
Kvällsekonomi är ett relativt nytt begrepp i Sverige, men är mer använt inter-

nationellt. Den här förstudien är inriktad på kvällsekonomi i de åtta regionala 

stadskärnorna som pekas ut i RUFS 2010. De är Barkarby-Jakobsberg, Kista- 

Sollentuna-Häggvik, Flemingsberg, Täby C-Arninge, Kungens kurva-Skärhol-

men, Södertälje, Haninge och Arlanda-Märsta.

Kvällsekonomi syftar till att skapa och tillhandahålla ett brett, tillgängligt och 

flexibelt utbud som gör att fler människor i större utsträckning utnyttjar de 

regionala stadskärnorna kvällstid. 

I förstudien diskuteras vad som menas med kvällsekonomi, i vilken utsträckning 

det finns någon kvällsekonomi i de regionala stadskärnorna, vad som behövs 

för att utveckla en kvällsekonomi och kvällsekonomins konsekvenser. 
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Den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholmsregionen är inriktad 
på att regionen ska bli mer flerkärnig. I RUFS 2010 förutsätts en flerkärnig 
struktur som bygger på en stor centrumkärna kompletterad med åtta yttre 
regionala stadskärnor på varierande avstånd (cirka 10-40 km) från centrum. 
Dessa åtta regionala stadskärnor är Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-
Häggvik, Flemingsberg, Täby C-Arninge, Kungens Kurva-Skärholmen, 
Södertälje, Haninge och Arlanda-Märsta.

I RUFS 2010 är ett åtagande under strategin ”Utveckla en flerkärnig 
och tät region” att skapa förutsättningar för en dynamisk kvällsekonomi 
i regionens stadskärnor. Regionplanenämnden beslutade i mars 2009 
om att handlingsprogram ska utarbetas utifrån utvecklingsplanen. Dessa 
handlings program ska vara en central del av genomförandet av RUFS 2010. 
Ett antal handlingsprogram har initierats bla Handlingsprogram Regionala 
Stadskärnor, där denna förstudie ingår som en del av kunskapsuppbyggna-
den om regionala stadskärnor.   

De åtta regionala stadskärnorna är olika stora, olika täta och har olika 
funktioner. För att en regional stadskärna ska vara ett alternativ till den 
regionala centrumkärnan är det viktigt att den är attraktiv och kan dra till 
sig investeringar och besökande. En viktig del i attraktiviteten är att det 
finns aktiviteter som är tillgängliga även under kvällstid. Kvällsekonomi är 
ett relativt nytt begrepp i Sverige, men är mer använt internationellt. Kvälls-
ekonomi kan bestå av en mängd olika verksamheter och aktiviteter såsom 
restauranger, butiker, bio, teater, utbildning, föreningsliv, kollektivtrafik, 
kiosker, gym, sim- och idrottshallar, hotell och spontana mötesplatser såsom 
torg och parker. 

I förstudien diskuteras vad som menas med kvällsekonomi, i vilken ut-
sträckning det finns någon kvällsekonomi i de regionala stadskärnorna och 
vad som behövs för att utveckla en kvällsekonomi. Denna förstudie är tänkt 
att vara ett första inspel för hur man kan jobba med att utveckla en dynamisk 
kvällsekonomi i regionens stadskärnor. 

Projektledare på Regionplanekontoret har varit Cecilia Lindahl.  

Stockholm i maj 2010

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör

Förord
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Sammanfattning

Begreppet ”kvällsekonomi” är ännu relativt nytt och okänt i Sverige. Internationellt 

har begreppen ”evening economy”, ”night economy”, ”late night economy” och ”24-

hour city” fått genomslag inom stadsplanering. 

Kvällsekonomin syftar till att skapa och tillhandahålla ett brett, tillgängligt och 

flexibelt utbud som gör att fler människor i större utsträckning nyttjar stadskärnan 

kvällstid. De fyra grundläggande kriterierna för kvällsekonomi är: 

• Ett funktionsblandat utbud, baserat på lokala förutsättningar som är uppbyggt 

kring såväl privata aktörer, offentlig service som föreningsliv. 

• En efterfrågan som påverkar utbudets sammansättning. 

• En avgränsad geografisk plats där delar av stadskärnans service, bostäder, arbete 

och kommunikationer blandas på en koncentrerad yta.

• Ett tidsintervall under kvällen, exempelvis mellan det att en arbetsdag slutar och 

tiden fram till midnatt, det vill säga från cirka kl. 17.00 fram till cirka kl. 24.00.

Stockholms åtta regionala stadskärnor uppvisar idag ett varierat kvällsutbud med 

allt från shopping till kultur och idrott, dock finns det brister i sammansättning och 

strukturer som motverkar en omfattande kvällsekonomi. Representanter för de re-

gionala stadskärnorna har visat stort intresse för det nya begreppet ”kvällsekonomi”. 

Samtidigt råder en viss osäkerhet om vad kvällsekonomi innebär och vilket utrymme 

den ska ta i stadskärneutvecklingen. Kvällsekonomi förknippas ofta med konsum-

tion, kommersiellt utbud och ekonomisk tillväxt, vilket kan anses vara en alltför smal 

definition. Även ickekommersiella aktiviteter anses vara viktiga komponenter i en 

funktionell kvällsekonomi. 

Stadskärnornas centrumkärnor respektive externa handelsområden har olika 

förutsättningar att skapa och utveckla kvällsekonomi. Att skapa en attraktiv kvälls-

ekonomi ställer krav på planeringen som till exempel ett koncentrerat utbud på en 

avgränsad yta, en mångfald av välintegrerade funktioner, ett attraktivt offentligt 

rum, ett blandat utbud och aktiviteter (även ickekommersiella) samt en välförsörjd 

infrastruktur. 

Internationella studier visar att samarbeten mellan berörda aktörer, kommuner 

och intressenter kan vara nödvändiga för att kunna utveckla en framgångsrik kvälls-

ekonomi. I flera av Stockholms regionala stadskärnor har samarbeten initierats i 

syfte att skapa visioner och strategiska dokument för stadskärneutvecklingen. Kvälls-

ekonomin är idag en integrerad del i visionsarbetet, men eftersom kvällsekonomin 

ställer särskilda krav på planeringen kan det vara en fördel om den särskiljs från den 

generella planeringen. 

Förväntningarna på kvällsekonomins betydelse för de regionala stadskärnorna är 

höga. En utvecklad kvällsekonomi innebär givetvis både positiva och negativa konse-

kvenser för stadskärnan. Hur kvällsekonomin påverkar stadskärnan beror på ett fler-

tal faktorer, som exempelvis sammansättning av utbud och struktur. Kvällsekonomi 

är inte en generell lösning för alla stadskärnor, utan varje stadskärna måste självstän-

digt utreda om kvällsekonomi passar dem och vilket resultat som kan förväntas.
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Summary

The term ‘kvällsekonomi’ is still relatively new and unknown in Sweden. Internation-

ally, the terms ‘evening economy’, ‘night economy’, ‘late night economy’ and ‘24-hour 

city’ have broken through in town planning.

The evening economy refers to creating and providing a broad, accessible and 

flexible offering that ensures that more people use the city centre to greater extent in 

the evenings. The four basic criteria for an evening economy are:

• An offering with a mix of functions based on local requirements constructed 

around private actors, public service, and clubs and associations.

• A demand that affects the composition of the offering.

• A delimited geographical locality where parts of the city centre’s service offering, 

housing, work and communications are focused in a concentrated area.

• A time interval in the evening, for example between the end of the working day 

and midnight, i.e. from around 17.00 to around 24.00.

Stockholm’s eight regional city centres currently display a varied range of evening 

activities, with everything from shopping and culture to sport; however, there are 

shortcomings in terms of composition and structure that counteract a comprehen-

sive evening economy. Representatives of the regional city centres have shown great 

interest in the new concept of the ‘evening economy’. At the same time, there is some 

uncertainty about what the evening economy involves and the space it should occupy 

in city centre development. The evening economy is often associated with consump-

tion, a commercial offering and economic growth, which can be considered a far too 

narrow definition. Non-commercial activities, too, are seen as important components 

of a functional evening economy.

The central cores of the city centres and external commercial areas have different 

conditions for creating and developing the evening economy. Creating an attractive 

evening economy demands a great deal of planning, e.g. a concentrated offering in a 

limited locality, a diversity of well-integrated functions, an attractive public space, a 

mixed offering of facilities and activities (including non-commercial ones), and excel-

lent infrastructure provision. 

International studies show that cooperation between actors concerned, munici-

palities and stakeholders can be necessary to develop a successful evening economy. 

In several of Stockholm’s regional city centres, cooperation has been initiated with 

the aim of creating visions and strategic documents for city centre development. The 

evening economy is currently an integrated part of the work on vision, but because 

it makes special demands of planning, it may be beneficial to differentiate it from 

general planning. 

Expectations as to the significance of the evening economy for the regional city 

centres are high. A developed evening economy naturally entails both positive and 

negative consequences for the city centre. How the evening economy affects the city 

centre depends on a number of factors, such as the composition of offering and struc-

ture. The evening economy is not a general solution for all city centres; rather, each 

city centre must investigate on its own whether the evening economy suits them and 

what results can be expected.
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Stockholmsregionen är idag starkt enkärnig. Arbetsplatser, högre utbildning och 

 kulturinstitutioner är överlag samlade i den centrala regionkärnan. Genom att 

utveckla flerkärnighet kan regionens attraktivitet som helhet stärkas. De regionala 

stadskärnor som ska stärkas i regionen är; Arlanda-Märsta, Barkarby-Jakobsberg, 

Flemingsberg, Haninge centrum, Kista-Sollentuna-Häggvik, Kungens Kurva- 

Skärholmen, Södertälje och Täby centrum-Arninge. 

Syfte
Syftet med denna förstudie är att generera ny kunskap om hur kvällsekonomin kan 

påverka utvecklingen i de regionala stadskärnorna. Samt att bidra till ökad förståelse 

om vilka arbetsmetoder som är lämpliga för att skapa eller utveckla kvällsekonomi. 

Disposition
Denna förstudie är indelad i sju kapitel. Som inledning ges bland annat en kort be-

skrivning av studiens syfte och metod i kapitel ett.  Det andra kapitlet ger en närmare 

inblick i begreppet kvällsekonomi och ett förslag till definition av kvällsekonomi.

I kapitel tre presenteras en kort beskrivning av varje regional stadskärnas förut-

sättningar för kvällsekonomi. Kapitlet avslutas med en sammanfattande matris över 

samtliga regionala stadskärnors utbud och öppettider. 

I det fjärde kapitlet diskuteras innebörden av begreppet kvällsekonomi sett till 

svenska förhållanden. Kvällsekonomins krav på planeringen avhandlas i kapitel 

fem där nyckelfaktorer presenteras. I kapitel sex diskuteras lämpliga  arbetsmetoder 

för att skapa eller utveckla kvällsekonomi, i det sjunde och avslutande kapitlet 

 resoneras det kring kvällsekonomins möjliga konsekvenser. Kapitel fyra till sju utgör 

 förstudiens avslutande diskussionsavsnitt. Diskussionerna baseras på internationell 

forskning och intervjuer med representanter för de regionala stadskärnorna. 

Om förstudien
Förstudien bygger på litteraturstudier, observationer och intervjuer. Tillvägagångs-

sätten beskrivs närmare nedan.

Studier av forskning och litteratur
Underlaget till denna rapport är baserat på internationell forskning och litteratur, 

främst från Storbritannien eftersom det i Sverige inte finns någon forskning eller 

 litteratur om ämnet. Även hemsidor, översiktsplaner, visionsdokument och handlings-

planer som har en koppling till de regionala stadskärnorna har bidragit till underlaget. 

Observationsstudier av stadskärnorna
I syfte att förstå den befintliga kvällsekonomin har observationer utförts mellan kl. 

17.00–22.00, både i stadskärnornas centrumkärnor och externa handelsområden, se 

karta sid. 15. Vid observationerna har samtliga regionala stadskärnor även dokumen-

terats genom fotografering. 

1. Inledning
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Intervjustudie
Ett viktigt moment i denna förstudie har varit att intervjua de planerare som är väl 

insatta i de regionala stadskärnorna och som arbetar med utvecklingsfrågor. Inter-

vjuerna har genomförts med planerare från var och en av de regionala stadskärnorna. 

Vid några tillfällen har även samordnare, projektledare och näringslivschefer deltagit 

i samtalen. 
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2. Kvällsekonomi som begrepp

I detta kapitel beskrivs begreppet kvällsekonomi och kapitlet avslutas med ett förslag 

på en definition av kvällsekonomi. 

Kvällsekonomi kan exempelvis användas i samband med stadsdelsförnyelse, för 

att stärka en stadskärnas attraktionskraft eller utveckla ett befintligt utbud. Enkelt 

uttryckt handlar det om att skapa ett utbud som gör att människor i större utsträck-

ning nyttjar stadskärnorna på kvällstid och gör dem mer levande.1 

Internationellt benämns kvällsekonomi med flera olika begrepp exempelvis 

 ”evening economy”, ”night-time economy”, ”late night economy”, ”24-hour city” och 

”18-hour economy”. Vilka eller vilket av begreppen man använder beror på vilket 

syfte, tidsintervall och vilken geografisk plats som avses i sammanhanget. 

Grunden för en kvällsekonomi
Utifrån internationella studier framgår det att grunden till en kvällsekonomi bygger 

på fyra kriterier:

• Utbud

• Efterfrågan

• En avgränsad geografisk plats med ett koncentrerat utbud 

• Ett tidsintervall under kvällstid

Dessa kriterier är grundläggande för att en kvällsekonomi ska kunna utvecklas.2  

Nedan beskrivs var och ett av dessa fyra kriterier närmare.

Utbud 
Vilket utbud som ryms inom en kvällsekonomi varierar mellan olika stadskärnor. En 

stadskärna har möjlighet att profilera sig och arrangera ett utbud av varor, tjänster 

och aktiviteter som är anpassat efter lokala förutsättningar respektive den lokala och 

regionala efterfrågan. 

Internationellt utgörs kvällsekonomins utbud ofta av restauranger, nattklubbar 

och pubar. Dessa verksamheter är tätt förknippade med alkohol, sena kvällar och 

nätter. 

För Stockholms regionala stadskärnor kan det finnas ett behov av ett mer mång-

facetterat utbud som attraherar besökare i olika åldrar. Det kan uppnås med ett 

utbud som är uppbyggt kring såväl privata aktörer, offentlig service och föreningsliv. 

Kvällsutbudet kan exempelvis bestå av verksamheter och aktiviteter som butiker, 

bio, vuxenutbildning, föreningsliv, bibliotek, barer, restauranger, kollektivtrafik, taxi, 

kiosker, gym, spelhallar, hotell, musik, idrott, och spontana mötesplatser så som torg 

och parker. 

1 House of Commons, ODPM: Housing, Planning, Loal Govern
ment and the Regions Committee, the  Evening Economy 
and the Urban Renaissance (Twelfth Report of Session 
2002–03)

2 http://www.london.gov.uk/mayor/strategies/sds/camdem
town/executive_summary.pdf
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Efterfrågan
Genom att möta efterfrågan kan man utveckla stadskärnors attraktions- och konkur-

renskraft. Utbudet i en stadskärna kan anpassas till vad som efterfrågas och vad som 

är eftertraktat hos potentiella besökare. Det går även att skapa efterfrågan genom att 

marknadsföra eller profilera utbudet. 

Vad kan då efterfrågas i en kvällsekonomi? Ofta handlar det om ett brett utbud av 

kommersiella verksamheter och offentlig service. Men det finns även en efter frågan 

efter trygga offentliga miljöer, bättre kulturutbud, goda kommunikationer och längre 

öppettider.  

I dag har den centrala regionkärnan i Stockholm de bästa förutsättningarna för 

att motsvara många gruppers efterfrågan inom kvällsekonomi. Genom att utveckla 

de regionala stadskärnornas utbud kan efterfrågan öka och på så sätt göra stads-

kärnorna mer konkurrenskraftiga i relation till den centrala regionkärnan.    

Geografisk plats 
Stockholms regionala stadskärnor innefattar i flera fall delområden, så som centrum-

kärnor och externa handelsområden. 

Centrumkärnor är typiska geografiska platser som kan lämpa sig för att utveckla 

kvällsekonomi. I internationella studier är kvällsekonomi ofta starkt sammankopplat 

med ett mindre område i en centrumkärna, till exempel en nöjesgata, ett torg eller 

några kvarter. Platsen för en kvällsekonomi bör inte vara större än att utbudet upp-

levs vara koncentrerat och lättillgängligt. 

Stadskärnornas externa handelsområden har utifrån sin struktur inte lika goda 

förutsättningar att utveckla kvällsekonomi. Mycket beroende på att ett område med 

stora ytor, långa avstånd och ett utspritt utbud ofta upplevs som en oattraktiv miljö 

på kvällstid. Nedan definieras de två begreppen centrumkärna och externt handels-

område.

En centrumkärna utgörs av en plats där stadskärnans service, bostäder, arbete 

och kommunikationer blandas på en koncentrerad yta. Centrumkärnornas kombina-

tion av täthet, funktionsblandning och offentliga rum som gator och torg har goda 

förutsättningar för ett levande stadsliv. 

Externt handelsområde benämns de platser i en stadskärna där detalj- och volym-

handeln dominerar. De externa handelsområdena har ofta en bristfällig struktur, 

begränsade kommunikationer och saknar offentliga mötesplatser. I övrigt utmärks 

de av ett smalt utbud bestående av ett begränsat antal kommersiella funktioner som 

är utspridda på en stor yta.  
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Tid
Utöver att kvällsekonomin är kopplad till kvällstid finns det inte några specifika tids-

angivelser för när kvällsekonomin börjar eller slutar. Internationellt har var stads-

kärna skapat sina tidsramar utifrån de egna förutsättningarna. På samma sätt är det 

lämpligt att Stockholms regionala stadskärnor var för sig bestämmer vilka tider som 

passar den egna kvällsekonomin.

En generell tolkning av vilken tid som begreppet kvällsekonomi skulle kunna 

innefatta är tiden mellan det att en ”normal” arbetsdag slutar fram till midnatt, det 

vill säga från cirka kl. 17.00 fram till cirka kl. 24.00.

Internationellt delas kvällsekonomi upp mellan kvällsekonomi (evening  economy) 

och nattekonomi (late night economy). Det senare begreppet avser en tid som 

sträcker sig senare än midnatt. För Stockholms yttre stadskärnor kan det främst fin-

nas ett behov av att utveckla kvällsekonomin framför nattekonomin. I utvecklingen 

av stadskärnornas kvällsekonomi kan det också vara lämpligt att anpassa utbudet 

efter hur efterfrågan skiljer sig mellan olika veckodagar, årstider och säsonger.    

Kort definition av begreppet kvällsekonomi
Kvällsekonomi syftar till att skapa och tillhandahålla ett brett, tillgängligt och 

flexibelt utbud som gör att fler människor i större utsträckning nyttjar stadskärnan 

kvällstid. Kvällsekonomin syftar även till att skapa trygga, levande och attraktiva 

stadskärnor med stadskvaliteter. 

Kvällsekonomins fyra grundläggande kriterier:

• Ett funktionsblandat utbud baserat på lokala förutsättningar som är uppbyggt 

kring såväl privata aktörer, offentlig service som föreningsliv. 

• En efterfrågan som påverkar utbudets sammansättning. 

• En avgränsad geografisk plats där stadskärnans service, bostäder, arbete och 

kommunikationer blandas på en koncentrerad yta.

• Ett tidsintervall under kvällen, exempelvis mellan det att en arbetsdag slutar och 

tiden fram till midnatt, det vill säga från cirka kl. 17.00 fram till cirka kl. 24.00.
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3. Stockholms regionala  
stadskärnor

I detta kapitel ges en beskrivning av den aktuella kvällsekonomin i de åtta regionala 

stadskärnorna. I korta texter redogörs för den nuvarande kvällsekonomin i stadskär-

nornas olika delområden. Varje text avslutas med en sammanfattning av stadskär-

nans framtida visioner och planer. För varje stadskärna visar en karta stadskärnans 

geografiska avgränsning och var delområdena är belägna, blå ruta markerar externt 

handelsområde och röd prick markerar en centrumkärna. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande matris över stadskärnornas nuvarande utbud och öppettider.

Kartan visar Stockholms åtta regionala stadskärnor samt centrala regionkärnan.  
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Flemingsberg
Stadskärnan Flemingsberg har utvecklats från att vara ett miljonprogramsområde i 

mängden till ett kluster för forskning och utbildning med verksamheter som exem-

pelvis Södertörns högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska institutet, 

det tydliggörs av Flemingsbergs devis ” Flemingsberg – From brains to business”. 

Västra pricken är Flemingsbergs centrum och den östra är Flemingsbergsdalen.

Flemingsbergs centrum
Ofta förknippas Flemingsberg med området som omger Hälsovägen. Söder om vägen 

är Huddinge sjukhus och flera andra större verksamheter belägna. Norr om Hälso-

vägen finns höghusområdet Grantorp med färgglada fasader och det nyupprustade 

Flemingsbergs centrum. 

Hälsovägen upplevs som en barriär som skiljer områdenas olika funktioner åt, det 

vill säga verksamheter i söder och bostäder i norr. Flemingsberg centrum, beläget 

norr om vägen, knyter emellertid samman områdena dagtid genom att ha ett utbud 

som riktar sig till de många arbetsplatserna söder om vägen. 

Efter kontorstid avtar flödena mellan verksamhetsområdet och Flemingsbergs 

centrum. Centrumet fyller då istället en annan viktig funktion genom att tillhanda-

hålla service för de boende i bostadsområdet Grantorp. Centrumets matvarubutik 

och restaurang håller öppet till kl. 22.00. Öppettiderna bidrar till rörelse i centrum 

även senare delen av kvällen. Studentskrapan intill centrumet är ett positivt inslag 

i centrummiljön kvällstid tack vare fasadbelysning och gym i gatunivå som är öppet 

dygnet runt.
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Nya centrumet och studentskrapan.            Huvudentrén till Huddinge Sjukhus.

Till och från Karolinska universitetssjukhuset är det ett ständigt trafikflöde dygnet 

runt och sjukhusets huvudentré är väl upplyst. I övrigt är det omgivande verksam-

hetsområdet och ytorna närmast Hälsovägen väldigt mörka och ödsliga kvällstid. 

Blickargångens utbud av kiosker, lunchrestauranger och butiker skapar ett livfullt 

stråk på dagen, men stråket förvandlas efter stängningsdags till en mörk och ödslig 

passage. 

  
Blickargången kvällstid.              Ödslig parkering i Flemingsbergsdalen.

Flemingsbergsdalen
Flemingsbergs station för pendeltåg och regionaltåg är belägen i Flemingsbergsdalen 

och fyller en viktig funktion för stadskärnan. En stor del av besökarna till  stadsdelens 

verksamheter kommer just med tåg. Området som omger pendeltågstationen och 

arbetsplatsområdet i Flemingsbergsdalen upplevs som en ödslig plats kvällstid. 

Endast ett fåtal bilar står parkerade på den mörka parkeringsplatsen intill tågspåren. 

Avståndet mellan stationen och Flemingsbergs centrum upplevs som långt och de 

ödsliga, mörka gång- och cykelvägarna förstärker den upplevelsen.  
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Framtid
Sedan några år arbetar samarbetsgruppen Flemingsberg- From brains to business 

med att utveckla stadskärnan Flemingsberg. Aktörerna i samarbetsgruppen har 

gemensamt tagit fram en vision, ett utvecklingsprogram och strategiska handlings-

planer för hur Flemingsberg ska utvecklas. I visionen framgår att utbyggnaden av 

Spårväg syd är viktig för att Flemingsberg ska kunna utvecklas till en dygnet runt stad 

med ett regionalt resecentrum. I visionen finns även en tanke om att utveckla en ny 

större centrumkärna i Flemingsbergsdalen samt att utveckla Hälsovägen med bland 

annat förtätningar.
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Haninge centrum
Stadskärnan Haninge centrum ligger sydost om Stockholms innerstad. Stadskärnan 

omfattar två delområden, dels stadsdelen Handen med en centrummiljö och pendel-

tågsstation. Dels ett externt handelsområde, beläget mellan Handen och den plane-

rade Vegastaden. 

Den röda pricken markerar stadsdelen Handen, den blå rutan det externa handelsområdet. 

Handen
Stadsdelen Handen har många olika funktioner som goda kommunikationer med 

pendeltåg och buss, stora arbetsplatser, inomhusgalleria, kulturhus etcetera. Av-

stånden mellan funktionerna är dock relativt långa i stadsdelen, vilket skapar stora, 

lågutnyttjade mellanrum mellan funktionerna. Extra tydligt blir det kvällstid med 

de tomma parkeringsplatserna och de storskaliga kontorshusen intill pendeltågs-
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stationen och bussterminalen. Avstånden i stadsdelen gör det också svårt för besöka-

re att hitta till olika funktioner och målpunkter. Från stationen till inomhusgallerian 

”Haninge centrum” är avståndet cirka 500 meter. 

  
Bussterminalen i Handen.                Inomhusgallerians huvudentré. 

Inomhusgallerian har ett brett utbud med cirka 85 butiker som är öppna till kl. 19.00 

och livsmedelsbutiken stänger kl. 20.00. Efter att butikerna stängt blir omgivning-

arna kring gallerian öde. Då stora delar av gallerians tegelfasad saknar skyltfönster, 

förlorar den yttre miljön en möjlig källa till ljus och trygghet i det offentliga rummet 

på kvällstid. 

Externa handelsområdet 
Handelsområdet ligger norr om Handen, i anslutning till väg 73 (Nynäsvägen). 

Utbudet är utspritt på en stor yta och ensidigt inriktat på handel i form av till exempel 

stormarknader och möbelbutik. Handelsområdet saknar kompletterande funktioner 

som bostäder, offentlig service och ickekommersiella mötesplatser. Det gör att områ-

det snabbt blir öde och mörkt i samband med stängningsdags, trots att det omges av 

närliggande bostadsområden.

  
Det externa handelsområdet blir snabbt tomt efter stängningsdags.
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Framtid
Stadskärnan Haninge centrum står inför en stor utvecklingsfas i båda delområdena. 

I stadsdelen Handen finns planer på en mer stadsmässig struktur vid parkerings-

platserna mellan stadshuset och Handens pendeltågsstation.  

Strax norr om stadsdelen Handen pågår även ett detaljplanearbete för den nya 

stadsdelen Vegastaden, som kommer uppföras i anslutning till det externa handels-

området. Vegastaden planeras för 3 000 bostäder och 10 000 invånare, stadsdelen 

är tänkt att knytas samman med Handen genom ett stråk. Dessutom finns planer på 

att utvidga handelsområdet med en ny shoppinggalleria, Port 73, intill Nynäsvägens 

avfart till Handen.
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Kungens Kurva-Skärholmen 
Stadskärnan utgörs av två områden, dels stadsdelen Skärholmen i Stockholms kom-

mun och dels det externa handelsområdet Kungens Kurva i Huddinge kommun. 

Motorvägen E4/E20 som skär rakt igenom stadskärnan skiljer tydligt de två områ-

dena åt. 

Röd prick markerar Skärholmen centrum, blå ruta det externa handelsområdet Kungens 
Kurva.

Skärholmen
I Skärholmen finns en centrummiljö som främst utgörs av gallerian SKHLM och ett 

torg som omges av småbutiker och offentlig service. Torget är en naturlig mötesplats 

i stadsdelen och omringas av verksamheter som handel, kyrka, bibliotek, teater, tun-

nelbanestation och bostäder. Torghandeln håller öppet till 18.00 och bidrar med liv 

och rörelse i centrummiljön. Även Stadsteatern i Skärholmen är populär och bidrar 

till kvällslivet i stadsdelen. 

Så länge gallerian med dess butiker är öppna finns ett kontinuerligt flöde av män-

niskor i centrum, men efter att gallerian stänger kl. 20.00 blir torget ödsligt och allt 

färre rör sig på platsen. Tunnelbanan och busstorget fortsätter dock att bidra med 

viss rörelse, men det sker på begränsade stråk och ytor. 
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Inomhusgallerian SKHLM i Skärholmen.            Torghandel i Skärholmen.

Kungens Kurva 
Kungens Kurva är tillsammans med Skärholmen Skandinaviens största handels-

plats och har cirka 30 miljoner besökare per år, två stora målpunkter är IKEA och 

upplevelse centret Heron City. 

Efter att IKEA och de andra varuhusen stänger kl. 20.00 upplevs handelsområdet 

med sina stora parkeringsytor som ödsligt, undantaget ytorna kring ett fåtal livs-

medelskedjor och Heron City som har öppet till kl. 22.00 respektive kl. 01.00. Den 

kontinuerliga biltrafiken på parkeringsplatserna och neonskyltarna vid Heron City 

bidrar till att just dessa delar av området upplevs mindre ödsliga efter kl. 20.00. Viss 

rörelse sker även senare vid hotell Scandic och bensinstationen Statoil utmed E4:an.

Heron City är en av få målpunkter i Kungens Kurva som lockar besökare efter kl. 20.00.  
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Utöver Heron Citys kommersiella utbud är kvällsekonomin i Kungens Kurva obe-

fintlig. Möjligheterna till spontana möten och trygghetsskapande folkliv minimeras 

av att handelsområdet är storskaligt och planerat för bilburna besökare och inte för 

fotgängare. Det folkliv som finns i området begränsas till de inre miljöerna där attrak-

tionerna återfinns och stråket mellan butiken och parkeringen. 

Förbindelsen mellan områdena
Idag är uppdelningen mellan Skärholmen och Kungens Kurva mycket tydlig. Till 

stor del beroende på motorvägen och kraftledningen som skär igenom den regionala 

stadskärnan. Motorvägen innebär att gång- och cykelvägarna leds i tunnlar mellan 

områdena, vilka upplevs som ödsliga och mindre trivsamma, speciellt kvällstid. 

Tunnelbanan är en stor tillgång för Skärholmen, medan Kungens Kurva har svårt 

att dra nytta av tunnelbanan. Flera busslinjer går mellan områdena, men de flesta 

besökarna till Kungens Kurva väljer ändå bilen framför de kollektiva förbindelserna. 

Framtid 
För Skärholmens del har centrummiljöerna nyligen genomgått en större omvandling 

i och med inomhusgallerian SKHLMs tillkomst, därför är det främst Kungens Kurva 

som idag ligger i fokus för utvecklingsplaner. Det förs idag diskussioner om hur 

Kungens Kurva kan komplettera sitt nuvarande utbud med verksamheter mer inrik-

tade mot upplevelser, exempelvis har det nämnts planer på att utveckla en urtidspark, 

spaanläggning och teater.

I visionen om att utveckla stadskärnan och att knyta Kungens Kurva och 

 Skärholmen närmare varandra fyller utbyggnaderna av Spårväg syd och Förbifart 

Stockholm viktiga roller. På längre sikt finns även en vision om att däcka över motor-

vägen och skapa en tydligare och mer central kärna i stadskärnan. 
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Södertälje
Södertälje stad skiljer sig från de övriga regionala kärnorna med sin tydliga stads-

karaktär och kvartersstruktur.

Röda pricken markerar Södertälje centrum.

Centrumet erbjuder ett varierat utbud av småbutiker med skyltfönster ut mot gatan 

och flera stora gallerior fyllda med butiker. Även de stora galleriorna har öppna fasa-

der med skyltfönster ut mot gatorna vilket bidrar med trygghetsskapande ljus. 

När butikerna stänger är det främst gatukök, restauranger och teaterföreställning-

ar som lockar folk till centrum och dess närområde. 
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Den mesta av servicen är lokaliserad till gågatan Storgatan som sträcker sig från 

torget i norr till inre Maren i söder. Flera restauranger har valt att lokalisera sig på 

Nygatan, som lockar besökare med sitt varierade restaurangutbud. Den kontinuerliga 

biltrafiken på Nygatan bidrar också till liv och rörelse.

  
Storgatan blir öde när butikerna stänger.           På Nygatan ligger restaurangerna tätt. 

Södertälje centrums stadsstruktur och blandning av funktioner bidrar till en levande 

atmosfär. Pendeltågsstationen ligger relativt centralt med närhet till centrumstråket, 

det rör sig mycket människor kring stationens närmaste omgivningar kvällstid.

Vid centralstationen är det ett ständigt flöde av människor som kommer eller går. 
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Butikerna i centrum stänger kl. 19.00 och därefter blir centrumet lugnare. De 

 besökare som dröjer sig kvar är kunder till restauranger eller pubar. På Storgatan 

finns endast ett fåtal enklare matställen, i övrigt ligger gågatan öde. På Nygatan ligger 

restaurangerna tätare och ett kvällsöppet gym med stora skyltfönster bidrar till liv 

och rörelse. Vid inre Maren finns sommartid flera restauranger som bidrar till ett 

kvällsliv vid vattnet. 

  
När centrumbutiker stängt lever kvällslivet vidare på restauranger och enklare matställen.

Framtid
Visionen ”Stadskärneförnyelsen” avser att utveckla centrumområdet och området 

vid inre Maren för att skapa folkliv året runt och kunna vara ett alternativ till andra 

stadskärnor, inte minst Stockholms centrala stadskärna. Södertäljes stadskärna ska 

bli en attraktiv och självklar mötesplats som erbjuder ett allsidigt utbud och vatten-

nära bostäder. 
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Arlanda-Märsta
Stadskärnan Arlanda-Märsta ligger i Sigtuna kommun och består av två  delområden 

dels Arlandastad, dels centralorten Märsta som uppfördes på 1960-talet. Läget 

 mellan Stockholm och Uppsala ger stadskärnan bra storregional tillgänglighet.

Röda pricken visar centralorten Märsta, blå ruta visar Arlandastad.

Arlandastad
I delområdet Arlandastad ligger det externa handelsområdet Eurostop som främst 

utgörs av en stormarknad, butikskedjor, restauranger, hotell och ett bilhandlar-

kluster. Strax norr om Arlandastad finns Arlanda flygplats som är stadskärnans 

största arbetsplats. 

Eurostop upplevs inte särskilt välbesökt, varken dagtid eller kvällstid. Butikerna 

stänger kl. 19.00 medan livsmedelsbutiken lockar besökare fram till kl. 22.00 liksom 

de enklare restaurangkedjorna, i anslutning till E4:an. Det folkliv som finns i  området 

kvällstid begränsas till de inre miljöerna där butikerna återfinns.
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Eurostop som är Arlandas externa handelsområde upplevs öde trots kvällsöppna butiker. 

Området är storskaligt och det kommersiella utbudet är utspritt på en stor yta plane-

rat för den bilburne besökaren. Närheten till E4:an är fördelaktigt, liksom närheten 

till Märsta. Varje dag passerar cirka 65 000 människor på E4:an intill området, vilket 

innebär en stor potential. På grund av flygbullret är det inte tillåtet att bygga bostäder 

i området. 

Märsta
Märsta är kommunens centralort och knutpunkt för lokaltrafikens buss och pendel-

tåg. Märsta trafikeras även av fjärrtåg mellan Stockholm och Uppsala. Järnvägs-

stationen är placerad cirka 1 200 meter från centrum. Avståndet gör att busstrafiken 

mellan stationen och Märsta centrum är viktig.

Märsta centrum har en småskalig stadsmiljö med ett brett urval av service och 

butiker. Centrumet domineras av små unika butiker som kantar gågatorna, men 

större butikskedjor saknas. Förutom butiker finns restauranger, gatukök, bingohall, 

bibliotek, polisstation och bostäder. 

Centrumet som är bilfritt känns levande fram till det att butikerna stänger 

kl.18.00. Livsmedelsbutikerna, restaurangerna och bingohallen som har senare 

 öppettider fortsätter att locka besökare till centrum på kvällstid. 

  
Märstas småskaliga centrummiljö är levande fram till butikerna stänger. 
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Utöver centrumets utbud finns även en biograf, en idrottsarena med kringliggande 

idrottsverksamhet och en stormarknad med anslutande ishall som alla är välbesökta. 

De olika attraktionerna ligger avsides från centrum utan koppling till varandra och 

lockar främst besökare kvällstid.

Framtid
Arlanda flygplats är en stor tillgång för kommunen och inte minst regionen. Stads-

kärnans geografiska läge med både närhet till Stockholms stad och flygplatsen är 

fördelaktigt. För närvarande samarbetar tre aktörer, Arlandastad Holding, Luftfarts-

verket och Sigtuna kommun, med att anlägga den nya flygplatsstaden Stockholm 

Airport City. Visionen är att skapa en flygplatsstad ”utifrån svenska förutsättningar i 

ett globalt perspektiv” med inspiration från flygstäderna kring Schiphol i Amsterdam 

och Fort Worth i Dallas.

I flygplatsstaden kommer det vara svårt att bygga bostäder på grund av flygbuller. 

Därför planeras nya bostäder i centralorten Märsta som endast ligger fyra minuters 

bilfärd bort från den nya flygplatsstaden. 
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Barkarby-Jakobsberg
Jakobsbergs centrum och Barkarby handelsplats norr om Stockholm utgör stadskär-

nans två delområdena. De skiljs åt av motorvägen E18, även om det finns kopplingar i 

form av gång- och cykelvägar mellan områdena.  

Röd prick visar Jakobsbergs centrum och blå ruta visar Barkarby handelsplats.

Jakobsbergs centrum
Jakobsbergs centrum är idag hjärtat i Järfälla kommun. Det är ett typiskt ABC-cen-

trum med en blandning av arbetsplatser, bostäder och service i en tydlig stadsstruk-

tur. Utbudet utgörs av cirka 100 butiker, biograf, bibliotek och ett flertal restaurang-

er. Gallerian med många stora butiker och butikskedjor kompletteras av småbutiker 

med vackra neonskyltar som lyser upp stråken runt om gallerian. 

Centrumet är lokaliserat öster om pendeltågsstationen och från pendeltåget når 

besökaren centrumtorget via en konstbelyst gångtunnel. Från torget leder de olika 

stråken besökaren runt centrumet och gallerian. Hela centrumet hålls samman av 

en enhetlig ytbeläggning som hjälper besökaren att lokalisera sig. För biltrafiken är 

vägen till centrum inte lika tydlig och självklar, skyltningen upplevs bristfällig. 

Kvällstid känns centrumet levande och det är mycket människor i rörelse både 

i gallerian och utmed stråken. Centrumet är bilfritt och parkeringsplatserna är 

belägna utanför centrumkärnan. Gallerian och flera av småbutikerna håller öppet till 

kl.19.00, liksom biblioteket som är lokaliserat i gallerian. Matbutikerna i gallerian 
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stänger dock kl. 21.00. De lokala pubarna, restaurangerna och biografen bidrar till att 

det finns ett kvällsliv i centrum även efter att gallerian och butikerna stängt. 

  
Jakobsbergs centrum upplevs tryggt och levande kvällstid, mycket tack vare belysningen.

Barkarby handelsplats
Sedan IKEA valde att lokalisera sig i Barkarby 1993 har handelsplatsen vuxit kontinu-

erligt och är idag ett av Nordens största handelsområden. 

Barkarby handelsplats uppfördes som ett typiskt handelsområde, externt lokalise-

rat utan direkt närhet till bostäder eller goda kommunikationer. Idag passerar ett få-

tal busslinjer området. De flesta besökare tar sig till handelsplatsen med bil. Området 

är inte planerat för gång- och cykeltrafik, Stockholm Quality Outlet är ett undantag. 

I outlet-området har ambitionen varit att skapa gågator med viss stadsmässighet, 

vilket medför att besökarna kan strosa mellan butikerna i en miljö som inbjuder till 

spontana möten. 

Flertalet av butikerna i handelsområdet är stängda efter kl. 20.00. Eftersom 

området lever så länge butikerna håller öppet, blir området snabbt folktomt efter 

stängningsdags. Snabbmatsrestaurangerna i handelsområdet har längre öppettider, 

exempelvis har Pizza Hut öppet till kl. 21.00 och hamburgerrestaurangerna Max och 

McDonalds till kl. 23.00 på vardagar. 

  
Barkarby handelsplats är levande, fram till stängningsdags då det förvandlas till en öde plats.
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Framtid
Omgivningarna kring Barkarby handelsplats står inför stora förändringar och kom-

mer bli en viktig utgångspunkt för stadskärnans fortsatta utveckling. För närvarande 

uppförs Barkarbystaden på Barkarby flygfält intill handelsområdet. På längre sikt 

planeras även en ny regional knutpunkt i Barkarby när Mälarbanan byggs ut. Vid 

den nya stationen, Stockholm Väst, ska resenärerna kunna byta mellan  regionaltåg, 

 pendeltåg, bussar och den planerade spårvägen. Tillsammans med Förbifart 

 Stockholm kommer det ge nya förutsättningar för Barkarbys utveckling. 

Även för Jakobsbergs centrum pågår ett visionsarbete. I konkurrensen med 

 Barkarby handelsplats och Barkarbystaden kan Jakobsberg komma behöva stärka 

sin profil och sitt utbud. Kommunens vision är att utveckla den västra delen av 

Jakobsbergs centrum med nya bostäder, men också att utveckla hela Jakobsbergs 

centrum . 

Jakobsberg är för närvarande stadskärnans naturliga centrumpunkt, men sett till 

de aktuella planerna så kommer även Barkarby att fylla en mycket viktig roll på sikt. 
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Kista-Sollentuna-Häggvik
Som namnet antyder utgörs stadskärnan av tre delområden, Kista i Stockholm stad, 

beläget väster om E4:an, Sollentuna centrum och Häggvik handelsområde i Sollen-

tuna kommun, belägna öster om E4:an.  

Södra pricken visar Kista centrum, norra pricken visar Sollentuna centrum och rutan visar 
Häggvik.

Kista
Kista centrum utgörs främst av Kista galleria där all tänkbar service finns att tillgå. 

Gallerians butiker är öppna till kl. 21.00 medan biografen och restaurangerna stänger 

senare. De generösa öppettiderna tillsammans med gallerians breda utbud, och 

närheten till tunnelbanan lockar många besökare. Utöver att handla i butikerna är det 

även många besökare som enbart strosar omkring i gallerian och äter på restaurang-

erna, fikar på caféerna eller går på bio. 
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Öster om gallerian ligger Kista företagsområde som dagtid bidrar med liv och rörelse 

i stadsdelen. På kvällen efter kontorstid blir företagsområdet mörkt och ödsligt, men 

många av de som arbetar i företagsområdet passerar gallerian på vägen till tunnel-

banan och bidrar till gallerians folkliv även kvällstid. 

Väster om gallerian ligger Kista bostadsområde som knyts samman med galle-

rian genom centrumets nyrenoverade torg och dess omgivande verksamheter, men 

kvällstid är torget intill gallerian ödsligt och mörkt. Det är tydligt att utbudet inne i 

gallerian är det som lockar mest. Bostäderna som skymtar runt om torget upplevs 

som avlägsna.

De stora flödena av besökare till gallerian kommer från tunnelbanan eller parke-

ringshusen som båda är väl integrerade i gallerian. Gallerian har ett trevligt och rikt 

kvällsliv, men miljöerna runt om upplevs sakna liv och rörelse. Kista rymmer arbets-

platser, bostäder och ett brett kommersiellt utbud, men kvällstid blir det tydligt att 

funktionerna är åtskilda.

  
Kista galleria lockar många kvällsbesökare medan torget upplevs som ödsligt.

Sollentuna centrum
Majoriteten av butikerna i centrumet är samlade i den nyrenoverade gallerian som 

har öppet till kl. 20.00 på vardagar. Gallerian är centralt lokaliserad vid kommun-

huset och torget med närhet till pendeltågsstationen och busstorget. På kvällen ger 

det goda förutsättningar för ett kontinuerligt flöde av människor som passerar genom 

centrum.
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Tre målpunkter i Sollentuna är gallerian, sporthallen och bion. 

Två andra tydliga målpunkter i centrumet som bidrar till liv och rörelse kvällstid är 

biografen och den kombinerade sporthallen och fritidsgården Satelliten.  Sporthallen 

ligger norr om kommunhuset, intill busstorget, och lockar besökare även efter 

 gallerians stängning. Den öppna glasfasaden på sporthallen lyser upp och bidrar 

till en trivsam upplevelse av platsen utanför. Biografen är en attraktionskraft för 

 Sollentuna centrum även om placering vid hörnet av kommunhuset upplevs som 

något undanskymd. 

Häggvik
Häggvik är ett handelsområde som rymmer gallerian Stinsen, stormarknader och 

McDonalds. Stinsen stänger kl. 20.00 och strax efter stängningsdags blir denna del 

av handelsområdet snabbt ödsligt. Området vid stormarknaderna Coop och Ica Maxi 

lever vidare tills de stänger kl. 22.00. Trots sin relativa närhet till bostadsområden 

runt omkring blir handelsområdet tomt på liv och rörelse efter stängning.           

  
Trots närheten till bostadsbebyggelse upplevs Häggviks handelsområde öde kvällstid.



Kvällsekonomi i de regionala stadskärnorna  39

Framtid
För Kista som är stadskärnans huvudsakliga kärna finns stora visioner. Enligt en 

arbetsgrupp ska en satsning göras för att skapa en mer dynamisk stadsmiljö där 

funktionerna är bättre integrerade med varandra. De offentliga miljöerna kommer att 

omgestaltas och det finns ett behov av att få in mer kultur i Kista. 

I Sollentuna finns planer på att sammanbinda Häggvik med Sollentuna centrum 

genom en stadsgata. Enligt planerna ska de även fortsättningsvis ha skilda utbud för 

att komplettera varandra och inte konkurrera.
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Täby centrum-Arninge
Täby-Arninge är nordostsektorns regionala stadskärna med ett utbud av service, 

bostäder, handel och arbetsplatser. Stadskärnan utgörs av två åtskilda delområden, 

Täby centrum och Arninge handelsområde. 

Röda pricken visar Täby centrum och den blå rutan visar Arninge.

Täby centrum
I Täby centrum blandas de storskaliga centrumbyggnaderna innehållande service, 

handel och arbetsplatser med bostadshus i olika former. Täby centrum erbjuder ett 

brett utbud av service, butiker och nöje. Den stora inomhusgallerian inrymmer allt 

från bio till restauranger och butiker. I anslutning till gallerian finns också bibliotek, 

sjukvård, fritidsgård, kontor och bostäder. 

  
Inomhusgallerian i Täby kompletteras av små butiker. 
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All service är samlad till ett fåtal stora byggnader som utgör centrum. I centrumet 

finns det idag ont om naturliga mötesplatser undantaget de kommersiella lokalerna. 

Centrumet är uppbyggt i två nivåer. Den lägre nivån består till stor del av stora parke-

ringsytor, medan den övre nivån domineras av service, handel och bostäder. Även 

bostadshusens markplan inrymmer butikslokaler som bidrar med rörelse och ljus ut 

mot gången väster centrum. 

Butikerna är öppna till kl.19.00, men flera restauranger, livsmedelsbutiker, bio-

grafen, biblioteket och gymmet i centrumgallerian har öppet senare på kvällen. Vissa 

restauranger har även nattklubbar öppna några kvällar i veckan, vilket bidrar till 

kvällslivet i centrum. 

Roslagsbanan som stannar öster om centrumet bidrar till ett visst flöde av män-

niskor kvällstid. Tågtrafiken upplevs dock vara begränsad kvällstid, vilket påverkar 

nyttjandet av centrum. För den bilburna är parkeringsytorna väl tilltagna och det är 

enkelt att ta sig till centrumet från parkeringen med butiksentréer i samma nivå. 

Arninge
Arninge är ett externt handelsområde nordost om Täby centrum. Området är plane-

rat för den bilburna besökaren och möjligheterna att ta sig till området på annat sätt 

är begränsade. 

Handelsområdet erbjuder allt från kläder, heminredning och elektronik till mat-

varor. Arninge är idag ett renodlat handelsområde utan komplettering av bostäder 

eller service, vilket innebär att området snabbt blir öde efter att butikerna stänger 

kl. 19.00. Matvarubutikens öppethållande till kl. 21.00 bidrar till viss rörelse även 

senare på kvällen. 

  
Till Arninge handelsområde tar man sig smidigast med bil.
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Framtid
Täby centrum planerar att utveckla en tydligare stadsmässighet med förtätad bebyg-

gelse, omsorgsfullt utformade mötesplatser och varierat innehåll. 

Delar av det nya centrumet med galleria planeras att vara öppet för passage dygnet 

runt. Dessutom reserveras centrumets planerade torgplan för restauranger, caféer 

och andra aktiviteter som kan tänka sig att stärka kvällsutbudet. 

Kommunsamarbetet Stockholm Nordost har tagit fram en vision för utvecklingen 

där infrastrukturen får stort utrymme.

Det externa handelsområdet i Arninge anses ha stor potential till utveckling och 

planeras som stadskärnans regionala knutpunkt för kommunikationer. Ett framtida 

resecentrum i Arninge förväntas säkerställa tillgången till hållbara och attraktiva 

 kollektiva färdmedel med snabba och enkla byten.
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Matris
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I intervjuer med planerare och andra involverade i utvecklingen av de regionala 

stadskärnorna framgår att det finns en nyfikenhet och ett intresse för kvällsekonomi. 

Samtidigt är det tydligt att begreppet är nytt och att det finns en viss osäkerhet om 

vad kvällsekonomi faktiskt innebär och om benämningen ”kvällsekonomi” är den 

lämpligaste. 

I intervjuerna har det framgått att en del i planeringen av stadskärnorna är att 

skapa attraktivare och mer levande stadsmiljöer kvällstid. Det kan relateras till att 

flera planerare säger sig märka en ökad efterfrågan från stadskärnornas invånare och 

besökare om att vilja utnyttja sin fritid mer och roa sig längre på kvällen. I en intervju 

förtydligas det av en planerare som säger att ”den unga generationen vill kunna göra 

vad de vill när de vill”. 

Även om själva begreppet kvällsekonomi är obekant för de flesta planerare så finns 

delar av begreppets innebörd redan med i planeringen för stadskärnorna. I exempel-

vis stadskärnan Kungens Kurva-Skärholmen vill samverkansgruppen utveckla stads-

kärnans utbud av nöje, kultur och evenemang. Även om inte begreppet kvällsekono-

mi nämns i planeringen diskuteras ändå olika funktioner som ingår i begreppet. 

Planeringen för ett levande kvällsliv integreras ofta i det helhetsomfattande 

arbetet för en stadskärnas utveckling. Frågan är om kvällsekonomi behöver skiljas 

från dagekonomi i utvecklingsarbetet med en stadskärna? Kanske inte alltid för alla 

platser, men samtidigt kan det noteras att i internationella projekt om kvällsekonomi 

särskiljs dagekonomi tydligt från kvällsekonomi. Det kan vara nödvändigt eftersom 

kvällsekonomin ställer speciella krav på planeringen, exempelvis vad gäller utbudets 

koncentration, kommunikationer och trygghet. 

Men vad är kvällsekonomi? 
Benämningen kvällsekonomi är direkt översatt från engelskans ”night economy”. Sett 

till benämningen är det lätt att enbart förknippa kvällsekonomi med konsumtion, 

kommersiellt utbud och ekonomisk tillväxt. Det ger dock en något snäv bild av vad 

som kan rymmas i begreppet, eftersom även aktiviteter, verksamheter och funktioner 

som saknar direkt koppling till ekonomi eller kommers också kan bidra till en kvälls-

ekonomi. Även i flertalet av intervjuerna diskuterades det om vad som kan innefattas 

i begreppet kvällsekonomi, några funderingar redogörs i citaten nedan:

”Begreppet kvällsekonomi föranleder tankarna till kommersiell verksamhet. Det 

blir missledande. Kanske borde man kalla det levande stad eller levande stads-

miljö.” 

”Bara att människor rör sig i det offentliga rummet bidrar till en levande kvälls-

miljö”.

”Om kvällsekonomi är levande stadsmiljö på kvällen så kan även ideella verksam-

heter och idrott m.m. vara en del av kvällsekonomin.”

4. Tankar om kvällsekonomi
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Om kvällsekonomi även ska täcka ickeekonomiska aktiviteter kan benämningen 

följaktligen vara något missledande. I intervjuerna har det framkommit förslag 

på alternativa benämningar som till exempel ”kvällskultur”, ”levande stadsmiljö”, 

”kvällsmiljö” och ”den levande staden”. Frågan om benämningen och innebörden av 

kvälls ekonomi kan vara lämplig att utreda ytterligare. 
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Hur kan en regional stadskärna bli en attraktiv miljö kvällstid? Vilka förutsättningar 

underlättar respektive försvårar? Finns det speciella framgångsfaktorer och vilka 

krav ställer en kvällsekonomi på planeringen? 

Ur intervjuerna med representanter för de regionala stadskärnorna i Stockholm 

går det att urskilja fem nyckelfaktorer i planeringen av kvällsekonomi. Nedan be-

skrivs var och en av dessa nyckelfaktorer. 

Koncentrerat utbud på avgränsad yta
De regionala stadskärnorna sträcker sig över stora ytor med markarealer på flera 

kvadratkilometer. Förbindelserna mellan stadskärnornas olika delområden är ofta 

bristfälliga, också inom delområdena kan avstånden upplevas som långa.  

För en kvällsekonomi medför långa avstånd och stora mellanrum i stadsrummet 

en viss problematik. Attraktiviteten i en kvällsekonomis utbud är nämligen avhängig 

av hur verksamheterna och funktionerna lokaliseras i förhållande till varandra 

och hur långa avstånden är mellan dem. För en besökare kan en sträcka mellan två 

butiker upplevas annorlunda kvällstid jämfört med dagtid. Sträckan kan exempelvis 

upplevas som mörkare, ensligare, längre och mer otrygg på kvällen. Det krävs ett lätt-

tillgängligt utbud för att kvällsekonomin ska bli attraktiv.

Kvällsekonomi kan vara ett bra verktyg för att förnya och återuppliva specifika, 

avgränsade platser som till exempel ett torg, en gata eller några kvarter. I Storbritan-

nien, där kvällsekonomi är ett etablerat begrepp, arbetar planerarna nästan uteslu-

tande med tydligt avgränsade platser i stadskärnornas centrala delar. Om kvälls-

ekonomin sprids ut på ett större område förlorar den många av sina fördelar. Det är 

viktigt att ha i åtanke vid planering av stora eller nya områden. En god kvällsekonomi 

är beroende av att utvecklas med ett koncentrerat utbud på en avgränsad plats. 

Centrumkärnor har ofta en naturlig koncentration av sitt utbud i nära anslutning 

till ett torg, en inomhusgalleria eller en pendeltågs- alternativt tunnelbanestation. 

Tätheten kan göra att besökaren upplever platsen som lättillgänglig, trygg och triv-

sam. Om utbudet på kvällstid koncentreras till en avgränsad yta utan mörka mellan-

rum uppmuntras besökaren att röra sig till fots, vilket öppnar upp för spontanitet, liv 

och rörelse på platsen. En tät stadsdel ger en social kontroll som stärker tryggheten 

och attraherar ännu fler att utnyttja stadskärnans utbud kvällstid. Centrumkärnor 

har relativt goda förutsättningar att utveckla sin kvällsekonomi tack vare den ofta 

täta strukturen. 

Externa handelsområden har andra förutsättningar än centrumkärnorna att skapa 

ett spontant kvällsliv. De externa handelsområdena är planerade för den bilburna 

besökaren och har ofta en storskalig och gles struktur. Utbudet och attraktionerna är 

ofta placerade med stora avstånd och utan inbördes kontakt, vilket hämmar möjlig-

heterna att röra sig till fots och skapa liv och rörelse mellan varuhusen och parkering-

arna.

5. Kvällsekonomi ställer krav på 
planeringen
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Mångfald av välintegrerade funktioner
Funktionsblandning är en viktig del i den strukturella planeringen som kan skapa nya 

flöden och utökade möjligheter att använda platser på kvällen.

De flesta av delområdena i stadskärnorna har en fungerande dagekonomi, det vill 

säga ett utbud som kontinuerligt lockar besökare dagtid. För att möjliggöra att denna 

aktivitet även lever vidare kvällstid är det viktigt att delområdet rymmer en mångfald 

av funktioner som till exempel arbetsplatser, bostäder, kommunikationer, idrotts-

anläggningar, butiker eller restauranger. 

I dag är flera delområden i stadskärnorna inriktade mot endast en eller ett par 

funktioner. Det gäller främst externa handelsområden som är funktionssegregerade 

med en tydlig inriktning mot handel. Ett alltför ensidigt utbud i ett delområde kan 

medföra att området skapar en struktur som gör det svårt att integrera nya komplet-

terade funktioner.

Barkarby handelsplats är ett exempel på ett externt handelsområde som idag 

saknar funktioner som attraherar besökare efter stängningsdags. Det medför att 

handelsplatsen blir öde och kvällsekonomin uteblir. Området runt om Barkarby 

handelsplats har emellertid börjat tillföras och kommer att tillföras nya funktioner 

när det närliggande Barkarby flygfält ger plats för en helt ny stadsdel med bostäder, 

verksamheter och service. Det kan ge nya förutsättningar för en mer utvecklad och 

levande kvällsekonomi. 

För att ett delområde ska kunna dra nytta av mångfalden av nya kompletterande 

funktioner krävs det dock att dessa integreras väl med det befintliga utbudet. I Kista 

till exempel finns såväl bostäder, centrumtorg, inomhusgalleria, tunnelbana som 

arbetsplatser. Trots att dessa funktioner ligger intill varandra är de tydligt åtskilda. 

Kvällstid blir Kista företagsområde omgående ödsligt och få människor rör sig mellan 

centrumet och bostadsområdet. Kvällsekonomin existerar till största delen i Kista 

galleria, medan kvällslivet utanför gallerian närapå är obefintligt. Exemplet visar 

att det inte räcker enbart med mångfald av funktioner utan att de också måste vara 

välintegrerade med varandra för att kunna skapa en levande kvällsekonomi. Två goda 

exempel som visar på hur kvällsliv kan utvecklas i befintliga miljöer genom att inte-

grera nya funktioner i gamla strukturer är studentskrapan i Flemingsbergs centrum 

och idrottshallen i Sollentuna centrum.    

Ett citat från en av planerarna som intervjuats för denna förstudie sammanfattar 

de två första nyckelfaktorerna: 

”funktionsblandning är tillsammans med täthet nyckelord för att kunna utveckla 

kvällsekonomi”

Utveckla det offentliga rummets egenskaper 
Flertalet av de intervjuade planerarna lyfter fram att även folkliv, flöden och spontana 

möten i offentliga miljöer bör innefattas som en del i begreppet kvällsekonomi. 

De offentliga miljöerna tenderar att få allt mindre uppmärksamhet när stora galleri-

or och varuhus blir alltmer dominerande i centrumen. Förvisso lockar inomhusgallerior 
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och externa handelsplatser mängder med besökare till stadskärnorna, men dessa besök 

tenderar ofta att begränsas till gallerians och varuhusens inre miljöer och öppettider. 

Torg, parker och andra offentliga rum kan lätt bli ödsliga, oattraktiva och otrygga 

på kvällen, särskilt om ett kvällsutbud begränsas till galleriornas inre, kommersiella 

miljöer. Integrationen mellan det offentliga rummet och gallerior hämmas av att det 

ofta saknas kvällsöppna verksamheter och service utanför galleriorna. Gallerior med 

slutna fasader som saknar skyltfönster sprider inte heller det liv och den rörelse som 

finns i de inre miljöerna vidare till de yttre offentliga miljöerna. 

Kista galleria är en attraktiv besökspunkt som lockar många besökare kvällstid, 

men på grund av avsaknaden av öppna fasader mot gaturummet och brist på kvälls-

öppna verksamheter utanför gallerian blir de offentliga miljöerna ödsliga på kvällen. 

I Jakobsbergs centrum är emellertid det offentliga rummet med små butiker och 

trevlig belysning väl integrerat med gallerian. Galleriorna kan på så sätt bidra till att 

utveckla det offentliga rummet.

I Täby centrum finns idéer om att placera kvällsöppna verksamheter i gallerians 

ytterfasad med entré både mot gallerian och mot gatan. På så sätt kan en ökad rörelse 

i det offentliga rummet skapas kvällstid samtidigt som verksamheterna ges möjlighet 

till öppettider som sträcker sig längre än gallerians tider.

Småskaliga centrumkärnor med kvartersstruktur kan dagtid bjuda på ett myll-

rande folkliv och spontana möten i det offentliga rummet, men på kvällen kan det 

vara en annan upplevelse att vistas i samma kvarter. Som exempel kan Storgatan i 

Södertälje nämnas, Storgatan är trivsam och livfull fram till det att affärerna och gal-

leriorna stänger kl.19.00, strax därefter blir det påtagligt mindre folk som rör sig på 

gatan och eftersom gatubelysningen delvis är dunkel upplevs den centrala Storgatan 

som otrygg kvällstid. 

Genom att arbeta med trygghet och belysning i den offentliga gatumiljön och på 

strategiska platser som till exempel busshållplatser kan man undvika att centrala 

miljöer blir ödsliga på grund av att de upplevs som mörka och otrygga.

Genom att hålla stadskärnans miljöer ljusa, trygga och rena kvällstid kan man få 

fler människor att vilja nyttja kvällsutbudet, det bidrar samtidigt till en ökad trygghet 

genom social kontroll. En intervjuad planerare uttryckte det på ett enkelt vis:

”Förutsättningen för att skapa en kvällsekonomi är trygga miljöer så att människor 

vill och vågar röra sig i rummet kvällstid.” 

Kultur, idrott och ickekommersiella aktiviteter
Flertalet av stadskärnorna anses ha ett bristande kulturutbud, samtidigt framhålls 

vikten av det kulturella utbudet i stadsmiljön och att det är en betydelsefull kompo-

nent i en kvällsekonomi. Om kultur, idrott och ickekommersiella aktiviteter ges 

möjlighet att komplettera ett kommersiellt utbud kan det locka fler kategorier, exem-

pelvis barnfamiljer och pensionärer, att nyttja kvällsekonomin i större utsträckning. 

Behovet av komplement till stadskärnornas kommersiella utbud blir tydligt i citaten 

som följer:  
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”Centrumet är ett kommersiellt centrum där man inte kan vistas senare tider på 

dygnet. När bion stänger så tvingas besökarna ut, det finns ingen möjlighet att 

dröja sig kvar. Utanför centrumet är utbudet begränsat, särskilt kvällstid.” 

”Man får inte begränsa sig till att tänka att kvällsekonomi bara är shoppingcenter 

utan man måste vidga begreppet.”

”Det finns olika sorters ekonomi och det behöver kanske inte bara handla om kronor 

och ören. Det är lätt att glömma bort det kulturella utbudet.”

De flesta kommuner strävar efter att utveckla kulturutbudet, samtidigt som man är 

medveten om att det är svårt att skapa kultur genom planering. ”Att tillföra kultur är 

svårt, men nödvändigt för en levande stadsmiljö”. Planerarna kan underlätta och ge 

goda förutsättningar för att kulturaktiviteter ska etableras i stadskärnor. I Södertälje 

kommun arbetar exempelvis en kulturstrateg med att låta kulturella aktiviteter få 

verka i lokaler som annars skulle stå tomma. 

Idrottsutövare, föreningsaktiva och kulturintresserade kan bredvid det kommer-

siella utbudets användare bidra till en stadskärnas kvällsekonomi. Bibliotek, kul-

turhus, gallerier, idrottsanläggningar, teatrar och andra liknande verksamheter bör 

för att kunna bidra till kvällsekonomin vara centralt lokaliserade och lättillgängliga, 

gärna med stora skyltfönster som lockar till sig besökare. Sollentuna centrum tjänar 

som ett gott exempel med den nya sporthallen med ungdomens hus som integrerats i 

centrummiljön.  

Infrastruktur och kommunikationer
Studier visar att arbetet med kommunikationer utgjort en utmaning i arbetet med 

att utveckla kvällsekonomi internationellt. En ökad användning av staden kvällstid 

innebär ett ökat behov av tillgängliga och trygga kommunikationer. En framgångs-

rik kvällsekonomi är beroende av att besökare och invånare på ett enkelt, tryggt och 

 säkert vis kan ta sig till och från kvällsekonomins utbud. Exempelvis kan en begrän-

sad tillgång till kollektiva färdmedel senare tider på dygnet hindra potentiella besök 

till stadskärnorna och skapa ökad biltrafik. Det är emellertid inte bara kollektiv-

trafiken som har en viktig roll att fylla, även utbudet av taxi och säkra parkeringar är 

viktiga.

De regionala stadskärnorna är tänkta att utgöra attraktiva noder i det regionala 

omlandet med stora upptagningsområden. För att stadskärnorna ska vara attraktiva 

är det nödvändigt med en tillgänglig infrastruktur. Det inkluderar såväl kollektiva 

färdmedel, bilvägar som gång- och cykelvägar.

Kommunikationerna mellan en stadskärnas utbud och hemmet är väsentliga för 

en levande stadsmiljö, speciellt kvällstid. Bostäder belägna i närheten av centrum-

miljöer kan tillföra liv och rörelse till centrumet, men det ställer höga krav på att 

gång- och cykelvägarna upplevs som trygga och säkra. Det gäller även för externa 
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handelsområden som ofta saknar naturliga och trygga kopplingar för gång- och 

cykeltrafikanter, mycket beroende på att de ofta ligger i anslutning till barriärer som 

motorvägar eller grönområden.  

De kollektiva färdmedlen är populära på kvällen, därför efterfrågar många stads-

kärnor tätare tidtabeller och fler färdalternativ. En planerare säger: ”Man ska inte 

behöva vara beroende av bil för att utnyttja staden kvällstid”.

Samtliga stadskärnor anses vara i behov av bättre kollektivtrafik, förbättrade kom-

munikationer och tvärförbindelser för att stärka sitt regionala läge. Diskussioner förs 

ständigt med Banverket, Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Vägverket om behovet 

av att utveckla trafikförbindelser. Ett exempel är att Haninge stadskärna som vill få 

till stombusstrafik mellan Haninge och Huddinge. Intresset för infrastruktursutveck-

lingen är stort hos planerarna och nya knutpunkter är betydelsefulla för stadskär-

nornas framtida utveckling. Det är kring de nya knutpunkterna som stadskärnornas 

utveckling planeras. I Haninge planerar till exempel kommunen en utveckling av de 

mest centrala delarna i stadsdelen Handen, men innan planerna kan realiseras måste 

SL fatta ett beslut om en ny bussterminal. 

Infrastrukturprojekt som till exempel Förbifart Stockholm och Spårväg syd kom-

mer att stärka många stadskärnors läge. Tvärförbindelser som spårvägar och stom-

bussar förväntas kunna skapa förbättrade kommunikationer för flera stadskärnor 

och deras delområden, samt bidra till ett utökat kundunderlag kvällstid. Spårväg syd 

kommer särskilt att innebära nya förutsättningarna för Flemingsberg och Kungens 

Kurva-Skärholmen, liksom Roslagspilen förväntas göra för Täby. 
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Vilka krav ställer utvecklandet av kvällsekonomi på planerare, aktörer och andra 

intressenter? Vilka arbetsmetoder är lämpliga? Hur kan arbetet för en kvällsekonomi 

organiseras?

I internationella studier framgår att det finns vissa grundläggande arbetsmetoder 

för att kunna utveckla en kvällsekonomi. Nedan beskrivs dessa arbetsmetoder.   

Samarbete
Internationella studier visar att samarbeten mellan berörda aktörer, kommuner och 

intressenter är nödvändigt för att kunna utveckla en framgångsrik kvällsekonomi. En 

bred sammanslutning av olika aktörer medför att många intressen blir hörda och kan 

påverka utvecklingen. 

Utmaningen att uppfylla kvällsekonomins fem nyckelfaktorer, se kapitel 5, berör 

utöver stadskärnans planerare även andra aktörer inom både offentlig som privat 

sektor. Att dessutom flera regionala stadskärnor sträcker sig över kommungränser 

ökar behovet av samarbete ytterligare. 

Samarbeten mellan berörda aktörer och intressenter har i de regionala stadskär-

norna initierats i syfte att skapa gemensamma visioner, nya översiktsplaner och stra-

tegiska dokument för stadskärnans framtid. Strävan efter ett mer levande kvällsliv är 

idag ofta integrerat i det helhetsomfattande arbetet med utvecklingen av de regionala 

stadskärnorna. 

Hur samarbetet ska organiseras bör baseras på stadskärnans sammansättning. 

Redan idag finns det goda exempel på samarbeten mellan aktörer i stadskärnorna.  

I exempelvis Kista, Kungens Kurva-Skärholmen och Flemingsberg, där många stora 

aktörer är etablerade, har aktörerna gått samman i organiserade samarbeten kring 

utvecklingen av den regionala stadskärnan. 

Strategisk planering
Internationella erfarenheter visar att det kan vara en fördel att ta fram en separat 

strategi för kvällsekonomin för att nå ett hållbart resultat. Kvällsekonomin ställer 

särskilda krav på planeringen och för att hantera dessa krav kan det vara nödvändigt 

att kvällsekonomin särskiljs från stadskärnans generella utvecklingsplanering. 

I Storbritannien, där kvällsekonomi är ett etablerat begrepp, ges kvällsekonomin 

oftast en enskild utvecklingsstrategi i stadsplaneringen. I Stockholm har emellertid 

ingen av de regionala kärnorna tagit fram särskilda strategiska dokument för kvälls-

ekonomin hittills, troligtvis beroende på att det är ett nytt begrepp. 

Att ta fram en egen strategi för kvällsekonomin kan även underlätta samarbetet 

mellan de aktörer som är berörda av kvällsekonomin. Strategier med långsiktiga mål 

bör tas fram i ett tidigt skede så att de kan fungera som vägledande dokument och en 

plattform för det fortsatta arbetet. 

Utarbetandet av strategierna kräver ett underlag som visar på utgångsläget. 

Exempelvis hur stadskärnans kvällsekonomi fungerar idag, vilka styrkor, svagheter, 

möjligheter och hotbilder som finns och vad som förväntas efterfrågas i framtiden. 

6. Metoder för utveckling av 
 kvällsekonomi
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Eftersom kvällsekonomi rör en tid på dygnet som ligger utanför kontorstid finns en 

risk att förståelsen för platsens förutsättningar förbises. Den risken kan förebyggas 

genom att planerarna erhåller ett inifrånperspektiv, det vill säga att de själva lär kän-

na stadskärnans kvällsliv på plats eller tar del av berättelser och texter som beskriver 

stadskärnan kvällstid. Exempelvis nämner en planerare att de skulle kunna lyssna till 

skolelever för att få bättre förståelse om hur utbudet kan utvecklas.  

Profilering
För att stadskärnorna ska kunna vara ett attraktivt alternativ till den centrala stads-

kärnan kvällstid krävs att de skapar unika attraktionsvärden som lockar besökare. 

Stadskärnorna förväntas inte bara kunna konkurrera med Stockholms innerstad om 

uppmärksamheten utan förväntas också kunna särskilja sig från de andra regionala 

stadskärnorna. Därför kan en profilering av stadskärnan vara viktig. Idag har ett fåtal 

av de åtta stadskärnorna tydliga profiler som särskiljer dem från de övriga. 

Kista och Flemingsberg är exempel på kärnor som har samarbetsgrupper som 

strategiskt arbetar med att utveckla och stärka sina områdens attraktivitet och pro-

filer. Det sker bland annat genom att stimulera innovationer och att marknadsföra 

stadskärnan.

Deras profiler, innovations- och klustercentrum för ICT (Information and Com-

munication Technologies) i Kista respektive forsknings- och utbildningscentrum i 

Flemingsberg gör dem unika dagtid, men det bidrar i dagsläget inte särskilt till kvälls-

ekonomin då dessa verksamheter oftast är kopplade till kontorstider. 

Sett till kvällsekonomin har Kista även lyckats profilera sig med Kista galleria. De 

har marknadsfört sig med att ha ett brett kommersiellt utbud och generösa öppet-

tider och har fått en attraktionskraft som lockar besökare till Kista även kvällstid. 

Kista galleria är ett exempel på att det även inom profilering och marknadsföring 

av en stadskärna kan vara en fördel att särskilja kvällsekonomin från det generella 

utvecklingsarbetet av stadskärnan.
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7. Kvällsekonomins konsekvenser

De planerare som intervjuats för denna förstudie har visat stort intresse för kvälls-

ekonomi och har höga förväntningar på vilka resultat som kvällsekonomi kan med-

föra för den regionala stadskärnan. 

En utvecklad kvällsekonomi innebär både positiva och negativa konsekvenser 

för stadskärnan. Internationellt sett har arbetet med kvällsekonomin återupplivat 

platser som under längre perioder varit öde och oanvända kvällstid. Den nyvunna 

attraktiviteten har lockat besökare som har tillfört platsen liv och rörelse kvällstid. 

Det nya kvällsutbudet har genererat nya arbetstillfällen och samtidigt skapat en ökad 

säkerhet och upplevd trygghet. 

Internationella studier visar att kvällsekonomi också kan innebära negativa 

konsekvenser som till exempel ökad nedskräpning, vandalisering, brottslighet, våld, 

klotter och risk för konfrontationer mellan människor. Dessa ordningsstörningar är 

ofta tätt förknippade med alkoholrelaterade verksamheter som restauranger, pubar, 

barer och diskotek. Dessa verksamheter får internationellt stort utrymme i kvällsut-

budet, medan ambitionerna för kvällsekonomin i Stockholms regionala stadskärnor 

verkar vara ett mer varierat utbud och inriktat mot handel och kulturella upplevelser. 

Intervjupersonerna förväntar sig att en utvecklad kvällsekonomi kan bidra till 

ökad attraktivitet och att fler människor vill och vågar använda platser även senare 

tider på dygnet. Det utökade användandet av stadskärnorna kan skapa en medveten-

het och ett intresse som bidrar till ytterligare attraktionskraft och ökad efterfrågan på 

stadskärnans utbud. En stärkt kvällsekonomi kan skapa en hård konkurrens mellan 

olika stadsdelscentrum, men det är viktigt att utvecklingen är positiv för hela stads-

kärnan och att mindre centrum inte riskeras slås ut. 

Utbudets sammansättning har stor inverkan på kvällsekonomins konsekvenser. 

Ett enkelriktat utbud riskerar att skapa en enkelriktad publik. I de regionala kär-

norna finns det en rädsla för att kvällsekonomin enbart ska rikta sig till den yngre 

befolkningen och att de ska ta området i besittning så att andra grupper utestängs. 

Denna enkelriktning tros kunna begränsas genom ett varierat och allsidigt utbud som 

lockar en mer varierad användarskara.  

Hur kvällsekonomi påverkar stadskärnan beror på ett flertal faktorer som 

exempel vis sammansättning av utbud och struktur. Kvällsekonomi är ingen generell 

lösning som kan appliceras på alla stadskärnor enligt samma mall. För en hållbar ut-

veckling av kvällsekonomi bör varje stadskärna självständigt studera och utreda om 

kvällsekonomi är en utvecklingsmöjlighet för dem och vilket resultat kvällsekonomin 

förväntas ge. 
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