
Framtida staden människors identitetsmarkörer 

STAD, FÖRVERKLIGA MIG! 

Den framtida staden kommer att bli människors identitetsmarkörer, enligt en ny rapport från Kairos 
Future. Förutom hållbarhet och infrastruktur kommer charm, möjligheter och upplevelser att prägla 
kraven på den framtida staden. Invånares förväntningar på stadsmiljön toppas av önskningar om ett 
stimulerande liv med möjligheter till självförverkligande. 

Invånarnas förväntningar på staden varierar men i toppen av förväntningarna ligger möjligheter till ett 
stimulerande liv och självförverkligande. Det visar en undersökning av Stockholmares förväntningar på 
staden som genomförts av Kairos Future. Enligt rapporten ”Den framtida staden” behöver städer 
markera en identitet för att behålla och locka nya människor och företag till sig. 

– Staden ska vara tummelplatsen för att pröva nya identiteter och att utforska vem man verkligen är. 
Staden ska ge utrymme för nya levnadssätt och sociala mönster, säger Jessica Carragher Wallner. 
Hon är en av tre framtidsstrateger från Kairos Future som står bakom rapporten Den framtida staden. 

Upplevelser på livets alla områden är en viktig utvecklingsfaktor för den urbana miljön, enligt Kairos 
Futures rapport. Staden ska bidra till invånarnas upplevelser och gärna till deras möjligheter till 
transformation: att utveckla sig, utbilda sig, göra karriär eller på andra sätt förändra sig själva och sina 
liv. 

– Människor har i alla tider sökt sig till staden med hopp om kunna försörja sig. Men idag räcker det 
inte med att en stad erbjuder goda karriärmöjligheter och bra basfunktioner. Idag gäller det att staden 
stödjer människors självförverkligande med ambitioner efter att leva ett liv som ska bli ”bättre än bra” 
för det är med det löftet som städerna i dag lockar nya invånare. De städer som bäst lever upp till det 
löftet blir vinnare med allt från kultur och naturupplevelser till vimmel och mingel, säger Erik Herngren, 
framtidsstrateg och författare till rapporten Den framtida staden. 

En utmaning blir att tillgodose heterogena värderingar och preferenser som rymmer den urbana 
miljön. Den amerikanska forskaren i regional ekonomisk utveckling Richard Florida använder 
begreppet den kreativa klassen, för dem med högst utbildning och störst möjlighet att påverka både 
sitt eget arbete och samhällets utveckling. Dessa kommer att driva på utvecklingen av den framtida 
staden enligt rapportförfattarna. Samtidigt måste staden ge plats åt dem som inte räknar sig som 
hippa, rika och pådrivande. 

– Staden måste klara av konststycket att kunna attrahera den kreativa klassen och samtidigt ge rum åt 
självförverkligande för alla sorters människor i staden, säger Ulf Boman, framtidsstrateg och författare 
till Framtida staden.  

– Staden ska också bidra till hållbarhet;  ekonomisk, miljömässig och inte minst social hållbarhet. I 
sämsta fall bidrar staden till ekologisk utarmning och social utslagning – i bästa fall till att förverkliga 
människors hopp och drömmar på miljövänliga sätt. Mina drömmars stad, helt enkelt, fortsätter Ulf 
Boman. 
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