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Om Levande stationssamhällen 
Göteborgsregionen har under många år arbetat med stationssamhällens utveckling 
genom ett flertal olika projekt. Levande stationssamhällen är en förstudie som syftar 
till att undersöka västsvenska kommuners behov för att skapa levande stationssam-
hällen. 

Bakgrund
Stationsnära utveckling är en viktig del av Strukturbild för Göteborgsregionen där direkt 
anslutning till huvudstråken skapar potential för ett ökat hållbart resande. Göteborgsre-
gionens strategiska inriktning 2020–2023 pekar bland annat ut att Strukturbild för Göte-
borgsregionen ska fördjupas i stationssamhällen. Göteborgsregionen har erfarenheter från 
flertal processer så som Det urbana stationssamhället1 och Social innovation i samhällspla-
neringen. 

Erfarenheter från tidigare projekt har även visat att många tjänstepersoner, främst i min-
dre kommuner, kan uppleva en känsla av ensamhet i hanteringen av komplexa samhälls-
frågor. Att utveckla levande stationssamhällen handlar om att kunna hantera komplexa 
samhällsfrågor som inte kan lösas av en enskild part. 

Förstudien inkluderar även en fördjupning av sociala aspekter kopplat till stationsnära 
utveckling, se bilaga 1. 

Syfte
Förstudien Levande stationssamhällen syftar till att undersöka behov och förutsättningar 
för fördjupad regional samverkan med fokus på stationssamhällens utveckling. 

Mål
Förstudiens delmål är att: 

• Identifiera och analysera kommuners behov
• Identifiera relevanta aktörer för att utveckla levande stationssamhällen
• Kartlägga befintliga metoder
• Utveckla förslag på fortsatt samarbete

Genomförande

Kommunträffar
Från december 2020 till mars 2021 genomfördes enskilda träffar med åtta kommuner i 
Göteborgsregionen och Boråsregionen. Syftet med träffarna var att identifiera och analysera 
kommuners behov för att utveckla levande stationssamhällen samt att identifiera relevan-
ta aktörer för att möta behoven. Utöver kommunträffarna har förstudien presenterats för 
kommunrepresentanter under nätverksträffar med Fyrbodals kommunalförbund, Skara-
borgs kommunalförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 

1  Det urbana stationssamhället – vägen mot ett resurssnålt samhälle, slutrapport för åren 2017-2019 finns att läsa 
här: Det urbana stationssamhället_slutrapport.pdf (goteborgsregionen.se)

https://goteborgsregionen.se/download/18.2dba85da17ba873fda1936ab/1631790253966/Det%20urbana%20stationssamh%C3%A4llet_slutrapport.pdf
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Deltagande kommuner 
De kommuner som deltog i förstudien är Alingsås, Borås, Herrljunga, Härryda, Mark, 
Mölndal, Partille och Stenungsund. Fem kommuner från Göteborgsregionen och tre från 
Boråsregionen. 

Vid varje kommunträff deltog mellan två till fem medarbetare från i huvudsak samhälls-
byggnads, mark- och exploatering samt tekniska förvaltningar. Deltagarnas professioner 
har varierat mellan strategiska planerare, samhällsutvecklare, samhällsplanerare, stads- 
och arkitekt, planarkitekter samt en och infrastrukturstrateg. 

Digitala samtal
Kommunträffarna genomfördes digitalt via Teams. Sju av åtta kommunträffar strukturera-
des på ett liknande sätt med fyra olika delar: 

• Identifiera nyckelutmaningar

• Tematisera nyckelutmaningar

• Prioritera och konkretisera nyckelutmaningar

• Aktörsanalys

Samtalen genomfördes och dokumenterades med stöd av det digitala verktyget Ideabo-
ardz. Mötesledarna förde även anteckningar vid samtalen. Mötesanteckningarna ligger till 
grund för denna sammanställning. Ideaboardz kan liknas vid en digital whiteboard där del-
tagarna arbetar i samma yta. I arbetsytan kan respektive deltagare lägga till digitala post-it 
lappar för att i senare skede kunna flytta dem mellan olika teman och/eller slå ihop dem. 
Det skapar förutsättningar för deltagarna att i ett första skede tänka fritt kring nyckelutma-
ningar för att därefter gemensamt arbeta vidare med dem, likt en fysisk träff. 

Den digitala ytan innebar att deltagarna själva var viktiga aktörer i dokumentationen av 
träffarna. Vid enstaka tillfällen gick processledarna in och kompletterade för att förtydliga, 
dock med deltagarnas godkännande. 

Den åttonde träffen genomfördes som en semistrukturerad intervju med två personer. 
Under en timme fick de öppet diskutera och resonera kring ett antal frågeställningar. De 
handlade om nyckelutmaningar och viktiga aktörer för att skapa levande stationssamhällen. 

Metodmaterial
En kartläggning av befintliga metoder genomfördes. Två metoder valdes ut baserat på 
tidigare erfarenheter samt möjligheten att genomföra metoderna digitalt. Kartläggningen 
visar dock att det finns många metoder som kan anses vara lämpliga för genomförandet av 
en kommunturné. Se bilaga 2 för en sammanfattning av metoderna och bilaga 3 och 4 för 
framtaget metodmaterial. 
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Resultat
Nedan redovisas de resultat som framkommit av kommunträffarna. Kapitlet delas in 
i nyckelutmaningar, teman, aktörer och övriga inspel vilket även följer strukturen på 
de genomförda träffarna.

Teman och nyckelutmaningar
De övergripande teman som identifierades efter dialoger med kommunerna är Tillgäng-
lighet, Barriärer och barriäreffekter, Innehåll och utbud, Utformning och fysisk miljö, 
Gemensam vision, Styrning och rådighet, Mentalitet och platsidentitet, Stationens roll i 
systemet och för omlandet samt Intresse- och målkonflikter. 

Tillgänglighet 
Tillgänglighetsfrågor har varit ett återkommande tema vid diskussionerna. Det har handlat 
om både fysisk och mental tillgänglighet. Tillgänglighet som tema genomsyrar alla de andra 
tematiska indelningarna. Det kan handla om barns upplevelser i det fysiska rummet så väl 
som vem eller vilka som bjuds in att delta i olika typer av dialoger. Här handlar diskussio-
nerna också många gånger om vem vi bygger för, vem som har råd att efterfråga nyproduk-
tion och vilka som inte längre får tillgång till rummet. Detta tema bör inte ses som en egen 
isolerad del av resultatet utan bör adderas till respektive tema. En frågeställning deltagarna 
många gånger återkom till, som bör vara central i fortsatt arbete, är: 

• Vem skapar vi levande stationssamhällen för?

Barriärer och barriäreffekter
Temat barriärer och barriäreffekter har varit återkommande vid majoriteten av träffarna. 
Vid ett första skede nämns fysiska barriärer så som järnväg och bullerplank men vid dju-
pare diskussioner lyfts även mentala barriärer där platsen upplevs som otrygg eller otill-
gänglig. En utmaning några av deltagarna särskilt står inför är om stationer läggs ner, vilket 
innebär att järnvägen endast blir en barriär utan tillgänglighet. Samtidigt innebär många 
stopp på en sträcka att trafiken blir långsam och tappar i attraktivitet mot exempelvis bilre-
sor.
   Inom detta tema lyfts särskilt utmaningarna: 

• Skapa goda länkar för att ta sig till och från stationsområdet på ett tryggt sätt

• Utvecklingspotentialen på båda sidor järnvägen

• Risker, buller, vibrationer och andra begränsande faktorer

• Möjligheten att skapa levande ytor i riskzonerna

Innehåll och utbud
Temat adresserar innehållet och utbudet i ett stationssamhälle där attraktivitet, byggnation, 
tillgång till service och centrumfunktioner har diskuterats. Diskussionerna handlade många 
gånger om hur innehållet och utbudet i stationsområdet kan locka människor att leva, ar-
beta och verka i. Det finns en annan förväntan på utvecklingen av ett stationssamhälle vad 
gäller till exempel serviceutbud jämfört med ett samhälle på landsbygden. 
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Inom detta tema lyfts utmaningar som: 

• Befolkningsunderlag för handel och service

• Attraktiva orter både för boende och besökare

• Servicetillgång (offentlig och kommersiell)

• Skiftande behov, flexibilitet i strukturer

Utformning av den fysiska miljön
Inom detta tema ryms frågeställningar som kopplar an till utformning och fysisk miljö. 
Temat lyfter frågor som handlar om hur utformningen kan bidra till stationens utveckling 
och upplevelsen av en trygg och säker plats. Här adresseras även tillgänglighetsfrågor och 
vikten av att säkerställa att alla har möjlighet att ta sig till, från och inom stationsområdet 
på ett tryggt och säkert sätt.  Andra aspekter som inkluderas i temat är hur de stationsnä-
ra områdena även kan utvecklas som mötesplatser där sociala ytor som parker och torg 
inkluderas i utformningen av området. Orienterbarheten i stationsområdet spelar även roll 
för att skapa förutsättningar för levande stationssamhällen där den fysiska miljön bidrar till 
upplevelsen. 

Pendlare ankommer till Göteborgs Central
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Nyckelutmaningar som nämns är: 

• Upplevelsen av stationen som en trygg och trevlig plats

• Tillgången till pendelparkeringar (cykel, moped och bil) 

• Se stationsområdet som en mötesplats där människan får ta plats

• Utformning för att skapa en sammanlänkad plats

Gemensam vision
Den gemensamma visioner har varit återkommande och en kärnfråga för många deltagare i 
diskussionerna. Det har handlat om avsaknaden av en gemensam vision, en vision som inte 
nödvändigtvis går i linje med kommunens styrande dokument, vilka som får delta i framta-
gandet av visionen men främst om hur visionen efterlevs. Den gemensamma visionen lyfts 
som en särskilt viktig del av (stations)samhällens utveckling då den ger en riktning för vad 
platsen kan komma att bli. Vikten av visioner kopplades även till regionala och nationel-
la aktörer för att gemensamt kunna nå uppsatta mål. Det lyfts att frågorna många gånger 
handlar om hur invånare tar sig till och från platsen men inte i lika hög grad hur platsen i 
sig ska utvecklas. Ett visionsarbete bör även inkludera kollegor från andra förvaltningar, 
idéburen sektor, näringslivet och andra offentliga aktörer. 

Nyckelutmaningar som har lyfts är bland annat:

• Arbeta fram en inriktning som har en grund i andra styrande dokument

• Stöd i prioritering mellan orter

• Identifiera platsens funktion

• Möjlighet att arbeta mot samma mål med flera förvaltningar

Styrning och rådighet
Temat inkluderar styrning och rådighet på flera olika skalor och utifrån flera aktörers 
perspektiv. Markägande är återkommande så väl som Trafikverkets avgörande roll i den 
stationsnära utvecklingen. Västra Götalandsregionen som kollektivtrafikmyndighet och 
Västtrafik som utförare har återkommande identifierats som viktiga aktörer. Det finns en 
upplevelse hos flera av deltagarna att utvecklingspotentialen i stationsnära lägen är stor 
men många gånger begränsad på grund av rådigheten över olika delar av området. Stations-
nära samhällsplanering och utveckling kräver samverkan mellan flera aktörer för genom-
förandet. 

Nyckelutmaningarna som lyfts är bland annat: 

• Finansieringsfrågor

• Ökad kapacitet på järnvägar

• Infrastrukturutmaningar 

• Gemensamma standarder

Mentalitet och platsidentitet
Mentalitet och platsidentitet är ofta djupt rotade utan att det är medvetet för invånare. 
Flera av deltagarna lyfter att det i en utvecklingsprocess går att göra en del, och till en viss 
gräns, men att ambitionerna från kommunens sida inte alltid stämmer överens med in-
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vånarnas syn på platsen - vilket kan skapa en viss friktion. Flera deltagare lyfter det lokala 
näringslivet som en viktig målgrupp för utvecklingen. Det behöver inte bara handla om 
arbetsintensiva arbetsplatser utan snarare kopplingarna till platsen. När exempelvis kon-
torslokaler prioriteras i ett omvandlingsområde finns en risk att det lokala näringslivet, som 
har varit med och byggt upp samhället, känner sig nedprioriterat. Byalag och vägsamfällig-
heter är ytterligare aktörer som nämns i samband med mentalitet och platsidentitetsfrågor. 

Nyckelutmaningar som nämns är bland annat: 

• Trender behöver ibland vändas 

• Invånare identifierar sig inte med ett stationssamhälle

• Identifiering av platsens identitet – nu och i framtiden 

• Vad stationssamhälle egentligen innebär

Stationens roll i systemet och för omlandet
Stationen är inte en egen enhet i samhället utan har en funktion för hela systemet och har 
olika upptagningsområden beroende på var i systemet stationen är lokaliserad. Här lyfter 
deltagarna bland annat frågor som rör stationens influensområde och hur stationens funk-
tion inte enbart begränsas till den fysiska platsen. Diskussioner om hur stationssamhällen 
kan komplettera varandra inkluderas i detta tema. Referenser till centralortsteorin (Chris-
taller) gjordes även vilket ledde till ytterligare diskussioner om vilken roll de olika stationer-
na bör ha i systemet. 

Nyckelutmaningar som nämns är: 

• Kapacitet i systemet 

• Kopplingar till andra samhällen 

• Stationssamhällets upptagningsområde 

• Regionala kopplingar

Intresse- och målkonflikter 
I diskussionerna lyfts intressekonflikter mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga vär-
den för att skapa ett attraktivt stationssamhälle. Ett exempel som framkommer är valet att 
bygga hållbart eller för ekonomisk vinning. Det kan uppstå en krock mellan olika intressen 
och livsstilar, därför blir frågeställningen ”vem ska stationssamhället vara levande för?” 
viktig i sig. Förväntningarna kan se olika ut för boende, besökare och in/utpendlare. En 
kommun lyfter att de ofta utvecklar för dem som ska flytta in. En annan kommun nämner 
redan etablerade företag som blir “mindre värda” i en omvandlingsprocess där mer högin-
tensiva kontorsytor prioriteras. Dessa företag kanske inte är lika arbetsplatsintensiva men 
kan ha en stark koppling till orten och varit med och byggt upp samhället.

Intresse- och målkonflikter inkluderar även den interna organisationen mellan exempel-
vis förvaltningar eller kommunen och andra aktörer. Trafikverket lyfts genomgående som 
en avgörande aktör för att få till stationsnära utveckling men kan ha andra prioriteringar än 
den enskilda kommunen. 

Nyckelutmaningar som nämns är:

• Kontrasterande intressen (miljömässiga, sociala och ekonomiska värden)

• Attraktiv tätort både för boende och besökare
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• Planering av bostäder kontra parkeringsmöjligheter

• Prioritering av trafikslag 

Aktörsanalys
Aktörsanalysen utgick från vilka aktörer deltagarna ansåg behöver involveras på olika sätt 
för att skapa levande stationssamhällen. Deltagarna listade i ett första steg alla aktörer de 
ansåg var relevanta och placerade därefter ut dem i kategorierna veta, tycka och göra. Vik-
tigt att komma ihåg för denna övning är att övningen var utformad som en trappa med grad 
av engagemang i frågorna. Det innebär att de aktörer som anses behöva göra något även 
förväntas ha kunskap och tycka något i arbetet.  

Resultatet visar att de aktörer som placerats ut på göra anses viktiga för att komma vidare 
med nyckelutmaningarna för att skapa levande stationssamhällen. Det innebär att deltagar-
na ser dem som nyckelaktörer för att komma vidare med utmaningarna. 

De aktörer som flest deltagare placerade ut på göra är: 

• Andra förvaltningar 

• Fastighetsägare/exploatörer

• Samhällsbyggnadssektorn

• Kommunpolitiker 

De aktörer flest deltagare placerade ut på tycka är: 

• GR

• Intresseorganisationer

• Kommunpolitiker 

• Näringsliv

• Länsstyrelsen

• Invånare 

Invånare nämndes även under veta av så gott som alla deltagare. Grannkommuner, Väst-
trafik och Västra Götalandsregionen nämndes också av flera av deltagarna men ofta för att 
få att bredare perspektiv i utvecklingen. 

Övriga inspel

I spåren av pandemin
Flera av deltagarna beskriver förändrade förutsättningar under pandemin. Förutsättning-
arna handlar många gånger om förändrade resmönster men även viljan av att gå ut på 
restaurang, café eller för andra sociala möten. Kommuner utanför regionkärnan ser en ökad 
efterfrågan på bostadsmarknaden, särskilt för fristående hus. De lokala butikerna har däre-
mot drabbats negativt på grund av pandemin där kundunderlaget minskar. Frågeställning-
ar som lyftes och sannolikt behöver adresseras i olika typer av planprocesser är: 

• Hur kommer framtida efterfrågan på bostäder kontra kontor se ut? 

• Kan ett minskat intresse för handeln vara till förmån för andra mer besöksintensiva 
verksamheter? 
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• Vilka krav ställer förändringarna på flexibilitet i detaljplaneringen?

• Hur skapar vi miljöer som upplevs trygga även utifrån ett pandemi-perspektiv? 

I diskussioner med avdelningen Miljö och samhällsbyggnad
Nedan listas reflektioner, inspel och tankar från medarbetare på avdelningen Miljö och 
samhällsbyggnad. Diskussionerna fördes vid ett långt avdelningsmöte. 

• Det är viktigt för utvecklingen att olika parter går i takt. Saknas vissa basförutsättning-
ar blir det en utmaning att ”sälja in” stationssamhällen. Samtidigt är det viktigt att 
hålla i flera tidsperspektiv samtidigt. 

• Att få till en ändamålsenlig tågtrafik är viktigt för att få till levande stationssamhällen 
då utvecklingen ofta är förknippad med stora kostnader. 

• Rådigheten över utvecklingsområdet ligger inte alltid hos kommunen vilket skapar 
olika förutsättningar beroende på befintlig järnvägskapacitet.

• Det är inte bara utformningen av den fysiska platsen som gör att den upplevs som trev-
lig utan exempelvis även avfallshanteringen. 

• Viktigt att nyttja det lokala näringslivet som en del av dragkraften till stationssamhäl-
let.

• Värderar vi samma värden om ett par år, efter pandemin, som vi gjorde för ett år se-
dan? Kanske behöver vi ha is i magen och se hur vi kan möta förändrade behov. 
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Fortsatt arbete
Kommunturnén har resulterat i många intressanta diskussioner och belyser rele-
vanta utmaningar. Flera av de nyckelutmaningar som lyfts handlar inte specifikt om 
stationssamhällen utan kan appliceras på all samhällsutveckling. Nedan beskrivs 
mer konkret hur fortsatt arbete kan se ut.

Erfarenhetsutbyte 
Vid kommunträffarna och vid återträffen lyftes vikten av erfarenhetsutbyte. Att möjliggöra 
för tjänstepersoner att diskutera utmaningar och nyckelfrågor med varandra är, och kom-
mer sannolikt att vara, viktigt för att hitta lösningar. 

Det finns flera möjligheter till erfarenhetsutbyte inom regionen. Göteborgsregionen har 
till exempel, flera sakfrågenätverk där denna typ av frågor kan lyftas. Om önskemål finns att 
arrangera specifika träffar med specifika teman välkomnar vi den typen av initiativ.  

Kunskapsbank 
Vid återträffen lyfte en av deltagarna möjligheten att skapa en kunskapsbank med konkre-
ta exempel på hur utmaningar kan mötas. Här finns en möjlighet att fortsätta arbetet och 
skapa en sådan bank. Vi uppmuntrar dig som läsare att skicka in goda exempel på lösningar 
som vi kan sammanställa. När möjlighet finns bör ett bredare helhetsgrepp tas för att bygga 
upp en kunskapsbank.  Mejla eventuella bidrag till anna.gustafsson@goteborgsregionen.se

Projektutveckling 
Det finns många möjligheter att arbeta projektbaserat för att möta flera av nyckelutmaning-
arna som lyfts av deltagarna i denna förstudie. Alla deltagares stationssamhällen är relevan-
ta att arbeta vidare med. Det finns dock en utmaning för att kunna starta och driva projekt; 
personella resurser. Många gånger upplevs att tiden inte riktigt räcker till vilket gör det 
viktigt att hitta arbetssätt som kompletterar och blir en del av befintligt arbete. 

En projektutvecklingsträff kan arrangeras för att se över möjligheter till fortsatt arbete 
tillsammans. Att arbeta med samskapande metoder redan från start möjliggör projekt som 
är relevanta och prioriterade för alla involverade parter. 

mailto:anna.gustafsson%40goteborgsregionen.se?subject=
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Vidare läsning
Det finns mycket arbete gjort. Nedan listas ett urval av rapporter för vidare läsning.

Att genomföra kommunala och regionala innovationsresor, slutrapport Social innovation 
i samhällsplaneringen. Länk: Att genomföra kommunala och regionala innovationsresor - 
Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se)

Att lära sig utveckla regionen genom kommunen: Urbana stationssamhällen som verk-
tyg för ett hållbart transportsystem. Länk: https://www.mistraurbanfutures.org/sv/
publikationer/att-lara-sig-utveckla-regionen-genom-kommunen-urbana-stationssamhal-
len-som-verktyg 

Co-Creation in Urban Station Communities (2020). Länk: https://www.mistraurbanfutu-
res.org/en/publication/co-creation-urban-station-communities-0 
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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