln. Det vill säga, samma antal svar ger lika höga staplar i de tre 
kommunerna. Det sista, sammanlagda, diagrammet har en annan skala där staplarna är 
hälften så höga per svar som i de tre första. 
 
I de här diagrammen kan vi se lite mer av vad olika andel svar innebär i olika antal svar för 
olika alternativ. Vi kan också se hur, i antal räknat, det verkar som att platser som används 
mindre är större räknat i andel än platser som används like mycket eller mer i Stockholm och 
Uppsala än det är i Göteborg. Något som i andelar kan ses i diagrammet nedan: 
 
 

 
Samtidigt är antalet svar som anger att platser används mindre alltså betydligt större i 
Göteborg än i Uppsala. Om vi bara jämför antal svar för ”platser som jag besöker mer sällan 
eller undviker” som angett ”service eller utbud”, så är det över 430 i både Göteborg och 
Stockholm vilket är mycket men bara drygt 260 i Uppsala. 
 
Samtidigt som vi i den här korta avrapporteringen fokuserar på andelar är det alltså viktigt att 
inte läsa in för mycket i jämförelserna av andelar och tolka det som jämförelse av antal. Men 
att titta på antalen kan ge stöd i att förstå lite mer konkret vad olika andelar betyder. 
 
En av orsakerna till att vi valt att redovisa andelar är att det är lättare att göra på ett mer 
översiktligt vis där vi avsiktligt inte anger siffror eftersom resultaten är såväl preliminära som 
ännu inte noggrant studerade i olika kvalitetshänsyn inklusive geografisk fördelning och annat 
som kommer studeras i fortsättningen av forskningsprojektet. 
 
  

  Platser jag använder mer  Platser jag fortfarande besöker Platser som jag använder mindre eller undviker 
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Fördelning per kategori 
Göteborg och Stockholm 

 
Fördelningen av svar per svarsalternativ ger en något annan information, då vi kan se hur 
svaren angivit hur människor agerar kring olika slags platser snarare än hur olika slags 
ageranden relaterar till slag av platser. Här kan vi istället se, till exempel, att platser som är 
lätta att nå har fått en större andel svar att de besöks oftare i Stockholm än i Göteborg, och 
att för dessa platser är ”lika mycket” relativt ovanligare i Stockholm än i Göteborg utöver att 
de undviks i högre utsträckning i Göteborg.  
 
Samtidigt kan vi se att arbetsplatser också undviks i högre utsträckning – men att det 
samtidigt är större andel svar som säger att de besöks mer i Stockholm än i Göteborg. En 
något mer polariserad situation i svaren i Stockholm än Göteborg, alltså. Samma tendens 
finns i svaren med alternativet ”folkliv”, medan service respektive organiserad aktivitet följer 
mönstret kring platser som är lätta att nå – det vill säga relativt sett vanligare i Stockholm som 
svarsalternativ. Träffa släkt och vänner avviker åt andra hållet med en betydligt större 
frekvens av ”mer” och ”lika mycket” i Göteborg. 

  Platser jag använder mer  Platser jag fortfarande besöker Platser som jag använder mindre eller undviker 

  Platser jag använder mer  Platser jag fortfarande besöker Platser som jag använder mindre eller undviker 
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Fördelning per kategori 
Uppsala och sammanlagt 

 
I Uppsala kan vi notera att ”lätt att komma till” anges än mer ofta vid platser som används 
mer än i både Stockholm och Göteborg. Detsamma gäller avskildhet och service. Vi kan även 
se att ”folkliv” är betydligt vanligare förekommande som val att karaktärisera en plats som 
undviks än som besöks mer i Uppsala än i de två andra städerna. Det har valts i under 10% 
av svaren för platser som besöks mer eller lika mycket i Uppsala, men i runt 20% i Göteborg 
och Stockholm. Platser karaktäriserade som besökta för en viss funktion (a) är i högre grad 
rapporterade som oftare besökta i Uppsala än i de andra städerna, liksom platser för 
organiserad aktivitet. I övrigt ligger svaren någonstans mellan de i Göteborg och Stockholm. 
 
Sammantaget kan vi se hur avskildhet och lätt att komma till är, när det är angivet som 
alternativ för vad som karaktäriserar platsen, dominant förekommande i svar som säger att 
platsen används mer eller lika mycket. På samma vis är folkliv, organiserad aktivitet och att 
träffa vänner vanligare som svar i platser som undviks än för de andra alternativen 
tillsammans. 

  Platser jag använder mer  Platser jag fortfarande besöker Platser som jag använder mindre eller undviker 

  Platser jag använder mer  Platser jag fortfarande besöker Platser som jag använder mindre eller undviker 
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Platser med mest olika förändringsmönster 

 
Här visar vi tre svarsalternativ som kan sägas ha mest olika svarsmönster i de olika 
kommunerna; något som delvis går att läsa i diagrammen ovan men som vi lyfter fram särskilt 
här. Det är inte likformigt att någon kommun avviker på ett specifikt sätt – till exempel är 
svaren på alternativ a och b omvänt annorlunda från Göteborg för Stockholm och Uppsala. 
Möjligen kan vi notera att Göteborg för alla tre dessa avviker med att ha större andel svar 
som anger att platsen används lika mycket eller mer än innan. 
 
Vi kan också se att i endast tre av dessa är andelen som svarat ”lika mycket” den största 
kategorin (studier och arbete i Göteborg och Uppsala liksom Funktioner på platsen i 
Göteborg), samt att inom den här gruppen platser är den färre besök eller undvikande den 
dominanta svarsgruppen. Det verkar som att en sak som karaktäriserar platstyper som har 
olika svarsmönster i de olika städerna är att de undviks i olika hög grad. 
 
 
 
 
 

  Platser jag använder mer  Platser jag fortfarande besöker Platser som jag använder mindre eller undviker 
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Platser med mest lika förändringsmönster 

 
Slående för den slags platser som ser mest lika förändringsmönster i de tre kommunerna är 
hur försvinnande lik svarsfördelningen är kring platser för avskildhet. Även om vi i tidigare 
diagram kunde utläsa viss skillnad mellan kommunerna så kan vi här se hur liten den 
skillnaden är jämfört svaren på många av de andra frågorna. Liknande kan sägas om platser 
för organiserad aktivitet, även om det här blir tydligt hur den stora skillnaden ligger i andelen 
som anger att de besöker sådana platser mer medan andelen som anger att de undviker dem 
eller besöker dem mindre ligger relativt konstant mellan de tre kommunerna.  
 
För att nå tre stycken lika har vårt val fallit på kategorin träffa släkt och vänner, även om vi 
kan se stora skillnader där och svaren inte kan sägas vara lika på samma sätt som de andra. 
Valet bygger på att i andra alternativ som gett i motsvarande grad ett liknande mönster 
mellan städerna har vilket alternativ som är störst varit olika, liksom att det för organiserad 
aktivitet i alla tre städer är över 50% som anger det för platser de undviker, medan det skiftar 
vilket alternativ som är störst eller vad som karaktäriserar hälften eller mer av svaren i de 
andra alternativen. Service eller utbud varierar i liknande grad, men det undviks i mer än 
hälften av svaren från Uppsala men mindre än hälften från Göteborg och Stockholm – även 
om svaret att de undviks också där är mycket vanligare än att de används mer. 

  Platser jag använder mer  Platser jag fortfarande besöker Platser som jag använder mindre eller undviker 
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Svarsfördelning i snitt 

 
Även om diagrammen ovan visar samma sak som stapeldiagrammet med svarsfödelning 
tidigare, så är det värt att visa i den här formen för jämförelse med de två tidigare sidorna, 
liksom att vad som tydliggörs av grafiken blir olika i de olika diagramformerna. Här kan vi 
också notera att vilken kommun som ligger närmast medelvärdet skiftar för olika frågor, vilket 
utöver skillnader mellan kommuner i svar visar att en enskild kommun inte har kunnat 
dominera svaren av alla sorter i undersökningen hittills. Så är till exempel Stockholm närmast 
snittet för alternativ a, medan Göteborg är närmast snittet för alternativ d och Uppsala för 
alternativ b. Samtidigt som Stockholm och Göteborg ligger närmare snittvärdet i fler 
kategorier, så ligger Uppsalas medelvärde närmast medelvärdet för helheten (nere till höger). 
 
Vi kan också se några relativt entydiga svar, som redan har noterats. Avskildhet är angivet i 
princip bara för platser som används lika mycket eller mer. Folkliv, organiserad aktivitet och 
att träffa släkt och vänner är vanligast förekommande i platser som besöks mindre, medan 
platser som besöks lika mycket är starkt alternativ framförallt vad gäller arbete och service. 
Här kan vi reflektera över att vissa alternativ har en på ytan tydligare valmöjlighet för flera – 
att uppsöka avskildhet eller undvika folkliv, att delta i organiserad aktivitet, och så vidare. 

  Platser jag använder mer  Platser jag fortfarande besöker Platser som jag använder mindre eller undviker 
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Funktioner och service kan vara nödvändiga (t.ex. att handla mat), och många måste åka till 
jobbet eller har inte möjlighet att jobba hemifrån. Att ”lätt att komma till” blivit en så viktig 
orsak till varför platser behövs kan möjligen sticka ut en del i svaren, men kanske inte är 
förvånande i tider med restriktioner och rekommendationer att hålla sig hemma. Men det 
visar också hur viktigt det är att hantera lokalsamhällen och att även om mycket kan hanteras 
med goda kommunikationer i vanliga fall så är det inte lika enkelt i kristider som denna när 
rörelsefriheten är starkt begränsad, vilket kan leda till att vissa antingen tvingas resa mer trots 
rekommendationer att undvika det – eller att inverkan på livskvalitet och möjligheter har 
betydligt större inverkan för vissa grupper än andra och det kan variera vid jämförelse mellan 
stadsdelar. 
 
Vi noterar också att det är viktigt att fortsätta analysera data och förstå hur olika sorteringar 
av svaren kan ge viss olika bild. Så kan vi till exempel se att hur vi förstår hur service och 
utbud påverkas av, liksom bidrar till användningen av en plats, ges lite olika bild beroende på 
om vi tittar på hur viktig faktor det verkar vara inom respektive fråga (platser som jag 
använder mer, platser jag besöker lika mycket, respektive platser jag besöker mindre eller 
undviker) eller om vi jobbar med fördelningen bland svaren som angett service som en 
platskaraktär (hur alternativet ”c. Service och utbud” är fördelat per fråga). 
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Avslutande kommentar 
Det är viktigt att komma ihåg att diagrammen och diskussionen ovan rör relativa andelen 
svar. Än så länge har vi inte tittat i detalj på antalet svar även om vi kommenterat det i en typ 
av diagram. Den är ju dock väldigt beroende av antalet svar givna i respektive kommun. Det 
presenterade materialet har inte heller, som vi sagt i inledningen, gåtts igenom i fråga om hur 
de är fördelade geografiskt i kommunerna. Hur mycket av skillnader beror till exempel på 
andelen svar från innerstäder, ytterstäder, förorter eller andra bostadsplatser? För att säkra 
anonymitet har vi heller inte siffror på till exempel inkomstnivå eller liknande, även om vi i 
kommande skeden kommer sätta svaren i relation till generella socioekonomiska 
förutsättningar i de områden som olika svar kommit ifrån och se om det finns trender i svar 
beroende på detta.  
 
Andra faktorer som vi också vill analysera och sätta i relation till svaren är trångboddhet, 
tillgång till bil i hushållet och tillgång till kollektiva resurser i närområdet. I sådana studier 
kommer vi också titta närmare på områden som har en större mängd svar för att se om vi kan 
se något om mönster skiljer sig baserat på andra faktorer än vilken kommun de kommit från. 
Hur påverkas svaret ”avskildhet” av till exempel förekomsten av parker eller 
rekreationsmöjligheter i ett område? Eller omvänt, blir endera faktorn mer viktig i 
kombinationen avskildhet i kombination med närhet beroende på område? Är det som verkar 
vara lika eller olika mellan kommuner i själva verket lika eller olika baserat på sådana 
faktorer?  
 
Sådana detaljstudier är syftet med undersökningen, som syftar till att förstå 
beteendeförändringar och betydelsen av olika slags platser utifrån ett arkitektur- och 
planeringsperspektiv och hur sammansättningen av platser i våra städer och närområden 
påverkar och ger möjligheter i ett läge av kris. Syftet med den här korta sammanfattningen av 
den första månadens svarsresultat är att kommunicera en del grundläggande data i de steg vi 
tar på vägen. Inte minst kommer det bli spännande att se hur svaren förändras för andra, 
tredje och eventuella därefter kommande månader i takt med att också restriktioner från 
myndigheter, arbetsgivare och liknande förändras.  
 
Till sist kan vi kort reflektera över den demografiska data vi har kring svaren, som vi visar i 
information om i diagrammen nedan. 
 

  4-14 år  15-19 år  20-24 år  25-34 år 
 35-49 år  50-64 år   65-74 år   75 år och äldre 
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Vi noterar att åldersfördelningen är relativt förutsägbar i en digital enkät med dominans av 
svar från personer mellan 25 och 64 år; det utgör majoriteten i enkäten. Vi kan se att gruppen 
svar från personer mellan 35-49 år störst i alla kommuner och påtagligt störst i Stockholm. 
Samtidigt är 35-49 respektive 50-64 bredare i antal år som ingår. Om vi slår ihop 20-24 och 
25-34 för att få samma bredd är den gruppen nästan lika stor som gruppen 35-49 i alla tre 
städer. Vi kan alltså konstatera att det är människor i arbetsför ålder som framförallt svarat, 
och att statistik på svar från övriga åldersgrupper måste hanteras ytterst försiktigt. Med 
anledning av detta kommer vi specifikt göra insatser framöver för att försöka öka antal svar 
från unga personer, exempelvis de som studerar på gymnasiet. Vi vet också att gränssnittet 
kan vara svårt att hantera, särskilt när man försöker lämna svar via sin telefon så information 
har successivt gått ut med förtydliganden och stödtexter i enkäten. 
 
Vi noterar också att könsfördelningen hos de svarande är påtagligt sned. Det följer ett vanligt 
mönster i enkäter att det kommer fler svar från personer som uppger sig vara kvinnor, men är 
samtidigt något som behöver tas i beaktande både i analyser och hur vi i fortsättningen 
försöker nå ut med enkäten precis som vad gäller att nå bredare bland åldersgrupper. 
Kategorin ”annat kön” är också påtagligt liten bland svaren. 
 
Vi vill inte i nuläget spekulera i varför men dessa aspekter är viktiga att inte bara beakta utan 
följa upp då det kan röra sig om allt från vilka som nåtts av enkäten till vilka som ser det 
viktigt att svara, bidra till forskningen, upplever sig ha tid att svara, eller vill svara. Allt detta 
kan påverkas av en mängd faktorer inklusive tillit till anonymitet och vana att delta i eller låta 
bli att svara på liknande enkäter och frågor av en mängd orsaker. När vi säger upplever sig ha 
tid eller ser det som viktigt att svara menar vi inte heller som en värdering, utan att det är 
viktigt att förstå att människor har olika prioriteringar, livssituationer, upplevelser av sin egen 
stress och vad som är viktigt och inte viktigt i samhället och att vi behöver förstå att det också 
påverkar svarsfrekvenser, inte bara vilka som nås. Däremot är det viktigt att kritiskt ställa 
frågor kring vilken typ av könsnormer och förväntningar bundna till kön eller könsidentitet 
som kan ligga bakom svarsfördelningen, och om det är rimligt att det ser ut så. Oavsett om 
det följer mönster från enkätundersökningar i stort eller inte. 
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