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Förord
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Sammanfattning
Runt om i Sverige planeras det för nya bostäder med lokaler i bottenplan med förhoppning om att det ska bidra till liv 
och rörelse. Samtidigt blir många fysiska butiker tvungna att stänga och bara mellan 2011 - 2017 stängde 5000 butiker 
i Sverige. Parallellt med detta slår e-handeln årligen nya omsättningsrekord och prognoserna pekar åt en fortsatt 
ökning. E-handeln har kommit att bli en tredje dimension av handel utöver centrum- och externhandeln. Den fysiska 
butiken är en stor del av hur stadskärnan används och varför. Vad händer med stadskärnan om efterfrågan på handeln 
i den fysiska butiken minskar och är svenska kommuner rustade för denna eventuella utveckling?

Kandidatuppsatsen har undersökt hur kommuner hanterar handel som en förutsättning för en levande stadskärna 
samt hur e-handeln påverkar den fysiska handeln. Detta har gjorts genom fallstudier av fyra svenska kommuner: 
Borås stad, Eskilstuna kommun, Gävle kommun och Piteå kommun. Empirin som har granskats är kommunala 
dokument som är relevanta för fysisk planering, till exempel översiktsplaner och handelspolicys. För att studera 
empirin har kvalitativ textanalys använts och den insamlande empirin har sedan analyserats genom Kuhns teori om 
paradigm och paradigmskiften och Taylors anpassning av denna till stadsplaneringen samt kunskapsöversikten som 
tillskansats under arbetets gång. 

Utifrån den studerade empirin har framförallt två slutsatser kunnat dras: kommunerna jobbar på ungefär samma sätt 
när det gäller dessa frågor och handel ses alltjämt som en förutsättning för att skapa en levande stadskärna. Samtliga 
av de studerade kommunerna planerar för en ökad handel och mycket av den nya bebyggelsen i stadskärnan föreslås 
innehålla lokaler i bottenvåningen. Utifrån kunskapsöversikten går det dock att konstatera att utvecklingen pekar åt 
en annan riktning och att kommunerna snarare borde planera för hur stadskärnan ska klara en efterfrågan på färre 
butiker. För att Sveriges kommuner ska kunna vara med och styra utvecklingen behöver kommunerna vara medvetna 
om paradigmskiftet som skett inom handeln. Kommunerna behöver börja planera för alternativa användningar 
i stadskärnorna och förankra nya butikslokaler i stadens behov om de vill behålla en levande stadskärna även i 
framtiden.



Begreppsförklaring
Centrumhandel: Detaljhandel i stadskärnan.

Dagligvaruhandel: Handel som fyller konsumentens vardagliga behov (HUI 2018).

Detaljhandel: Sista ledet i kedjan från producent till konsument (NE.se 2018). Innefattar både dagligvaru- och 
sällanköpshandel.

E-handel: Handel där kommunikationen mellan köpare och säljare sker via internet (Williams 2009:226, Sepkowitz 
2018:14). Den viktigaste faktorn som avgör ett e-handelsköp från ett butiksköp är att betalningen sker via internet 
(Rosenström, 2016:9).

Externhandel: Handel lokaliserad utanför stadscentrum och bostadsområden i bilorienterade områden (Neergaard et 
al. 2008:4)

Levande stadskärna: I uppsatsen implicerar begreppet en önskan om att stadskärnan ska vara fylld av ”liv och 
rörelse” genom att innehålla olika aktiviteter och funktioner. Begreppet står ofta i kontrast till ”inaktiva” eller ”döda” 
stadskärnor. 

Mellanstor kommun: Kommun som har minst 40 000 invånare och mindre än 200 000 invånare.

Stadskärna: Central och ofta äldre del av en stad där befolkning kombineras med kommersiella verksamheter som 
exempelvis restauranger, butiker, kultur, nöjen och så vidare (HUI 2018).

Sällanköpsvaruhandel: Handel av varor som inte är dagligvaruhandel exempelvis, kläder och elektronik (HUI 2018).
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Den tidiga handeln
Den fysiska handelsplatsen har historiskt varit en 
förutsättning för stadens tillkomst. Kring handelsvägar 
och bördiga jordbruksmarker har människor samlats 
och sedermera har städer vuxit fram. I de städer där 
det funnits en livlig handel har också ett levande 
stadsliv skapats. Handeln har dessutom bidragit till 
förutsättningar för andra typer av verksamheter att 
etableras, som värdshus och krogar. Den urbana kulturen 
har således uppstått till följd av tillväxten av handel med 
varor och tjänster (Bergman 2003:7).

Den förindustriella svenska staden bestod framförallt 
av två typer av handel, dels den vardagliga handeln 
som innebar att invånarna handlade de nödvändigaste 
varorna och dels de mindre frekventa stormarknaderna 
med tillhörande nöjesinriktad handel (Bergman 
2003:14,19). I och med industrialiseringen i mitten av 
1800-talet skedde en modernisering av städerna vilket 
sedermera ledde till en ökning av stadsbefolkningen 
då fler fick arbete på fabriker inne i städerna. För 
stadsplaneringen ledde utvecklingen i sin tur till att 
lägenhetshus med butiker i bottenplan blev allt vanligare 
(Bergman 2003:21). Butikernas intåg i stadsbilden 
gjorde att varuskyltning blev ett större inslag i gatulivet 
och att butikerna utvecklades då industrialiseringen 
möjliggjorde ett jämnare flöde av varor. I samband med 
detta blev fönstershopping ett fenomen och att flanera 
runt i staden blev en allt vanligare aktivitet (Bergman 
2003:24,44). Butikens läge i staden blev allt viktigare 
i takt med utvecklingen vilket ledde till uppkomsten 
av platser där butiker koncentrerades och butiksgatan 
var därmed uppfunnen (Bergman 2003:27). Handeln 
sysselsatte dock inte mer än runt 10 000 personer, vilket 
kan jämföras med de ca 500 000 personer som arbetar 
inom detaljhandeln i Sverige idag (Kärrholm & Nylund 
2011:1045). 

Den moderna handeln utvecklas
Efter decennier av aktivt stadsliv med butiker längs 
gatan började en ny utveckling av handelsformer att ta 
fart. I början av 1900-talet introduceras varuhusen och 
de kom att växa stort i antal under de kommande åren. 
Handeln skedde inne i varuhusen där ett större utbud 
av varor var utspridda på olika avdelningar istället för 
i olika butiker. Detta innebar att varuhusen kontakten 
med gatan förlorades och mer kraft lades därför på att 
skapa helhetsupplevelser för kunderna så att de skulle 
uppehålla sig längre i varuhusen (Bergman 2003:62–63). 
Samtidigt infördes hårda regleringar för gatumarknader 
vilket gjorde att dessa till stor del blev utkonkurrerade 
till fördel för stora mataffärer där alla typer av 
dagligvaror tillhandahölls under ett och samma tak. 
Detta gjorde också att många specialiserade affärer som 
slaktare, bagerier och fiskaffärer försvann från städerna 
då de inte klarade av konkurrensen (Kärrholm & Nylund 
2011:1045–1046). 

Efter bilens intåg i Sverige ökade bilåkandet markant 
under 1960- och 70-talet. Trafikplaneringen ändrade 
inriktning och istället för att trafiken gick igenom 
stadskärnan drogs vägarna nu runt stadskärnan vilket 
ledde till att det på många ställen anlades gågator 
och att shoppinggatan blev bilfri (Hansen & Tornberg 
2007:7–8). Samtidigt började externa köpcentrum att 
anläggas i utkanten av staden till följd av god tillgång 
på billig mark. Om konkurrensen tidigare stått mellan 
de olika handlarna i stadskärnan tillkom nu ytterligare 
konkurrens i form av olika handelsplatser. I samband 
med att handeln utvecklades kom även storleken på 
affärerna att öka (Kärrholm & Nylund 2011:1048). Detta 
gjorde det fördelaktigt för butiksägare att lokalisera 
verksamheten i externa köpcentrum där tillgången på 
stora lokaler var större. I och med att fler hushåll hade 
tillgång till bil var det nu möjligt för kunderna att färdas 
längre sträckor för att handla än vad som tidigare varit 
möjligt. 

Dagens handel
Idag har handeln kommit att bli en social företeelse och 
karaktäriseras ofta av upplevelsehandel. Upplevelsehandel 
innebär att stadskärnan inte bara inrymmer butiker 
utan också restauranger, caféer och kulturverksamheter 
för människor att nyttja (Hansen & Tornberg 2007:7, 
Kärrholm & Nylund 2011:1048). Även om stadskärnan än 
idag är den naturliga handelsplatsen sker förändringar 
i handelsmönstern och allt fler varor handlas via 
internet. Från att tidigare ha varit bundna till bestämda 
öppettider och platser kan vi nu utföra tjänster online 
närsomhelst, varsomhelst. Än så länge lockar dock de 
fysiska butikerna. I en rapport utförd av Svensk Handel 
(2018) svarade mer än hälften av de tillfrågade att 
den främsta anledningen att besöka en stadskärna är 
butikerna (Svensk Handel 2018:13). 

Handeln i planeringen: PBL som styrmedel
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) [PBL] har 
kommuner planmonopol vilket gör det möjligt för 
kommunerna att reglera bland annat var och i vilken 
form handel ska bedrivas (SFS 2010:900). Detta 
sker genom att kommunerna detaljplanelägger 
handelsområden eller handelslokaler utifrån markens 
lämplighet att bedriva handel. Vidare ska kommunerna 
tillgodose det allmänna intresset och säkerställa att 
handelsetableringar inte sker på exempelvis värdefull 
jord- eller skogsbruksmark. Kommunerna kan dock 
inte bestämma vem som ska bedriva vilken handel. 
Enligt 4 kap. 37 § i PBL har kommuner rätt att göra en 
“närmare reglering av möjligheterna att bedriva handel 
endast om det finns skäl av betydande vikt för det” (SFS 
2010:900). I översiktsplanen kan kommunen beskriva de 
framtida visionerna och planen ska ligga som grund för 
kommunens arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. 
Översiktsplanen är inte bindande men ger en vägledning 
för hur mark- och vattenområden ska utvecklas i 
framtiden (Boverket 2018).
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1.1 Problemformulering
Handeln har traditionellt sett varit, och är än idag, 
en av de främsta faktorerna till att människor vistas 
i stadskärnan. Sedan flera årtionden tillbaka har det 
funnits två dominerande dimensioner av handel: 
centrumhandel och externhandel. I takt med att 
digitaliseringen utvecklats har en tredje dimension 
av handel uppstått: e-handeln. Detta gör att det idag 
finns tre dimensioner av handel som alla konkurrerar 
med varandra: e-handeln, externhandeln och 
centrumhandeln.

Samtidigt som e-handeln varje år slår nya omsättnings-
rekord stänger fysiska butiker runt om i Sverige. I en un-
dersökning uppgav mellan 75 – 100% av Sveriges befolk-
ning att de e-handlat under det senaste året (Arnberg et 
al. 2018:7, 12). Vilka varor vi handlar och på vilka sätt vi 
handlar dem har förändrats i takt med att vi blir allt mer 
digitala. Kläder beställs via telefonen och levereras direkt 
hem till dörren med några knapptryck. Samtidigt växer 
efterfrågan från personer inom handeln om mer kunskap 
hos planerare gällande kommersiella verksamheters 
förutsättningar och hur den fysiska planeringen ska hjäl-
pa dessa. Svensk Handel (2018) rekommenderar därför 
alla svenska kommuner att upprätta en handelsstrategi 
(Svensk Handel 2018:41). Även Boverket (2015) föresprå-
kar en ökad beredskap gällande framtidens handel och 
belyser vikten av att kommuner har en handelspolicy där 
kommunerna lyfter viktiga frågor kopplade till handeln 
(Boverket 2015:14). 

De senaste åren har tillväxten i den fysiska 
detaljhandeln pendlat mellan 2–4 % per år medan 
tillväxten i e-handeln har legat på runt 15 % per år. 
Av detaljhandelns totala omsättning utgör e-handeln 
ungefär 10 % och prognosen uppskattar att e-handeln 
kommer att öka sina marknadsandelar i framtiden 
(WSP & Fastighetsägarna 2018:23). Detta leder fram 
till en relevant fråga: hur påverkar en ökad e-handel 
stadskärnan och dess butiker?

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska 
kommuners visioner för stadskärnans användning och 
dess koppling till handel. Vidare ämnar uppsatsen att 
undersöka e-handelns påverkan på fysiska butiker och 
vad detta i sin tur innebär för stadskärnan. Av denna 
anledning har styrdokument från fyra svenska kommuner 
analyserats där fokus har legat på att undersöka deras 
arbete kring dessa frågor. Uppsatsen syftar inte till att 
framställa säkra utsagor om vad framtiden kommer 
att medföra, men genom att analysera den insamlade 
datan lyfta fram hur svenska kommuner kan arbeta för 
en framtida stadskärna som inte är lika beroende av den 
fysiska handeln.

1.3 Frågeställningar
• Vad är visionerna för stadskärnans användning i svenska  
kommuners styrdokument?

• Vilken påverkan har e-handeln på fysiska butiker?

• Hur kan den fysiska planeringen rusta för en stadskärna 
med lägre efterfrågan på fysiska butiker?

1.4 Uppsatsens uppdelning
Uppsatsen har två författare och till största del har 
arbetet planerats och utförts tillsammans. Uppsatsens 
syfte, frågeställningar och kunskapsöversikt har 
skrivits tillsammans för att gemensamt komma fram 
till vad uppsatsen ämnar undersöka och varför. De 
fyra fallstudierna har delats upp på så sätt att Erica 
Välimaa har studerat och analyserat Piteå kommun 
och Eskilstuna kommun och Johannes Rydbo har 
studerat och analyserat Borås stad och Gävle kommun. 
Uppsatsens avslutande delar, diskussion och slutsats, har 
skrivits tillsammans.

E-handeln utgör cirka 10 % av detaljhandelns totala omsättning. 
Diagram: Erica Välimaa
Källa: Svensk Handel (2018)

Detaljhandeln

E-
ha

nd
el

n
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1.5 Avgränsning
Arbetet går under ramen kandidatuppsats, 
vilket tidsmässigt motsvarar 15 högskolepoäng. 
Uppsatsen ämnar undersöka fenomenet utifrån ett 
svenskt perspektiv med stöd från både svenska och 
internationella källor. 

Avgränsningen utgörs av att fyra svenska kommuner 
studeras: Piteå, Borås, Gävle och Eskilstuna. De krav 
som ställts på fallen är att det ska vara en mellanstor 
kommun med en gällande översiktsplan som är 
upprättad 2013 eller senare. Mellanstora kommuner 
anses relevanta att studera eftersom handelsunderlaget 
är betydligt mindre än i större kommuner vilket 
kan innebära att mellanstora kommuner är mer 
konkurrenskänsliga. Samtidigt behöver kommunen 
vara stor nog för att det ska finnas ett tillräckligt stort 
handelsunderlag. Fenomenet som undersöks har blivit 
allt mer relevant för planeringen under de senaste åren 
och därför är översiktsplanens aktualitet ett krav vid val 
av fall. 

Piteå

Gävle

Borås

Eskilstuna



2. Teori
I teorikapitlet presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för förståelsen av det forskade 
ämnet. Det teoretiska ramverket grundar sig i Thomas S. Kuhns (2009) vetenskapsfilosofi om paradigm och 
paradigmskiften och Nigel Taylors (1998) applicerande av samma fenomen på stadsplanering.
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Inledningsvis bör det påpekas att Kuhns (2009) teori 
om paradigm främst fokuserar på naturvetenskapen. 
De exempel som Kuhn (2009) tar upp är därför 
naturvetenskapliga. Av denna anledning kommer 
Kuhns (2009) teori att kompletteras med Taylors (1998) 
observation kring paradigmskiften inom fysisk planering 
och arkitektur och hans anpassning av teorin till ett 
planeringsperspektiv. 

Kuhns vetenskapsfilosofi om paradigm
Ett paradigm avser de teorier och metoder och 
den kunskap som tillsammans skapar en specifik 
forskningstradition. Det innebär att forskarna som är 
verksamma inom ett paradigm grundar sig i samma 
världsbild och utgår från samma regler. Paradigm skapar 
förutsättningar för normalvetenskap där en speciell 
forskningstradition är den mest dominerande inom ett 
specifikt ämne (Kuhn 2009:22). Detta kan till exempel 
vara uppfattningen om att jorden kretsar kring solen 
eller att universum är oändligt. Dessa grundläggande 
allmänt accepterade teoretiska antaganden utgör 
grunden för ett paradigm.

Genom implementeringen av paradigm i forsknings-
historien har möjligheten för fortsatt utveckling 
underlättats. I den tidiga vetenskapen fanns forskare 
som forskade simultant utifrån sina egna teorier och 
metoder där flera teorier kring samma forskningsämne 
kunde ses som lika väsentliga. Genom en etablering 
av ett paradigm kan insamlingen av fakta bli mindre 
slumpmässig och mer riktad (Kuhn 2009:25–26). Veten-
skapen får därmed en tydlig grund att utgå ifrån. Det är 
den underförstådda kunskapen kring teori och metod 
som möjliggör för forskningen att göra grundade urval, 
formulera värderingar och rikta kritik. Det resulterar i 
att den enskilde forskaren inte behöver argumentera för 
sina grundantagande vilket bidrar till ett mer effektivt 
arbete (Kuhn 2009:27–28).

Det rådande paradigmet och paradigmskfte
Det rådande paradigmet är den teori som anses förklara 
ett fenomen bättre än de konkurrerande teorierna men 
det behöver inte vara konstant utan kan bytas ut. Om 
forskarna överger den rådande teorin till fördel för en 
ny teori sker ett paradigmskifte, men flera paradigm 
kan vara rådande samtidigt. Skiftet sker då fler forskare 
anser att den nya teorin bättre förklarar det forskade 
ämnet (Kuhn 2009:27–28). Detta kan kritiseras med att 
ett paradigm därför styrs av den specifika gruppens eller 
samhällets värderingar och därför är det kanske inte 
alltid det bästa paradigmet som råder. 

Processen för ett paradigmskifte startar när anomalier 
inom forskningsområdet upptäcks. En anomali kan 
enbart identifieras mot det rådande paradigmet och ett 
mer detaljerat eller övergripande paradigm är därför 
känsligare för anomalier. När en anomali har upptäckts 
börjar forskning inom anomaliområdet ske och upphör 
inte förrän en modifiering av teorin sker eller en ny teori 

uppkommer som kan förklara anomalin (Kuhn 2009:52, 
60). Forskningen börjar då se verkligheten på ett nytt 
sätt. Om en anomali ifrågasätter det fundamentala i 
det rådande paradigmet, uppstår en kris. Forskarna 
inom paradigmet börjar då att intressera sig för att 
lösa anomalin och detta leder till att paradigmets teori 
modifieras allt mer (Kuhn 2009:74). Paradigmet blir 
då vagare och reglerna blir mer oklara. Vidare skriver 
Kuhn (2009) att det finns tre möjliga alternativ till vad 
som händer efter en kris: det rådande paradigmet kan 
förklara anomalin, att anomalin inte kan förklaras med 
rådande forskningsmetod eller att ett paradigmskifte 
sker, en nytt paradigm blir det rådande. Ett nytt 
paradigm blir rådande om det finns en tillräcklig 
vetenskaplig grund och forskarna börjar då använda sig 
av de teorier och metoder och den kunskap som utgör 
det nya paradigmet (Kuhn 2009:75). 

Taylors anpassning av paradigmskiften
Frågor som har väckts gällande Kuhns (2009) teori 
om paradigm är om ett paradigmskifte kan ske inom 
samhällsvetenskapen. Taylor (1998) hävdar att så 
länge vi är medvetna om riskerna med att överanvända 
begreppet paradigm och applicera det på diverse 
förändringar inom samhällsvetenskapen finns det inget 
som hindrar oss från att använda det för att beskriva 
betydande förändringar inom planeringen. Vidare skriver 
Taylor (1998) att begreppet paradigmskifte bör kunna 
appliceras på “[...] fundamental shifts in values or ethical 
thinking” (Taylor 1998:158).

Det första paradigmskiftet inom planeringen utspelade 
sig under 1960-talet och handlade om skiftet från 
planering som design till planering som vetenskap. 
Paradigmskiftet innebar att planeringen som länge 
ansetts vara något konstnärligt och ett yrke som utfördes 
av arkitekter skiftades till att istället bli vetenskapligt 
och rationellt. Detta eftersom planeringen bland annat 
ansågs hantera komplexa system som krävde rationella 
metoder och därför inte var något som kunde lösas av 
endast arkitekter (Taylor 1998:159–160). 

Det andra paradigmskiftet utspelade sig under 1970- och 
1980-talet och innebar att planerarens roll gick från att 
vara en expert inom planering till att bli en hjälpreda. 
Till följd av det första paradigmskiftet förändrades 
planerarens roll till att framförallt vara en expert med 
kunskap om ämnen som gemene man saknade. Det 
stora skiftet i planerarens roll kom när frågor började 
ställas om planeraren verkligen hade den expertis som 
behövdes för att kunna ta beslut i viktiga frågor. Över tid 
förändrades planerarens roll till att handla mer om att 
organisera och samordna processer med mål om att nå 
konsensus om hur en stad eller stadsdel ska utformas än 
att vara experter på planering (Taylor 1998:161). 

Dessa exempel visar på att det inom fysisk planering 
funnits ett antal paradigmskiften i vad som anses 
vara normen, både inom planering som profession 
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och planerarens roll. Även om planering inte är en 
naturvetenskap har fundamentala ändringar skett 
vilket har påverkat synen på planering och därmed även 
hur planerare planerar och förhåller sig till de olika 
härskande normerna. 

Användande av teori
Teorin kring paradigm och paradigmskifte kommer 
att användas i uppsatsen för att förstå och förklara 
förändringen som har skett inom handeln. Under en 
lång period har centrumhandeln och externhandeln 
varit två dominerande dimensioner av handel. I och 
med digitaliseringen har en tredje dimension uppstått: 
e-handeln. Idag finns det därför tre konkurrerande 
dimensioner av handel. Uppsatsen utgår från att de 
olika dimensionerna utgör två olika paradigm, ett 
där centrumhandeln och externhandeln konkurrerar 
och ett annat där e-handeln, centrumhandeln och 
externhandeln konkurrerar. Uppsatsen ämnar använda 
teorin för att analysera i vilken grad ett paradigmskifte 
har skett och för vilka aktörer. Detta för att kunna svara 
på frågeställningarna och uppfylla syftet med uppsatsen.



3. Metod
I detta kapitel presenteras vilken forskningsstrategi samt vilken metod som använts vid insamling av data 
för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. I kapitlet beskrivs på vilket sätt arbetet har genomförts 
och kapitlet ämnar på ett tydligt sätt redogöra för arbetets gång, detta för att säkerställa en trovärdighet i 
resultaten som presenteras.
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3.1 Fallstudie
Fallstudier är en forskningsstrategi som ämnar förklara 
en allmän frågeställning genom att undersöka ett 
specifikt fall och lämpar sig att använda när frågor som 
hur? och varför? ska besvaras (Denscombe 2014:91). 
Strategin fungerar när målet är att bidra till den samlade 
kunskapen inom sociala, organisatoriska och politiska 
företeelser (Yin 2007:17). I en fallstudie undersöks ett 
specifikt fenomen där undersökningen måste ske i ett 
avgränsat system där fallet studeras på djupet (Merriam 
1994:24). Därtill får fallstudien ett snävt fokus där 
enbart den relevanta informationen studeras och all 
irrelevant information sållas bort (Denscombe 2014:92). 
Det snäva förhållningssättet till ett specifikt fenomen 
anses vara ett lämpligt val då omfånget av uppsatsen är 
relativt begränsad. För att konkret kunna studera och 
nå en slutsats kring det valda fenomenet måste arbetet 
avgränsas på ett rimligt sätt.
 
Fallstudier angriper det studerade fenomenet utifrån ett 
holistiskt perspektiv där fallet betraktas som en helhet 
vilket möjliggör för en djupare förståelse av hur olika 
delar inom fenomenet påverkar varandra. Dessutom ska 
fenomenet vara naturligt förekommande, det vill säga 
att det inte är ett fenomen som enbart uppkommer på 
grund av att fallstudien utförs (Denscombe 2014:93–94). 
Det kan därför till exempel inte vara ett experiment som 
studeras, därigenom är fallet oberoende av forskaren 
som utför studien. När de fall som ska studeras väljs, ska 
det göras med medvetenhet och noga övervägande. En 
fallstudie ska inte baseras på fall som är slumpmässigt 
utvalda utan väljs ut efter uppsatta attribut som ska ingå 
i de specifika fallen (Denscombe 2014:96). 

Kritik mot fallstudie
Relevant kritik mot användningen av fallstudie som 
forskningsstrategi för den här uppsatsen gäller främst 
problematiken med generaliserbara fynd. Kritiken 
riktar sig mot hur trovärdigheten kan säkerställas när 
generalisering utifrån resultatet görs. Generaliseringar 
får inte göras på ett godtyckligt sätt utan måste vara väl 
dokumenterade och tydligt visa likheter och skillnader 
gentemot andra fall (Denscombe 2014:104).

3.2 Kvalitativ textanalys
Kvalitativ textanalys handlar om att använda redan 
producerade texter som grund för att analysera och 
kartlägga hur frågor och samhällsfenomen framställs i 
de olika dokumenten. Kvalitativ textanalys lämpar sig 
väl när skriftliga källor ska läsas och analyseras och kan 
bestå av allt från dagböcker till partiprogram (Widén 
2015:176–177). Texterna kan analyseras utifrån tre olika 
dimensioner som var och en undersöker texten på olika 
sätt. Den första dimensionen analyserar textförfattaren 
eller upphovsmannen och ämnar 

undersöka vilka innebörder som författaren tillskrivit 
texten. Den andra dimensionen fokuserar på textens 
språkliga, innehållsliga och litterära innebörd. Den 
tredje dimensionen fokuserar på att skapa förståelse för 
någon del av det omgivande samhället. Genom detta 
kan dominerande idéer, samhällsnormer och värderingar 
uttolkas från texten (Widén 2015:178–180).

Kritik mot kvalitativ textanalys
Nackdelarna handlar bland annat om att forskaren 
grundligt behöver analysera källans auktoritet för att 
kunna bedöma källans trovärdighet. Även faktumet att 
dokument och texter vanligtvis bygger på något som 
har producerats för andra ändamål än undersökningens 
syfte är en nackdel med metoden. Ytterligare ett problem 
är att dokument kan bygga mer på tolkningar gjorda 
av författaren än på en objektiv bild av verkligheten 
(Denscombe 2014:14, 339). I uppsatsen kommer källorna 
främst att bestå av olika kommuner vilka kan bedömas 
ha en hög auktoritet. Författarna till de dokument och 
texter som ska analyseras kommer dock att kontrolleras 
för att bedöma källans trovärdighet.

3.3 Empiriskt material
Texter som ska analyseras
Kvalitativ textanalys kommer i uppsatsen att användas 
för att analysera om och i sådana fall hur de valda 
kommunerna förhåller sig till ämnena som undersöks. 
Huvudsaklig datainsamlingsmetod är skriftliga källor 
såsom rapporter, styrdokument och andra texter 
kopplade till ämnet som finns tillgängliga på respektive 
kommuns hemsida eller är hänvisade till i de olika 
dokumenten. Detta eftersom kommunernas dokument 
kopplade till fysisk planering ofta är vägledande och inte 
juridiskt bindande. Kommuner har i dessa dokument 
möjlighet att visionera kring frågor utan att för den delen 
behöva infria visionerna. Vidare kommer även respektive 
kommuns cityförening (om sådan finns) att användas 
som källa för att hämta data. Cityföreningar arbetar ofta 
i samverkan med de kommunala verksamheterna för att 
bidra till stadskärnans utveckling och är många gånger 
ett komplement till kommunernas arbete.
 
Som utgångspunkt i textanalysen kommer Boverkets 
(2015) förslag om att samtliga kommuner bör ha en 
handelspolicy att användas (Boverket 2015:45). Boverket 
är myndigheten för bland annat samhällsbyggande 
och arkitektur och har i Sverige en vägledande roll 
inom dessa ämnen. För att kunna svara på uppsatsens 
frågeställningar kommer även tidigare forskning att 
användas. 



4. Kunskapsöversikt
Med utgångspunkt i problemformuleringen och frågeställningarna görs i detta avsnitt en översikt över 
den kunskap och forskning som berör uppsatsens ämnen. Avsikten är att dels att introducera uppsatsens 
teman och dels att ge en överblick över forskningsfältet. Den kunskap och forskning som presenteras är 
ingen heltäckande kartläggning av forskningsfältet utan ska snarare ses som exempel som presenterar olika 
forskningsområden. 
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Den växande e-handeln
Det största skiftet av handelsformer har skett under 
de senaste årtiondena, framför allt med tillkomsten av 
e-handeln. Internet har revolutionerat den traditionella 
handeln och e-handel som fenomen ändras inte bara 
väldigt snabbt utan är dessutom i ständig förändring 
(Grewal et al. 2004:703–704). Internet har skapat ett nytt 
förhållande mellan kunder och säljare, idag har kunder 
möjlighet att samla information kring produkter som 
säljs vilket gör att de kan vara betydligt mer kritiska 
i sitt förhållningssätt. Detta gör att kunderna är mer 
priskänsliga eftersom de har möjlighet att lätt hitta lägst 
pris och lojaliteten gentemot e-handlarna ligger främst i 
prissättning (Grewal et al. 2004:708, Williams 2009:221). 
Vidare behöver kunderna inte lägga ner speciellt 
mycket kraft eller tid på att hitta varorna de söker och 
kunderna kan jämföra pris, få produktinformation och 
se tillgänglighet med bara ett knapptryck (Grewal et al. 
2004:706).

Williams (2009) menar att e-handeln kan ses som en 
konkurrent till eller ersättning av den fysiska butiken 
men också som ett komplement till den. Vidare har 
e-handeln möjlighet att ha öppet under dygnets alla 
timmar medan den fysiska butiken ofta har öppet under 
en traditionell arbetsdag. E-handeln har dessutom en 
mycket större geografisk spridning eftersom den inte är 
bunden till en specifik plats utan finns tillgänglig för alla 
med tillgång till internet (Williams 2009:223, 235).

E-handelns påverkan på den fysiska butiken
I början av maj 2019 publicerade HUI Research en 
spaning om framtidens behov av handel. Enligt HUI 
Researchs prognoser kommer den fysiska handelns 
marknadsandel att inom 15 år reduceras till 70 % 
från dagens 90 %. Detta innebär att det i Sverige de 
kommande 15 åren inte behövs någon nettotillväxt 
av butiksyta. Endast på vissa marknader med stark 
befolkningstillväxt eller orter med turism finns underlag 
för ny butiksyta. För att vara 
beredd på omställningen från 
fysisk handel till e-handel 
skriver HUI Research att 
det är viktigt att handlarna 
är proaktiva och tar fram 
strategier tidigt (Bruvik 
2019:1). Urbact (2017) 
konstaterar att många av de 
butikslokaler som är tomma idag inte kommer att fyllas 
med verksamheter i framtiden utan kommer istället 
behöva en ny användning. Det måste utarbetas strategier 
för hur dessa ska nyttjas, där till exempel tillfälliga 
användningar kan vara ett sätt att locka användare till 
platsen (Urbact 2017:20). 
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Shopping har länge setts som en social företeelse där 
människor går på stan för att umgås (Kärrholm & 
Nylund 2011:1048). Detta är en aspekt som försvinner 
i och med att e-handeln utvecklas. Den fysiska butiken 
har ett naturligt övertag i denna aspekt jämfört med 
e-butiker då det är betydligt svårare att skapa den typ 
av atmosfär som föranleder den sociala interaktionen 
(Grewal et al. 2004:708). Samtidigt blir fysiska butiker 
tvungna att stänga, bara under 2018 förväntades över 
8600 butiker stänga i USA vilket innebär att 25% av 
köpcenterbeståndet kommer att försvinna (Sepkowitz 
2018:2). I Sverige har butiksbeståndet stadigt gått neråt 
och de senaste fem åren har antalet butiker minskat med 
runt 5000 stycken samtidigt som e-handelsföretagen 
ökade med ungefär samma mängd (Svensk Handel 
2018:13). Om efterfrågan på dagligvaruhandelns fysiska 
butiker minskar kommer det att påverka städernas 
utformning i en väldigt hög grad (Sepkowitz 2018:16). 
Williams (2009) menar att den fysiska butikens kvalitéer 
är underskattade och har ett naturligt övertag gentemot 
e-butikerna. Till exempel saknar e-butiker möjligheten 
att prova varor, få varorna direkt och butiksbiträden 
som kan hjälpa till när det behövs (Williams 2009:242). 
Dessutom har e-handeln kunnat växa mycket tack vare 
att den erbjuder gratis eller låg frakt vilket tillsammans 
med den dyra kostnaden att driva en webbaserad butik 
har gjort att många aktörer idag har ett ansträngt 

ekonomiskt läge. Ett tänkbart scenario är att vissa av 
dessa kostnader läggs på konsumenten istället och 
vad detta kommer innebära för e-handeln är svårt att 
förutspå (Grewal et al. 2004:707). Efter flera år av för 
kunden kostnadsfria frakt- och returkostnader har det 
idag blivit allt vanligare att stora e-handelsaktörer 
börjar lägga över delar av frakt- och returkostnaderna på 
konsumenten (Bränström 2019).

Dessutom finns det många branscher som fortfarande är 
i startgroparna för sitt inträde på e-handelsmarknaden, 
till exempel dagligvaruhandeln. Trots att många 
branscher anammat den digitala utvecklingen har 
livsmedelsbranschen ännu inte etablerat sig inom 
e-handeln fullt ut. Prenkert et al. (2016) skriver att ett 
antal större livsmedelsaktörer under början av 2000-talet 
satsade på e-handel. Några år senare var dock samtliga 
e-handelslösningar nedlagda då aktörerna inte upplevde 
att marknaden var mogen nog för livsmedelsinköp på 
nätet (Prenkert et al. 2016:25). Idag finns det ett stort 
antal digitala livsmedelsbutiker men det finns också 
potential för en större tillväxt för digitaliseringen av 
livsmedelshandeln. Under 2017 omsatte den digitala 
livsmedelshandeln 4,6 miljarder kronor och stod för 
1,6 % av all livsmedelshandel. Prognosen var att den 
digitala livsmedelshandeln under 2018 skulle växa till 
1,9 % samtidigt som andelen konsumenter som handlar 
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mat på nätet förväntas öka i takt med att leverans- och 
e-handelslösningarna blev bättre (Svensk digital handel 
2018:3, 17)

Framtidens fysiska butik
En möjlig framtid är en integration av den fysiska 
butiken och e-handeln. Denna typ av handel brukar 
kallas för multichannel retailing och det har visat sig ge 
synergieffekter för både konsumenter och säljare. Det 
kan innebära att det finns fysiska butiker eller showrooms 
som kombinerar utbudet i butiken med e-handel. Kunden 
kan till exempel köpa en vara på internet för att sedan 
hämta den i butiken. Eller om så behövs, lämna tillbaka 
varan i butiken (McGoldrick & Collins 2007:139–140). 
Därigenom kan de positiva aspekterna från den fysiska 
butiken respektive e-butiken kombineras. 

Jonsson et al. (2017) skriver att digitaliseringen har 
medfört att mobila tekniker har blivit en del av handeln 
både innan, under och efter butiksbesöket genom att 
exempelvis informationssökningar online påverkar 
köpbeteendet som sker offline. Utifrån fallstudierna har 
författarna formulerat fem områden där fysiska butiker 
kan påverkas av digitaliseringen - hur köpet går till, 
hur butikerna ser ut, var butikerna finns, vad butikerna 
erbjuder och vilken funktion butikerna fyller (Jonsson 
et al. 2017:17, 19, 23). Resultatet av undersökningen 
visar att företag, butiksägare och andra aktörer kommer 
att behöva göra omfattande förändringar för att kunna 
anpassa deras verksamhet till framtidens handelssätt. 
Förändringarna kan komma att bli extra kännbara 
för mellanstora aktörer som saknar de finansiella 
resurserna som stora aktörer ofta har. På grund av detta 
kan mellanstora aktörer få det svårare att övergå eller 
förändra verksamheten till en digital handelslogik. 
Vidare har redan etablerade företag generellt det svårare 
att hoppa på den digitala resan eftersom de saknar 
många av fördelarna som nystartade små och därmed 
snabbrörliga företag i större utsträckning har. Samtidigt 
står även de större aktörerna inför stora utmaningar, 
trots att de ofta besitter de finansiella resurserna som 
krävs för att bli mer digitala (Jonsson et al. 2017:46). 

Även Johansson (2018a) beskriver hur framtidens butik 
kan komma att se ut. Som en följd av att de fysiska 
butikerna tappar kunder till e-handeln och externhandel 
får centrumhandeln det allt svårare att hävda sig. Vad 
som definierar den fysiska butiken kommer att förändras 
och kombinerade tjänster kommer bli allt vanligare 
(Johansson 2018a:26–27). Ett exempel på hur framtidens 
fysiska butik kan komma att se ut är att butiker börjar 
kombinera försäljning av varor med att erbjuda tjänster 
och att matvarubutiker även kommer att kunna fungera 
som restauranger. Ett annat scenario är ökade inslag av 
showrooms där ett mindre sortiment av varor snarare 
visas upp än säljs, samt butiker som liknar centraler där 
kunden testar och beställer varor på plats och sedan 
hämtar upp beställningarna. Trenden att self-service  
ökar kan i slutändan innebära att behovet av personal 

minskar (Johansson 2018a:27–28). De faktorer som 
förr i tiden var viktiga vid nyetableringar och för att få 
kunder - en lokal i bra läge - är inte längre svaret på om 
det kommer att fungera för butiken eller inte. De fysiska 
butikernas kvadratmeter kommer att minska och istället 
kommer mer utrymme att användas för annan typ av 
verksamhet (Johansson 2018a:31). 

Stadskärnans roll i staden
Att stadskärnan spelar en viktig roll i staden är många 
överens om, men exakt hur stor betydelse kan vara 
svårt att precisera. Utöver att vara en viktig ekonomisk 
plats har den ofta även ett stort socialt värde. Tunström 
(2009) granskar i sin avhandling vad som benämns som 
stad och vilken mening staden fylls med och beskriver 
att stadskärnan har gått från att länge ha varit den 
naturliga mötesplatsen till att få ökad konkurrens från 
mötesplatser online och från externhandeln. Trots detta 
står sig stadskärnan stark och Tunström (2009) beskriver 
hur stadskärnan återkommande konstrueras som en stor 
del i vad som anses vara den goda staden. Som plats fylls 
stadskärnan med flertalet aktiviteter som exempelvis 
bibliotek, restauranger, nöjen och kulturverksamheter. 
Stadskärnan är också handelns naturliga plats (Tunström 
2009:11, 91): 

“Stadskärnan görs framför allt till ett rum för urban 
konsumtion och för konsumenter – men ett konsumtionsrum 
som alltså värderas högre än det som benämns som 
köpcentrum. Stadskärnan är normen och köpcentrumet det 
andra, det utanför”

Medan stadskärnan med tillhörande handel och andra 
aktiviteter ofta ses som stadens mittpunkt anses externa 
köpcentrum i det närmaste vara ett hot mot stadskärnans 
roll som stadens centrum enligt de diskurser som 
granskats (Tunström 2009:92). Denna bild delas även 
av Fredriksson (2014) som i sin avhandling bland 
annat analyserat den svenska planeringspraktikens 
förhållningssätt till stadskärnan. I analysen framkommer 
det att stadskärnan anses vara det ursprungliga medan 
köpcentrum och andra externa handelsplatser målas 
upp som en avvikelse från det ordinarie. Stadskärnan 
konstrueras i de diskurser som analyserats som “[b]ärare 
av stadens [...] attraktivitet och konkurrenskraft. Dessutom 
ses stadskärnan som bärare av generella värden för hela 
regionen, vilken ger stadskärnan rollen att representera sitt 
omland.” (Fredriksson 2014:116). 

Stadskärnan anses även vara det rum där människor 
med olika bakgrund kan mötas och dit alla är välkomna 
(Fredriksson 2014:124). Tunström (2009) menar dock att 
det aldrig funnits en offentlighet dit alla är välkomna och 
skriver att staden alltid struktureras efter kön, etnicitet 
och klass (Tunström 2009:122). Trots detta beskriver 
både Fredriksson (2014) och Tunström (2009) hur 
diskurserna de analyserat lyfter fram att delar av staden 
anses vara stadens vardagsrum dit alla är välkomna 
(Fredriksson 2014:124, Tunström 2009:119). 
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Handelns roll i stadskärnan
Stadskärnan är viktig för staden och handeln utgör ofta 
en stor del av den, Svensk Handels undersökning visar 
att 56 % besöker stadskärnan på grund av butikerna 
(Svensk Handel 2018:13). Handelns betydelse för både 
stadskärnans och kvarters urbanitet är även något Urbact 
(2017) belyser: 

“Retail is important as a vitality factor for the city centre, 
where people often go for a variety of leisure purposes: 
social, cultural, entertainment and shopping. But retailing 
also plays an important role in generating activity in the 
neighbourhoods. Small independent retailers are the ones 
who use the space at the ground floors of the buildings, 
keeping residential areas lively while offering a convenient 
service to the locals [...]”  (Urbact 2017:6)

Handeln spelar alltså en stor roll i varför folk vistas i 
stadskärnan, men också i hur resterande delar av staden 
upplevs. Kotkin (1999) lyfter upp en nackdel med en 
ökande e-handel och digitalisering - förlusten av “a 
sense of place” (Kotkin 1999:31). I en tid där människor, 
företag och industrier kan välja fritt var de vill bo eller 
vara lokaliserade har betydelsen av att ha en plats med 
tillhörande historia och mening blivit allt viktigare. På 
grund av detta blir även stadskärnornas roll viktigare 
(Kotkin 1999:31–32). Även Urbact (2017) trycker på 
vikten av att varje stad behöver sin egen identitet och 
det är därför viktigt att hitta stadens DNA för att kunna 
lyfta fram detta (Urbact 2017:18). Kotkin (1999) menar 
dock att stadskärnan med dess tillhörande handel får 
det tuffare att vara klistret som skapar “a sense of place” 
i takt med att digitaliseringen ökar. Istället för fokus 
på att stadskärnan är synonymt med handel kommer 
fokuset att skiftas till att bibliotek, teatrar, museum 
etcetera blir grundstenarna i skapandet av en plats i den 
allt mer homogena värld som digitaliseringen innebär 
(Kotkin 1999:38-39). Trots att Kotkins rapport är från 
1999 är resonemanget om att stadskärnor behöver mer 
än bara butiker för att locka folk fortfarande vanligt 
förekommande i senare forskning. 

Mellanstora städer runt om i Europa kämpar med en 
minskning av sin befolkning och som ett resultat, 
en minskning av handel i staden. Glappet mellan de 

stora städerna och de mellanstora 
städerna blir allt större. Städer 
måste vara tillförlitliga och kunna 
erbjuda det utbud som förväntas 
av invånarna för att kunna vara 
konkurrenskraftiga. En viktig 
strategi för mindre städer är att 
jobba med att skapa ett kompakt 
och tydligt centrum där en 

framgångsrik metod har varit att se till att alla invånare 
inte har mer än 400 meter till dagligvaruhandel (Urbact 
2017:16). Stadskärnan behöver vara mer lättillgänglig, 
både i de fysiska strukturerna men också online. Ett 
sätt att skapa detta är till exempel genom att erbjuda 

gratis wifi i stadskärnan. Den fysiska strukturen behöver 
anpassas för att skapa ett attraktivt centrum, det 
måste finnas goda mötesplatser och ett bra kulturellt 
utbud så att invånarna vill vistas i stadskärnan utan 
att konsumera (Urbact 2017:16). Genom att planera 
för målpunkter och tydliga stråk kan den fysiska 
planeringen också skapa rörelse bland invånarna.

Handeln och planeringens förhållande
Sverige har idag ingen nationell handelspolicy vilket 
gör att det är upp till varje kommun att instifta en egen 
(Kärrholm & Nylund 2011:1050). Detta innebär att 
väldigt många kommuner idag saknar en handelspolicy 
och dessa frågor avhandlas isåfall i mer generella drag 
i översiktsplanen. Boverket (2015) belyser vikten av 
en genomtänkt handelspolicy som beskriver “köpkraft, 
konkurrensförhållanden och konsekvenser av eventuella 
förändringar i konkurrensläget på orten” (Boverket 
2015:14). Policyn ska fungera som bedömningsgrund för 
vad kommunen anser är viktigt vid handelsetableringar 
och bör därför beskriva både kvalitativa och kvantitativa 
värden som anses vara betydelsefulla. Kvalitativa värden 
kan beskriva arkitektur och attraktiva miljöer medan 
kvantitativa värden exempelvis beskriver den köpkraft 
som bostadsområden genererar. Vidare bör policyn 
även innehålla en omvärldsanalys för att kommuner ska 
kunna förhålla sig till hur handeln ser ut i omvärlden 
(Boverket 2015:14). Det har dock visat sig, skriver 
Kärrholm och Nylund (2011), att även i de kommuner 
som har en handelspolicy anser planerarna att de inte 
är tillräckligt konkreta för att fungera som verktyg i 
den fysiska planeringen. Denna avsaknad av en konkret 
policy gör att kommunerna kan ha svårt att värja sig 
mot kommersiella intressen och att kommunerna 
börjar konkurrera om de kommersiella intressena 
istället för att samarbeta med varandra. Faktum är att 
kommunerna har betydligt sämre kunskap kring handeln 
än vad näringslivsorganisationer som är verksamma 
inom området har. (Kärrholm & Nylund 2011:1051–
1052,1055). I en rapport publicerad av Urbact (2017) 
beskrivs handelns påverkan på och upprätthållandet av 
en plats stadsmässighet: 

“[r]etailing is inherent to the city and its social interactions, 
and it is an indicator of urban quality and vitality. Retailers 
generate activity while creating and shaping space in 
the city because commerce is spatially rooted on urban 
concepts: center, square, high street...” (Urbact 2017:4). 

På grund av handelns betydelse för rummets attraktivitet 
föreslår även Urbact att beslutsfattare tidigt ska 
integrera handelspolicyer i kommunens arbete (Urbact 
2017:4). 

Kärrholm och Nylund (2011) skriver att handeln och 
dess roll i staden är en av de drivande faktorerna bakom 
urbaniseringen i Sverige, men att den inte behandlas 
på ett adekvat sätt av den fysiska planeringen. De 
argumenterar för att det behövs en strukturell förändring 

”56% besöker 

stadskärnan  

på grund av 

butikerna”
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av planeringens förhållningssätt till handeln. Det 
behövs ett sätt för den fysiska planeringen, staten och 
masskonsumtionen att samarbeta och tillsammans 
utforma policys och lösningar för framtiden, då de 
instrument den fysiska planeringen har idag inte är 
fullgoda (Kärrholm & Nylund 2011:1045). E-handeln 
är inte immun mot problem och många av problemen 
har en direkt koppling till den fysiska planeringen. 
Bland annat är många logistik- och transportfrågor 
kopplade till en ökad e-handel fortfarande i behov av 
lösningar (Johansson 2018:3). Jonsson et al. (2017) tar 
upp att både leveranserna till butik och konsumenter 
samt de mer svårplanerade returerna behöver tas i 
beaktning och menar att detta kräver ett samarbete 
mellan transportplaneringen och handeln (Jonsson et al. 
2018:30). 

Studier som har gjorts i Storbritannien visar att en 
faktor som påverkar antalet tomma butikslokaler i en 
stad är hur stor andel av de kommersiella lokalerna som 
är handelslokaler gentemot kontorslokaler. Välmående 
städer tenderar att ha ett lägre utbud av handelslokaler 
och ett högre utbud av kontorslokaler. Livliga 
handelsgator i stadskärnan är således inte det som driver 
ekonomin utan reflekterar snarare ett välmående hos 
den lokala ekonomin generellt (Centre for cities 2019:2). 
Högutbildade och köpstarka personer som jobbar på 
kontor i stadskärnan är vitala för utbudet av handel. För 
städer med ett för stort utbud av handelslokaler och för 
litet utbud av kontorslokaler behövs ett helhetsgrepp där 
den lokala ekonomin stimuleras genom olika strategier. 
Utbildningsnivån på invånarna behöver höjas, då det 
finns kopplingar mellan låga utbildningsnivåer och svaga 
stadskärnor (Centre for cities 2019:3). En undersökning 
gjord av Branka et al. (2016) visar att den viktigaste 
faktorn för att studenter ska stanna kvar i staden de 
studerar i är att det finns ett bra utbud av relevanta jobb. 
Den faktorn som betydde minst enligt studenterna var 
tillgången till bra shopping (Branka et al. 2016:128). 
Den fysiska planeringen behöver således se till att det 
finns goda möjligheter för kunskapsintensiva företag 
att kunna etablera sig i staden genom att möjliggöra för 
kontorslokaler. Stadskärnan kan också stärkas om den 
fylls med andra typer av användningar och kvalitéer 
såsom parker, lekparker och bibliotek, användningar 
som lockar besökare (Centre for cities 2019:3).

Sammanfattning
Det går att se att de olika ämnena som presenterats 
i kunskapsöversikten i stor utsträckning påverkar 
varandra, exempelvis i förhållandet mellan ökad 
e-handel och framtidens fysiska butik. Dagens fysiska 
butiker kommer behöva anpassa verksamheten till att bli 
mer digital för att kunna konkurrera om kunderna.

Angående stadskärnans roll i staden vittnar de diskurser 
som presenterats om stadskärnans betydelse för resten 
av staden och regionen. Stadskärnan står dock inför 
förändring i takt med att handeln utvecklas. Stadskärnan 
kommer att behöva fyllas med andra aktiviteter än 
främst handel för att fortsatt kunna stå sig stark. Dock 
saknas forskning som kombinerar ämnena som har 
presenterats i kunskapsöversikten. Uppsatsen ämnar i 
någon mån att fylla gapet.



5. Fallstudier
I detta kapitel presenteras fallstudierna som har gjorts individuellt. Först beskrivs den insamlade 
empirin för att sedan analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket och kunskapsöversikten.
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5.1 Empiri: Borås Stad
Johannes Rydbo

I Borås Stad (kommun) bor det runt 112 000 personer 
vilket gör det till Sveriges 13:e största kommun 
(Johansson 2018b). Kommunen ligger i Västra 
Götalandsregionen där också Göteborg är lokaliserat. 
Detta innebär att det inom en 10-mils radie bor 1,5 
miljoner människor med goda pendlingsmöjligheter. 
Borås präglas av sin närhet till natur och genom centrum 
ringlar ån Viskan som påverkar utformningen av 
stadsstrukturen i de centrala delarna.
 
Borås är en växande kommun och har de senaste åren 
ökat med ungefär 1000 personer per år vilket också prog-
noserna säger är vad den framtida befolkningsökningen 
kommer vara (Borås Stad 2018a:1). Kommunen är således 
i en expansiv fas med en stark arbetsmarknad, många 
nya företagsetableringar och ett stort bostadsbyggande 
(Lindqvist 2018:1–3). Det finns med andra ord förut-
sättningar för en stark handel i kommunen. Dock visar 
undersökningen Cityklimatet 2018 att Borås stadskärnas 
totala omsättningstillväxt  2017 var omkring 1% vilket är 
lägre än riksgenomsnittet på 2,4%. Dessutom minskade 
detaljhandeln i centrum sin omsättning med 0,7%. 

Kategorin café och restaurang ökade sin omsättning med 
3,6% (WSP & fastighetsägarna 2018:52).
 
Borås har länge varit en handelsstad med en stark 
textilindustri. Textilindustrin etablerades i början på 
1800-talet och har varit en drivande faktor till att Borås 
har expanderat kraftigt sedan dess (Johansson 2019). 
Fortfarande är textilindustrin stark i staden och företag 
som Gina Tricot, Hemtex och Oscar Jacobsson har 
sina huvudkontor här. Det finns dessutom ett kreativt 
centrum, Textile Fashion Center, där det forskas på 
och arbetas med framtidens textilindustri. Även stora 
företag inom andra industrier, till exempel Ericsson 
och Volvo, har huvudkontor i Borås (Johansson 2019). 
Den dominerande textilindustrin har fungerat väl med 
försäljning genom postorder och e-handel vilket har 
resulterat i att Borås idag har ett kluster av företag 
som arbetar med dessa former av handel och ett stort 
varuflöde passerar genom staden (Johansson 2018b).

Skala: 1:25 000 (A5)Borås. Markerat är Borås stadskärna (söder) och externhandel (norr).
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Handeln i Borås
Borås handelspolicy, Framtidens handel i Borås (2018b), 
är framtagen av näringslivsavdelningen på kommunen 
och i den presenteras kommunens mål för framtidens 
handel. Enligt handelspolicyn ska Borås ligga i 
framkant kring forskning och idéer gällande framtidens 
handel och kommunen ska förse företagen i Borås 
med kompetens kring framtidens behov inom handel, 
tekniska lösningar och logistik för att kunna utvecklas 
(Borås Stad 2018b:1). Det finns idag en bred kompetens 
inom handel i Borås, dels inom den fysiska handeln men 
också inom e-handeln och logistik där 40% av Sveriges 
totala e-handel sker via företag baserade i Borås (Borås 
Stad 2018b:2). Spetskompetensen som finns kring den 
elektroniska handeln gör att kommunen är bra rustad 
inför framtiden (Borås Stad 2012:6). E-handeln pekas 

i översiktsplanen ut som 
en bransch där det finns 
möjlighet för expansion 
vilket kommer resultera i fler 
arbetstillfällen (Borås Stad 
2018b:26).
 

I Borås gamla översiktsplan (2006) konstateras det att 
handeln är en viktig del av utbudet av arbetsplatser. 
Inom handeln och marknadsföring (kopplad till handel) 
arbetar omkring 7600 personer vilket utgör 24% av 
jobben i kommunen (Borås Stad 2006:10). Det är således 
drygt en fjärdedel av invånarna Borås Stad som jobbar 
med arbeten som är kopplade till handel. Handeln ses 
fortsatt som ett prioriterat område i framtiden och 
det konstateras att Borås har en stark ställning som 
nordens ledande e-handel- och postordercentrum (Borås 
Stad 2006:10). Det förväntas dock att detaljhandeln 
omstruktureras i och med att kundunderlaget inte 
räcker till för de existerande butikerna samt de nya 
planerade butikerna. En farhåga som uttrycks är att 
en utslagning av butiker kommer ske på sikt och detta 
kommer innebära att butikernas läge kommer bli allt 
viktigare. Det kommer bli en större konkurrens kring de 
centrala lägena, som redan idag är de mest attraktiva 
(Borås Stad 2006:10). I den nya översiktsplanen (2018c) 
menar kommunen dock att digitaliseringen av samhället 
förändrar våra samhällsstrukturer och att dagens 
människa lever, arbetar och konsumerar annorlunda 
än tidigare. Detta innebär att handeln idag inte är lika 
beroende av fysiska platser och att offentliga platser 
generellt har fått nya användningar. Översiktsplanen 
uppmanar den fysiska planeringen att vara öppen för nya 
lösningar och varnar för att vara kvar i gamla mönster 
och lösningar. Eftersom att det är omöjligt att sia om hur 
framtidens fysiska miljöer kommer att se ut, behöver den 
fysiska planeringen ligga i framkant och vara redo för 
förändringar (Borås Stad 2018c:11). 
 
Borås nya översiktsplan (2018c) präglas av ett fokus på 
hållbar utveckling som inte är närvarande i den gamla 
översiktsplanen. Hållbar utveckling definieras som “en 
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter till ett bra liv” (Borås 
Stad 2018c:7). Detta genomsyrar även planeringen 
av handel där det finns ett fokus på ekonomisk 
hållbarhet men det poängteras också att vid till exempel 
etablering av handel har marknaden, trots kommunens 
planmonopol, den drivande rollen. Kommunen ställer 
sig positiv till projekt som prioriterar förtätning, skapar 
fler kollektivtrafiknära bostäder och som stärker den 
lokala handeln (Borås Stad 2018c:7–8). I översiktsplanen 
pekas de existerande handelsområdena ut för fortsatt 
utveckling med framtida förtätningsmöjligheter 
innefattande bostäder, handel och annan service för 
att skapa en blandad stadsmiljö (Borås Stad 2018c:49). 
Således avses handelsområdena att expandera med 
fler fysiska butiker integrerat med bostäder. Genom 
förtätning utmed Viskan planeras stadskärnan och 
det externa handelsområdet Knalleland att bindas 
samman, detta med ett stråk innehållande butiker i 
bottenvåningen (Borås Stad 2018c:61).

Strategier för en levande stadskärna
I visionsdokumentet Borås 2025 målas Borås framtida 
stadskärna upp som en plats med en mångfald av 
mötesplatser för rekreation och mötesplatser där alla 
typer av människor är välkomna. Stadskärnan ska 
bestå av en blandning av restauranger, caféer, kontor, 
lägenheter och butiker med liv under dygnets alla 
timmar. Det ska också finnas kvalitativa offentliga 
platser, parker och torg för människor att träffas och 
umgås (Borås Stad 2012:15–16). Även i Översiktsplanen 
2018, som hänvisar till visionsdokumentet, skriver 
kommunen om en livskraftig stadskärna och menar att 
detta skapas genom funktionsblandning med en tät 
struktur. Målet är även här att skapa en stadskärna med 
liv under dygnets alla timmar (Borås Stad 2018c:16, 30, 
2012:8). Den gamla översiktsplanen (2006) konstaterar 
också att fler bostäder kring stadskärnan gynnar 
stadslivet och ökar tryggheten (Borås Stad 2006:31). 
Detta fungerar väl med kommunens definition av en 
hållbar stad som är tät och blandad där den framtida 
bebyggelseutvecklingen främst sker på redan bebyggda 
ytor. I den täta och blandade stadsmiljön frodas kreativa 
idéer vilket skapar en bra miljö för nya kreativa företag 
att etablera sig i (Borås Stad 2018c:17, 20).
 
En attraktiv stadskärna anses vara en förutsättning 
för att Borås ska vara en stad människor besöker 
och handlar i. För att skapa detta måste kommunen 
ta ett helhetsgrepp och utveckla de existerande 
handelsplatserna med kvalitativa stråk väl anpassade 
för gång- och cykelvägar och nya mötesplatser. 
Samtidigt måste den nya handel integreras i den 
befintliga stadsstrukturen, gärna nära redan etablerade 
knutpunkter och torg (Borås Stad 2018c:21–22, 30). 
För att binda ihop olika stadsdelar i centrala Borås 
planeras urbana stråk som möjliggör för en koncentrerad 
stadsutveckling med hållbara transporter. I strategin 
ingår att omvandla utvalda vägar till stadsgator med 
funktionsblandad struktur och offentliga mötesplatser 

”40% av Sveriges 

totala e-handel sker 

via Borås”
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(Borås Stad 2018c:36). Det betonas att dessa omvandlade 
stadsgator men även olika stadsdelstorg bör ha publika 
bottenvåningar med verksamhetslokaler för att skapa 
stadsmässighet och liv (Borås Stad 2018c:36,39).
 
I Borås utbyggnadsstrategi 2018 – 2025 (2019) 
presenteras förslag för hur kommunen ska skapa 
en växande och livlig stadskärna. Byggandet ska 
koncentreras i attraktiva lägen med en integration av 
bostäder, handel, restauranger, kultur och offentliga 
mötesplatser. Vidare ska fler områden i anknytning till 
stadskärnan,framförallt Knalleland och Gässlösa pekas 
ut, utvecklas med samma typer av funktioner för att 
Borås ska ha levande stadsgator (Borås Stad 2019:3,6–
7,9). En livskraftig stadskärna skapas framförallt genom 
förtätning vilket leder till ett ökat antal människor. Det 
är den täta staden som möjliggör ett högt serviceutbud 
och en livskraftig stadskärna då befolkningsunderlaget 
blir tillräckligt stort för att underhålla dessa (Borås Stad 
2019:5, 10). När nya bostäder byggs ska kommunen se 
till att både offentliga och kommersiella verksamheter 
finns på plats för att skapa ett enkelt vardagsliv. Genom 
arbetsplatser och bostäder i stadskärnan skapas underlag 
för kulturverksamheter, kaféer och restauranger 
och därför bör stor del av dessa koncentreras till 
stadskärnan. Arbetsplatserna ska bland annat lokaliseras 
i tidigare fabriksbyggnader där dessa omvandlas till 
funktionsblandade byggnader med både bostäder och 
arbetsplatser (Borås Stad 2018c:8, 10).

5.2 Analys av empiri 
Johannes Rydbo

Handeln i Borås
I enlighet med Boverkets (2015) rekommendationer 
har Borås (2018b) upprättat en handelspolicy. Denna 
handelspolicy är dock mer av ett visionsdokument som 
ämnar att formulera mål för den framtida handeln i 
kommunen. Enligt Boverkets ska en handelspolicy 
beskriva: “köpkraft, konkurrensförhållanden och 
konsekvenser av eventuella förändringar i konkurrensläget 
på orten” (Boverket 2015:14), detta beskrivs inte i Borås 
handelspolicy. Avsaknaden av en konkret och tydlig 
handelspolicy är något planerare generellt upplever 
som en brist hos svenska kommuner och det innebär 
i förlängningen att handelspolicyn inte är applicerbar 
i verkligheten (Kärrholm & Nylund 2011:1051). 
Resultatet av detta blir att handelsorganisationer har 
överhand gentemot kommunerna i dessa frågor och 
det blir en planering som sker på de kommersiella 
intressenas villkor (Kärrholm & Nylund 2011:1052). 
Borås handelspolicyn väger dock in e-handeln och 
visar på att kommunen är medvetna om att handeln i 
framtiden kommer se annorlunda ut än idag. Borås Stad 
(2018c) menar dessutom att vid etablering av ny handel 
ska marknaden ha den drivande rollen och kommunen 
ska enbart stödja den. Kärrholm och Nylund menar 

däremot att staten, kommunen och marknaden måste 
forma tydliga riktlinjer och policys för den framtida 
planeringen (Kärrholm & Nylund 2011:1045). Den 
fysiska planeringen måste således arbete tillsammans 
med marknaden för att planera handel, men bör också 
sätta krav för en långsiktig hållbar planering. Detta tycks 
saknas i den fysiska planeringen i Borås idag.
 
I den gamla översiktsplanen uttrycker kommunen oro för 
en framtid där fysiska butiker blir utslagna till förmån 
för e-handel och postorder, vilket väntas resultera 
i tomma butikslokaler runt om i staden (Borås Stad 
2006:10). Även HUI Research (Bruvik 2019) och Svensk 
Handel (2018) konstaterar att antalet fysiska butiker 
kommer att minska kraftigt och att det inte behövs 
mer butiksyta i Sverige. Runt 5000 butiker stängde 
under perioden 2011 – 2017 och prognosen pekar på 
att utvecklingen fortsätter i samma riktning (Svensk 
Handel 2018:13). Således visar kommunen upp en bra 
beredskap i sin gamla översiktsplan, där konsekvenser 
av vad för mycket planerad handel kan resultera i, alltså 
tomma lokaler utan användning. Däremot föreslås inga 
lösningar för att lösa denna problematik. I den nya 
översiktsplanen (2018c) skriver kommunen att handeln 
inte är lika beroende av fysiska platser längre men 
samtidigt planeras det för mer handel. Nya byggnader 
ska ha publika bottenvåningar och en generell utveckling 
av handel föreslås (Borås stad 2018c:11, 49). Det tycks 
således det ha skett en förändring av inställningen från 
den tidigare översiktsplanen då framtidens sågs med mer 
skeptiska ögon. Vilken påverkan tomma lokaler runt om i 
staden kommer ha diskuterats inte och rädslan för detta 
problem tycks inte längre existera.
 
När översiktsplanen (2018c) uppmanar planeringen att 
vara öppen för nya lösningar och varnar för att vara kvar 
i gamla mönster, kan ett paradigmskifte skönjas. Det som 
tyder på detta är att det behövs nya lösningar på problem 
som kräver “fundamental shifts in values […]” (Taylor 
1998:158) där de planeringsprinciper som tidigare gällt 
kan behöva omprövas. Samtidigt som kommunen visar 
en medvetenhet kring att strukturer och mönster håller 
på att ändras och att en ny typ av planering behövs, 
visar översiktsplanen i mångt och mycket att samma 
typ av planering och lösningar fortfarande föreslås. 
Kommunen har dessutom en stark förhoppning om att 
e-handeln kommer gynna staden då Borås är en stark 
e-handelsstad. 40% av all e-handel som sker i Sverige 
idag, sker genom företag baserade i Borås (Borås Stad 
2018c:2). I kommunens vision för 2025 pekas också 
spetskompetensen som finns inom e-handel ut som en 
viktig del i Borås framtid (Borås Stad 2012:5–6). Det 
finns således en stark tilltro till att e-handeln kommer 
kunna skapa jobb i staden och på många sätt presenteras 
den också som en lösning, mer än ett problem.
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Strategier för en levande stadskärna
Stadskärnan beskrivs i flera av de kommunala 
dokumenten som en plats där alla typer av människor är 
välkomna och där kvaliteten på offentliga platser, parker 
och torg är hög. Tunström menar dock att detta inte är 
en rättvis bild av stadskärnan, utan att stadskärnan är 
exkluderande och struktureras efter kön, etnicitet och 
klass (Tunström 2009:122). Det är också stadskärnan 
som förväntas representera resten av staden och vara 
stadens vardagsrum (Fredriksson 2014:124). Detta är 
något som är återkommande i den svenska planeringen 
och således inte unikt för Borås Stad. Men de tendenser 
som finns i den svenska planeringen visar sig tydligt i 
Borås dokument då stadskärnan tillskrivs enbart positiva 
egenskaper och mycket fokus ligger på att stadskärnan i 
sig ska vara en attraktiv plats.
 
Borås Stad ser förhållandet mellan bostäder och handel 
som en förutsättning för en attraktiv och levande 
stadskärna. Det behövs fler bostäder i stadskärnan för 
att på så sätt öka underlaget för handel. Samtidigt menar 
Centre for cities (2019) att det viktigaste förhållandet 
snarare är det mellan handel och kontor än handel och 
bostäder (Centre for cities 2019:2). De stadskärnor som 
är mest välmående i England är de som har högre utbud 
kontorslokaler än handelslokaler. Detta förklaras delvis 
genom att anställda på kontor ofta är mer köpkraftiga 
och rör sig mer i staden (till och från jobbet) vilket 
öppnar upp för fler spontanköp. Det betyder inte att en 
funktionsblandning i stadskärnan inte är viktig, men för 
att skapa ett underlag för handeln behövs också ett fokus 
på att integrera kontorslokaler. Utöver en inriktning på 
handeln för att skapa en levande stadskärna fokuserar 
kommunen på ett stort utbud av restauranger, kultur och 
offentliga mötesplatser. När dessa funktioner blandas 
med bostäder och handel i den täta staden, skapas en 
livskraftig stadskärna (Borås Stad 2018:5–7).
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5.3 Empiri: Eskilstuna kommun
Erica Välimaa

I Eskilstuna kommun bor det cirka 105 000 personer 
vilket gör kommunen till den största i Södermanlands 
län. Även tätorten Eskilstuna är den till antal invånare 
sett största tätorten i länet med sina cirka 69 000 
invånare. De senaste tre åren har invånarantalet i 
Eskilstuna kommun ökat med över 1000 personer per år 
(Eskilstuna kommun 2018a:6).

År 1771 grundades Eskilstuna Fristad, Sveriges första 
fristad. Detta innebar att företagare som ägnade sig åt 
exempelvis järn- eller metallförädling hade möjlighet 
att etablera sig och bedriva verksamheten fria från 
tullavgifter och skråtvång. Syftet med grundandet av 
Fristaden var att främja den lokala järnindustrin. 

Efter hand slogs Fristaden ihop med den Gamla staden 
och Eskilstuna blev en enda stad. I samband med detta 
växte industristaden Eskilstuna fram och år 1853 hade 
Sveriges första ånglokomotiv producerats i Eskilstuna 
(Eskilstuna kommun 2017a). Idag är logistik en växande 
näring i kommunen och en drivande faktor är den 
kommunalt ägda logistikparken som täcker hela området 
till och från Stockholm-Mälardalen. En stor orsak till att 
logistik som näring växer i Eskilstuna beror på att stora 
arealkrävande verksamheter flyttas ut från framförallt 
Stockholm till platser där tillgången på mark är högre 
men priset lägre. Detta har skett på ett flertal platser i 
Eskilstuna (Eskilstuna kommun u.å). 

Skala: 1:25 000 (A5)Eskilstuna. Markerat är externhandeln i Eskilstuna (väst) och Eskilstunas stadskärna (öst).
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Handeln i Eskilstuna
Handeln i Eskilstuna består framför allt av två handel-
sområden: centrumhandeln och externhandelsområdet 
Tuna Park. Centrumhandeln består bland annat av gal-
lerior, butiker, hotell, restauranger och caféer. De butiker 
som finns i centrum är framför allt butiker med daglig-
varuhandel, både mindre och större aktörer. I externhan-
delsområdet Tuna Park finns både mer volymkrävande 
butiker varav en stor del är butikskedjor och butiker med 
dagligvarusortiment som i stor utsträckning liknar de 
butiker som finns i centrum. Som en följd av den stora 
hantverkstradition som under en lång tid präglat Eskil-
stuna finns även ett flertal mindre butiker där hantverka-
re säljer sina varor (Eskilstuna.nu u.å.). 

Det har under några år rapporterats om en så kallad 
butiksdöd till följd av att butiker stänger i Eskilstuna 
centrum. I januari 2016 publicerade Eskilstunakuriren en 
artikel som beskriver hur det i Eskilstuna centrum finns 
“gott om tomma och övergivna butikslokaler” (Gunnarsson 
2016). Även fler artiklar vittnar om att många butiker 
stänger i centrala Eskilstuna (se Holmberg 2019 och 
Södermanlands nyheter 2019). I rapporten Cityklimatet 
2017 (WSP & Fastighetsägarna 2017) rapporterades 
det att Eskilstunabornas benägenhet att handla inom 
kommunen minskat under de senaste åren och 
att detaljhandelns omsättning i centrala Eskilstuna 
sjunkit med 63 miljoner kronor sedan 2010. I den 
uppdaterade rapporten Cityklimatet 2018 (WSP 
& Fastighetsägarna 2018) målas samma bild upp. 
Den totala omsättningen inom samtliga branscher i 
Eskilstunas stadskärna minskade med cirka 1 % under 
2016-2017 och låg därmed på runt -1 % medan den 
totala utvecklingen i riket under samma period var 
+2,4 %. Det är framför allt sällanköpsvaruhandeln 
som backar i Eskilstuna. Under 2016-2017 minskade 
sällanköpsvaruhandeln med cirka 4,5 % medan rikets 

utveckling var +0,2 %. Vidare 
minskade även detaljhandeln i 
Eskilstuna med ungefär 2,5 %. 
De branscher som istället ökat i 
Eskilstuna är verksamheter inom 
kategorin café och restaurang 
som under perioden 2016 - 
2017 ökade med 6 % (WSP och 
Fastighetsägarna 2017:34–36).

Att butiker har blivit tvungna att stänga är ett fenomen 
som har pågått länge i Eskilstuna. I Eskilstuna kommuns 
föregående översiktsplan Översiktsplan (2005) skriver 
kommunen att den ökande externhandeln runt om i hela 
landet har haft en negativ påverkan på de bostadsnära 
livsmedelsbutikerna. På grund av konkurrensen från 
externhandeln minskade ett flertal livsmedelsbutiker 
under början av 2000-talet sin omsättning och många 
blev under perioden tvungna att stänga. Även de butiker 
som inte stängde låg under samma period i riskzonen för 
nedläggning. De butiker som det däremot gick bättre för 
under denna period var lågprisbutiker med begränsat 

sortiment i halvexterna lägen. När det gäller 
centrumhandeln skriver kommunen att handeln i 
centrala Eskilstuna under den här perioden mötte 
konkurrensen på ett bättre sätt, men poängterar 
att även centrumhandeln kan komma att påverkas 
negativt av den ökade externhandel på sikt. Skulle detta 
ske kan konsekvenserna bli att hushåll som saknar 
bil, exempelvis ungdomar, äldre och personer med 
funktionshinder, får det svårare att handla i närheten 
av hushållet och på grund av detta blir beroende av 
exempelvis färd- och hemtjänst för inköp av dagligvaror 
(Eskilstuna kommun 2005a:20–21). 

Under 2011 upprättade Eskilstuna kommun ett 
dokument med riktlinjer för handelsetableringar 
och stadsutveckling utifrån ett handelsperspektiv. I 
dokumentet framgår det att kommunens visioner bland 
annat är att utveckla sällanköpshandeln och att skapa en 
balans mellan in- och utflödet av handeln. Några av de 
generella riktlinjer som behandlar handeln i Eskilstuna 
är bland annat (Eskilstuna kommun 2011:1): 

• Handelsområdena Innerstaden, Tuna Park och Skiftinge 
är de tre områden som ska utvecklas med avseende på 
större handelsetableringar.

• Nya handelsområden ska inte öppnas upp.

• Ingen ny galleria för shopping ska etableras i externa 
områden.

Under de senaste åren har externhandeln i 
Eskilstuna expanderat. I slutet av 2018 utökade 
externhandelsområdet Tuna Park sin verksamhet 
och innehåller nu 66 butiker (Tuna Park u.å.). Detta 
innebär att kommunen lyckats med riktlinjen som 
föreslog att Tuna Park är ett av tre områden som ska 
utvecklas avseende större handelsetableringar. Även 
riktlinjen som föreslår att inga nya handelsområden 
ska öppnas upp har kommunen lyckats uppnå. Detta 
trots tidigare förslag på en ny handelsetablering i Svista 
som presenteras i Fördjupningen av översiktsplanen 
för stadsbygden 2005 (Eskilstuna kommun 2005b). Där 
skriver kommunen om fördelarna och nackdelarna 
med det föreslagna nya externhandelsområdet i Svista. 
Fördelarna med ett nytt externhandelsområde var att 
det innebar ökad service för boende i stadsdelar utanför 
stadskärnan och att externhandelsområdet möjliggjorde 
en samling av volymhandel på ett och samma ställe 
i tätorten. De nackdelar som kommunen tar upp är 
bland annat att jordbruksmark skulle tas i anspråk 
för exploatering och att en orörd vy in mot staden 
försvann. Eskilstuna kommun skriver inget om eventuell 
konkurrens mellan det nya externhandelsområdet och 
centrumhandeln. Kommunen skriver dock att butiker 
som säljer exempelvis kläder och skor, utbud som i 
dokumentet kallas för citysortiment, inte bör förekomma 
i det föreslagna externhandelsområdet (Eskilstuna 
kommun 2005b:77). Trots planerna är Svista idag inget 

”Detaljhandelns 

omsättning har 

sjunkit med 60 
miljoner kr”
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renodlat handelsområde utan främst en plats för logistik 
och lager. 

E-handeln i dokumenten
I Eskilstuna kommuns nuvarande översiktsplan, 
Översiktsplan 2030 (Eskilstuna kommun 2013), skriver 
kommunen om den ökande e-handeln: “[i]nternethandel 
ger nya möjligheter att handla och få varor hemsända, 
men utgör än så länge bara en liten del av handeln” 
(Eskilstuna kommun 2013:29). Vidare utvecklar 
kommunen resonemanget om den ökande e-handel 
och förklarar vilka konsekvenser ökningen innebär. 
Bland annat skriver kommunen att e-handeln vunnit 
marknadsandelar på bekostnad av butikshandeln och 
att utvecklingen innebär att transportbehovet till 
handelsplatser minskar (Eskilstuna kommun 2013:29)

I Eskilstuna kommuns dokument Handelsriktlinjer 
för handelsetableringar och stadsutveckling utifrån ett 
handelsperspektiv skriver kommunen om e-handeln. Där 
föreslår kommunen att de i samverkan med näringslivet 
ska arbeta för att skapa moderna lösningar som bland 
annat ska bidra till att minska onödig biltrafik. Exempel 
på sådana moderna lösningar menar kommunen 
kan vara showrooms och e-handel med tillhörande 
hemkörning (Eskilstuna kommun 2011:2). 

Strategier för en levande stadskärna
I Eskilstuna kommuns föregående översiktsplan (2005a) 
har kommunen satt upp riktlinjer för kommunens 
framtida utveckling. För stadskärnan är riktlinjen 
att utrymme ska skapas för tillkomst av bland annat 
bostäder och handelslokaler (Eskilstuna kommun 
2005a:36). I dokumentet Fördjupning av översiktsplanen 
för stadsbygden 2005 (Eskilstuna kommun 2005b) skriver 
kommunen att handeln i Eskilstuna centrum inte 
får konkurreras ut av externhandeln. Detta eftersom 
kommunen inte vill riskera att centrumet dör ut: 
“[e]tt levande centrum utgör stadens pulsåder. Utan 
stadsliv med handel, restauranger, mötesplatser och 
gemenskap riskerar staden att dö ut.” (Eskilstuna kommun 
2005b:19). Gällande stadskärnans framtida utveckling 
skriver kommunen att fler bostäder ska byggas. Detta 
skulle leda till att handelns kundunderlag förstärks 
och att stadskärnan blev mer levande under dygnets 
alla timmar (Eskilstuna kommun 2005b:58). Även i den 
nuvarande översiktsplanen beskriver kommunen att det 
med funktionsblandning uppnås en levande stad där 
folk rör sig dygnet runt vilket kommunen menar ökar 
säkerhet och trygghet (Eskilstuna kommun 2013:5). 

I den nuvarande översiktsplanen skriver kommunen 
även om de ställningstaganden som har gjorts gällande 
handel och stadskärnan (Eskilstuna kommun 2013:29):

• En bostadsnära dagligvaruhandel eftersträvas. 
Vid planering av handelsområden strävas efter 
funktionsblandning som leder till en kompakt och 
tillgänglig stad.

• Handel ska i övrigt koncentreras och utvecklas, i enlighet 
med handelsriktlinjerna, i innerstaden, Tuna Park och 
Skiftinge [...].

• Stadskärnan ses som ett varumärke för Eskilstuna där 
handel tillsammans med service bidrar till stadskärnans 
och stadsdelarnas sociala liv.

• I stadskärnan eftersträvas ett samlat och väl sammansatt 
utbud med god tillgänglighet och ständiga förbättringar i 
det offentliga rummet.

I dokumentet med riktlinjer för handelsetableringar och 
stadsutveckling utifrån ett handelsperspektiv skriver 
kommunen att det ska finnas en blandning av bostäder, 
arbetsplatser, idrottanläggningar, nöjesföretag etcetera i 
stadskärnan (Eskilstuna kommun 2011:2). Vikten av att 
ha en levande stadskärna i Eskilstuna skriver kommunen 
också om på deras hemsida. För att uppnå målet om en 
levande stadskärna ska kommunen fokusera på att göra 
det möjligt för samtliga invånare att röra sig till och i 
alla delar av Eskilstuna. Fler boende och aktiviteter i 
centrum bidrar till en levande stadskärna dygnet runt 
menar kommunen (Eskilstuna kommun 2017b). 

Vidare planeras det för ytterligare centrumnära handel 
som i sin tur ska bidra till att stärka stadskärnan. 
Eskilstuna växer! är en informationstidning som gavs 
ut av Eskilstuna kommun under 2017 (Eskilstuna 
kommun 2017c). I tidningen beskrivs framtida projekt 
i staden. Några av projekten som tas upp i tidningen 
är den nya stadsdelen Trumtorp och det nya kvarteret 
Vikingen. Stadsdelen Trumtorp ligger sydost om 
Eskilstuna centrum och planeras att bli en stadsdel 
med plats för cirka 450 nya bostäder. Även lokaler för 
handel planeras i området. I det nya kvarteret Vikingen, 
väst om Eskilstuna centrum, planeras det för cirka 350 
bostäder och möjlighet till lokaler för handel (Eskilstuna 
kommun 2017c:6). I centrala Eskilstuna planeras det för 
expansion vilket ska stärka stadskärnan. Den centralt 
belägna gågatan Kungsgatan ska göras om och bli 
mer inbjudande och öppen för shopping och möten 
(Eskilstuna kommun 2017d). I gestaltningsprogrammet 
för Kungsgatans ombyggnation skriver Eskilstuna 
kommun om målet med gestaltningen av Kungsgatan 
(Eskilstuna kommun 2016:8):

“Målet med gestaltningen av Kungsgatan är att skapa 
en attraktiv gågata som möjliggör flöden, likväl som den 
bjuder in till att stanna upp och möta andra människor. 
Genom att skapa ett attraktivt offentligt rum skapar vi 
förutsättningar för såväl ett rikt stadsliv som en stark 
handel. Dessa aspekter går hand i hand och bidrar 
tillsammans till den attraktiva staden.” 
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5.4 Analys av empiri 
Erica Välimaa

Handeln i Eskilstuna 
Boverket (2015) belyser vikten av att samtliga kommuner 
bör ha en genomtänkt handelspolicy som bland annat 
beskriver konkurrensförhållanden på orten (Boverket 
2015:14). Eskilstuna kommun har upprättat ett 
dokument med riktlinjer för handelsetableringar och 
stadsutveckling utifrån ett handelsperspektiv (Eskilstuna 
kommun 2011). De olika riktlinjerna kan dock upplevas 
svårtolkade när det handlar om expansion av ny handel. 
Ett exempel på detta är externhandelsområdet Tuna Park 
som i november 2018 expanderade till totalt 66 butiker 
av både dagligvaru- och sällanköpshandelskaraktär 
(Tuna Park u.å.). Även om det per definition inte är en 
ny galleria som öppnats i externhandelsområdet innebar 
expansionen ett flertal nya butiker med citysortiment, 
något Eskilstuna kommun endast har velat se i 
stadskärnan (Eskilstuna kommun 2005b:77). Var gränsen 
ska dras för hur stor expansion i externhandelsområden 
som är möjlig utan att konkurrera för mycket med 
handeln i innerstaden är därför svår att svara på. 
Kärrholm och Nylund (2011) lyfter upp att det har visat 
sig att de kommuner som har en handelspolicy anser 
att de inte är tillräckligt konkreta för att fungera som 
verktyg (Kärrholm & Nylund 2011:1051). Eskilstunas 
riktlinjer är inget undantag vilket kan bidra till att 
de är svåra att följa. Detta kan i sin tur kan vara en 
bidragande faktor till att Eskilstunas stadskärna 
minskade i omsättningstillväxt mellan 2016 - 2017 (WSP 
& Fastighetsägarna 2018:34). 

Runt om i Eskilstuna planeras det för nya 
bostadsområden. I dessa planerade områden ska det 
finnas en blandning av funktioner: bostäder, kontor 
och butikslokaler. Kommunen motiverar dock inte hur 
underlaget för att fylla dessa butikslokaler ser ut, vilket 
gör det svårt att veta om lokalerna kommer att inneha 
butiker eller om lokalerna istället kommer att stå tomma. 
I Urbacts (2017) rapport konstateras det att många av de 
lokaler som idag står tomma runt om i världen kommer 
att få det svårt att fyllas med butiker igen (Urbact 
2017:20). Även om det i de dokument som studerats inte 
har undersökts hur marknaden för butikslokaler ser ut 
i Eskilstuna pekar mycket på att stadskärnor runt om 
i Sverige har svårt att fylla de lokaler som redan finns. 
Även artiklar från lokala tidningar i Eskilstuna vittnar 
om att butiker har blivit tvungna att stänga (Gunnarsson 
2016, Holmberg 2019 och Södermanlands nyheter 
2019). Eskilstuna var en av de kommuner i Sverige som 
drabbades hårdast av 2009 års finanskris. Finanskrisens 
konsekvenser i Eskilstuna kommun blev att 2600 
personer varslades från sina jobb och att arbetslösheten 
var en av de högsta i landet (Eskilstuna kommun u.å.). 
Detta kan vara en bidragande faktor till att butiker 
behövt stänga i staden. 

E-handeln i dokumenten
Återkommande i många av de dokument där Eskilstuna 
kommun skriver om e-handel är att det sker i samband 
med en förhoppning om att trafikmängden ska minska 
till följd av ökad e-handel. Kommunens resonemang 
om att transportbehovet till handelsplatser minskar i 
takt med att e-handeln ökar kan å ena sidan stämma 
eftersom köpare inte behöver åka någonstans för 
att konsumera. Å andra sidan kan transportbehovet 
till utlämningsställen komma att öka i takt med att 
fler handlar online, en aspekt kommunen inte tagit 
i beaktning. Både i översiktsplanen från 2013 och i 
dokumentet med handelsriktlinjer skriver kommunen 
om sambandet mellan ökad e-handel och minskad trafik 
(Eskilstuna kommun 2011:2). Kommunen motiverar dock 
inte vilka eventuella konsekvenser som kan uppstå för 
stadskärnan och dess tillhörande butiker till följd av en 
satsning på showrooms och e-handel. Kommunen skriver 
inte heller något om att e-handel eller showrooms 
med hemkörning per automatik inte behöver betyda 
en minskning av “onödig biltrafik”. Kommunens 
resonemang om moderna lösningar som exempelvis 
showrooms stämmer dock överens med Johanssons 
(2018a) och McDolkricks och Collins (2007) resonemang 
om att framtidens butiker kommer innefatta just 
showrooms och andra tekniska lösningar, även om 
deras studier i första hand inte ämnar minska biltrafik 
med hjälp av e-handeln. Att kommunen återkommande 
skriver att en ökad e-handel innebär färre transporter 
och mindre onödig biltrafik men inget om att en ökad 
e-handel kan ha konsekvenser på den fysiska butiken 
vittnar om att e-handeln inte ses som ett hot mot vare 
sig stadskärnan eller externhandeln.

Strategier för en levande stadskärna
Eskilstuna kommun skriver återkommande att de 
vill ha en attraktiv och levande stadskärna men 
specificerar inte begreppen levande och attraktiv. I 
Eskilstuna kommuns föregående översiktsplan från 2005 
beskriver dock kommunen att en funktionsblandning 
genom fler bostäder, arbetsplatser, lokaler och andra 
aktiviteter leder till ett ökat antal boende i de planerade 
områdena och genom detta skapas liv och rörelse under 
dygnets alla timmar (Eskilstuna kommun 2005b:58). 
Resonemanget om att funktionsblandning innebär liv 
och rörelse dygnet runt återkommer även i den aktuella 
översiktsplanen från 2013 (Eskilstuna kommun 2013:5). 
Tunström (2009) och Fredriksson (2014) tar båda upp hur 
kommuner ofta målar upp stadskärnan med tillhörande 
aktiviteter som navet i stadens attraktivitet, ett fenomen 
som går att identifiera i flertalet av Eskilstuna kommuns 
dokument som studerats. 

Ett ökat antal handelslokaler i Eskilstuna är på agendan 
i både översiktsplanen från 2005 och i översiktsplanen 
från 2013. Eskilstuna kommun beskriver i den 
föregående översiktsplanen att innerstaden utöver 
tillgång på handel även ska inneha andra verksamheter 
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som kulturverksamheter, restauranger etcetera. Detta 
eftersom en avsaknad kan innebära att hela staden 
riskerar att dö ut (Eskilstuna kommun 2005b:19). Även 
resonemanget om att stadskärnan bör innehålla mer 
än bara handel för att skapa ett mervärde är något 
även Urbact (2017), Kotkin (1999) och Centre for cities 
(2019) lyft upp. Där skriver författarna att restauranger, 
bibliotek, kaféer etcetera är något vi kommer att se mer 
av i stadskärnorna i framtiden. Detta eftersom de spår att 
handeln inte kommer fortsätta vara navet i stadskärnans 
attraktivitet i takt med att digitaliseringen utvecklas. 
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5.5 Empiri: Gävle kommun 
Johannes Rydbo

Gävle är centralort i Gästrikeregionen och är viktig 
för regionen med funktioner som handel och 
utbildning vilket leder till många besökare i staden. 
Befolkningsmängden i kommunen är runt 101 500 
personer vilket gör den till Sveriges 17:e största (SCB 
2019). Öster om Gävle sträcker sig Östersjön och genom 
staden ringlar både Gavleån och Testeboån. Staden fick 
sina stadsprivilegier år 1446 och har genom historien 
varit en av Sveriges viktigaste hamnstäder med en stor 
fiskeindustri (Gävle kommun 2019, 2008:20). Under 
1600- och 1700-talet stagnerade dock Gävles utveckling 
då det bottniska handelstvånget infördes vilket innebar 
att utländska fartyg förbjöds (Gävle kommun 2019). Idag 
har hamnen dock full aktivitet och omkring 900 fartyg 
passerar varje år och hamnen har i framtiden potential 
att fördubbla aktiviteten (Gävle hamn 2019). Andra stora 
aktörer inom näringslivet i Gävle är Gevalia, Läkerol, 
Ericsson AB och Korsnäs AB (Gävle kommun 2008:20).
 

Sedan 2007 har Gävle ökat med ungefär 10 000 invånare, 
alltså med runt 900 personer per år. Ökningen väntas 
fortsätta öka i framtiden och kommunen beräknar att 
befolkningen 2030 kommer uppgå till 120 000 invånare 
och 2050 till 150 000 invånare (Gävle kommun 2017:29). 
Ett problem för regionen är den höga arbetslösheten, 
som är en av de högsta i landet (Gävle kommun 
2017:27). Det är en utmaning för kommunen att lyckas 
vända denna negativa trend och få fler människor i 
arbete, främst i de branscher som eftersöker kunskap. 
Handeln i Gävle går dock bra och stadskärnan har 
en positiv tillväxt, högre än riksgenomsnittet. Den 
totala omsättningen ökade 2016–2017 med 2,7%, 0,3 
procentenheter högre än riksgenomsnittet på 2,4% 
och detaljhandeln såg en ökning med 1,6% (WSP & 
Fastighetsägarna 2018:66). Dock stängde 13 butiker 
förra året (2018), så även om omsättningen ökar sjunker 
butiksbeståndet (Odén 2019). Kategorin café och 
restaurang ökade sin omsättning med 0,5% (WSP & 
Fastighetsägarna 2018:66).

Skala: 1:25 000 (A5)Gävle. Markerat är Gävle stadskärna.
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Handeln i Gävle
Översiktsplanen för Gävle Stad 2025 (2008) är ett 
komplement till den då aktuella översiktsplanen (ÖP 
90) som en fördjupning av Gävle stad. I den gamla 
översiktsplanen fanns inga riktlinjer angående handel, 
vilket gjorde fördjupningen nödvändig (Gävle kommun 
2008:8). Den gamla översiktsplanen har dessvärre 
inte gått att få tag i vilket inneburit att en jämförelse 
mellan den och de nyare dokumenten inte har gått att 
genomföra. I den nya översiktsplanen skriver kommunen 
att de gärna ser mer handel med ett varierat utbud 
både i stadskärnan och i de externa handelsområdena 
(Gävle kommun 2017:73). Vidare menar de att handeln 
är viktig för stadskärnans karaktär vilket innebär att det 
måste skapas förutsättningar för att handeln ska kunna 
utvecklas vidare. Förslag till detta är bland annat en 
omvandling av centrala kontor och gamla industrilokaler 
till butiker och en upprustning av gaturum i stadsmiljön. 
Kommunen ser också en viss problematik med 
konkurrensen från externhandeln och konstaterar att 
stadskärnan behöver en kontinuerlig utveckling för att 
klara av konkurrensen (Gävle kommun 2008:56–57). De 
konstaterar också att utbud som är unikt för stadskärnan 
bör vara kvar där och inte flyttas ut i externa lägen.
 
Gävle kommun har en handelspolicy för hur kommunens 
strategier angående handeln ska hanteras i planeringen. 
I policyn konstateras det att Gävle ska vara: 

“[e]tt välfungerande centrum för handel både i stadskärnan 
och i externa lägen, att handeln ska bidra till att ge den 
bästa livsmiljön för såväl boende i kommunen som i 
regionen samt att alla som bor i Gävle ska ha tillgång till en 
bra dagligvaruservice.” (Gävle kommun 2008:55). 

Därigenom går det att fastslå att handeln har en viktig 
roll för hur kommunen ser ett väl fungerande stadsliv. 
Handeln står för omkring 18% av jobben i Gävle och 
de främsta handelsplatserna är stadskärnan och de 
externa handelsområdena Valbo och Södra Hemlingby 
(Gävle kommun 2008:55). All etablering av handel i de 
två externa områdena ska dock vägas mot stadskärnans 
roll som Gävles viktigaste handelsplats (Gävle kommun 
2008:126). Tendenser i handeln som kommunen ser 
är att det finns olika utbud i den externa handeln och 
i centrumhandeln, att konsumenter är villiga att resa 
längre för sällanköpsvaror och att butiker kräver allt 
större ytor för att kunna pressa priser och hålla ett stort 
sortiment. Handel och upplevelser förenas också allt mer 
då kundernas upplevelse av butiken spelar en viktig roll 
(Gävle kommun 2008:55).
 
I centrumplanen (2014) presenteras inriktningen 
för den satsning som ska göras: centrum ska bli mer 
attraktivt med ett ökat stadsliv med ett brett spektrum 
av upplevelser. Centrumplanen kan användas som 
strategi, vision och handlingsplan för vidare utveckling 
av centrala Gävle (Gävle kommun 2014:3–6). I planen 

konstateras det att kommunen ska möjliggöra för 
aktörer att bedriva handel med pressade priser. Detta 
görs genom att skapa en trevlig inramning till handeln 
med väl underhållna och utformade stadsmiljöer och 
ett aktivt deltagande i olika arrangemang. Kommunens 
monopol på planering och bygglov är ett annat verktyg 
för att skapa förutsättningar för ett varierat utbud av 
handeln, med flexibla lösningar för att hänga med i 
utvecklingen. För att skapa ett framgångsrikt centrum 
måste det vara i ständig förändring (Gävle kommun 
2014:30–31).

De största förändringarna inom handeln de senaste 
årtiondena är färre men större butiker och att kedjor 
framgångsrikt har tagit marknadsandelar från den unika 
och lokala butiken. Konsumenterna vill effektivisera 
sina inköp och ser gärna att allt är samlat på ett ställe 
med en god tillgänglighet för bilen (Gävle kommun 
2014:30). Kommunen ser dock att utbudet av handel i 
stadskärnan har goda förutsättningar att utvecklas där 
både de stora kedjorna och de små unika butikerna kan 
blomstra (Gävle kommun 2017:73). För att detta ska 
kunna ske behöver centrumhandeln och externhandeln 
ses som komplement till varandra med olika utbud och 
styrkor. Centrumhandeln har en fördel av att innehålla 
ett varierat utbud av aktiviteter där både handel, 
restauranger och kaféer finns inom en begränsad yta. Det 
kombinerat med bostäder i centrumnära lägen gör att 
det finns ett annat underlag för besök i stadskärnan än 
i externa handelsområden (Gävle kommun 2014:30,32). 
Externhandelns fördel är framförallt att lokalhyran är 
lägre än i centrum vilket innebär god tillgänglighet för 
bilen, ofta med gratis parkering.
 
Kommunen konstaterar att både nationella och 
internationella aktörer ökar på den svenska 
e-handelsmarknaden. Handlarna har svårt att 
konkurrera med en plattform där hela världens utbud är 
tillgängligt för alla människor med tillgång till internet 
(Gävle kommun 2017:27). Tillväxten sker framförallt 
på externhandelns bekostnad, vilket har gjort att 
centrumhandeln har fått ett större intresse igen (Gävle 
kommun 2014:30). För att centrumhandeln ska klara 
konkurrensen från e-handeln måste stadsstrukturen 
anpassas efter de nya handelsmönstren och det som 
tidigare varit handelsnoder måste omvandlas för att i 
framtiden kunna erbjuda andra typer av upplevelser och 
mötesplatser (Gävle kommun 2017:27).

Strategier för en levande stadskärna
Inför arbetet med översiktsplanen över Gävle Stad 2025 
(2008) anordnade kommunen dialoger med medborgarna 
och efterfrågade deras förslag och önskemål. En 
synpunkt som ofta framkom var att invånarna önskar en 
mer levande stadskärna (Gävle kommun 2008:92). Andra 
önskemål kring de centrala stadsdelarnas utveckling var 
att Gavleån borde utvecklas med fler aktiviteter och att 
torgen i staden ska göras mer levande med handels- och 
mötesplatser (Gävle kommun 2008:108). När invånarna 
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blir tillfrågade vad som är bäst med Gävle säger de 
storleken på staden och närheten till kulturliv, affärer 
och parker (Gävle kommun 2008:20).
 
Planen för den framtida användningen i stadskärnan 
är fortsatt stora handelskedjor, mindre butiker och 
torghandel med komplement av utbud av olika typer av 
nöjen, kultur, bostäder och arbetsplatser. Handeln ska 
dessutom utvecklas och öka, idag står den för 9,9% av 
arbetstillfällena i stadskärnan (Gävle kommun 2008:110, 
2009:6). Ett argument för ett ökat behov av handel och 
kommersiell service är den växande befolkningen (Gävle 
kommun 2017:53). Många av de som besöker Gävle gör 
det för handeln, bara gallerian Nian hade 5,6 miljoner 
besökare år 2010 (Gävle kommun 2014:11,13). För 
att utveckla stadsmiljön föreslås enhetlig möblering i 
stadsrummen, sammanbindning av viktiga målpunkter 
i staden och bättre passager över gator (Gävle kommun 
2008:110, 2009:6). För att öka den sociala integrationen 
och tryggheten behövs det kvalitativa mötesplatser, 
som parker och torg, för att underlätta för möten mellan 
olika människor. Dessa mötesplatser blir invånarnas 
gemensamma vardagsrum och ger förutsättningar för 
olika typer av evenemang och möten. Genom att blanda 
funktioner; bostäder, verksamheter och service skapas 
trygga miljöer där mycket människor är i rörelse alla 
timmar på dygnet (Gävle kommun 2008:14, 87). Detta 
ska ske genom förtätning av lucktomter i de centrala 
delarna med funktionsblandad bebyggelse (Gävle 
kommun 2008:29). Även i den nya översiktsplanen 
skriver kommunen om vikten av funktionsblandning 
och en hög täthet och menar att det skapar möjligheter 
för möten mellan invånarna och trygga miljöer. 
Funktionsblandning bör ske i samtliga stadsdelar för att 
skapa livfulla och attraktiva miljöer eftersom detta ger 
goda förutsättningar för företagande och en välmående 
stad (Gävle kommun 2017:4, 17, 51). Stadskärnan 
ska vara präglad av en mångfald i utbud av handel, 
mötesplatser och upplevelser och med god tillgänglighet 
till kultur (Gävle kommun 2017:22). Enligt Gävleborna 
är trygghet, närhet till natur, goda kommunikationer och 
dagligvaruhandel de viktigaste värdena för att skapa en 
attraktiv boendemiljö (Gävle kommun 2017:63).
 
I både översiktsplanen över Gävle Stad 2025 (2008) och 
i översiktsplanen 2030 (2017) pekas miljöerna kring 
Gavleån ut som en plats att skapa ett aktivt stadsliv där 
det redan idag finns flera viktiga besöksmål lokaliserade, 
till exempel stadsbiblioteket och konserthuset, som 
bidrar till ett levande kulturellt liv (Gävle Kommun 
2008:41, 2017:67). För att utveckla å-rummet 
ytterligare föreslår kommunen att nöjen, kommersiella 
verksamheter, nattliv, friluftsliv och kultur blandas 
(Gävle kommun 2014:10). Genom att främja stadsmiljöer 
som lockar fotgängare menar kommunen att en levande 
och attraktiv stad skapas som i sin tur genererar både 
mer handel och fler besökare (Gävle kommun 2008:46). 
Faktum är att 51% av de som handlar transporterar 
sig till stadskärnan via cykel eller gång eller genom 

kollektivtrafik (Gävle kommun 2014:36, 39–40).
 
Befolkningsökningen innebär att fler bostäder 
behöver byggas och kommunen ser gärna att många 
av dessa bostäder byggs i stadskärnan (Gävle kommun 
2014:20,22). Fler människor i stadskärnan underlättar 
för utvecklingen av stadslivet och skapandet av en 
attraktiv och trygg stadskärna med mycket människor i 
omlopp. Stadskärnan är regionens viktigaste mötesplats, 
innehållande regionens bästa utbud av kommersiell 
och offentlig service (Gävle kommun 2014:11–12). En 
målbild är ett aktivt stadsliv under dygnets alla timmar, 
vilket också återfinns i översiktsplanen för Gävle Stad 
2025 (2008) och Vision 2025 (2009). En förutsättning för 
det aktiva stadslivet är goda mötesplatser, inspirerande 
miljöer, gång- och cykelstråk och fler centrumbostäder 
med publika bottenvåningar innefattande spännande 
skyltfönster (Gävle kommun 2014:9–10,22). Dessa 
kvaliteter uppfattas som positiva för gatumiljön och 
tryggheten (Gävle kommun 2014:3–4,11–12). För att 
länka ihop de olika stadsdelarna i staden föreslås det 
att fler byggnader förses med publika bottenvåningar 
för att stadslivet ska fortsätta längs transportsträckor 
mellan olika målpunkter (Gävle kommun 2014:49). I 
genomgången av varje stadsdel går det att konstatera 
att det föreslås publika bottenvåningar med handel, 
restauranger och kaféer i princip samtliga av dessa. 
De byggnader som inte har publika bottenvåningar 
förekommer framförallt i periferin av stadskärnan (Gävle 
kommun 2014:20).
 
Strategier som Gävle centrumsamverkan har för att 
skapa större rörelse och fler besökare i stadskärnan 
är att hålla gemensamma öppettider, fokusera på att 
ta hand om sina kunder och att erbjuda information 
på flera språk. Detta för att skapa en stadskärna där 
alla känner sig välkomna (Gävle kommun 2014:12,30). 
Gävle centrumsamverkan finansieras av fastighetsägare, 
butiker, restauranger och kommunen. I Gävle finns det 
olika typer av upplevelser som lockar människor till 
stadskärnan; konserter, trav, fiske i Gavleån, besök i 
stadsparker och olika typer av kulturevenemang (Gävle 
kommun 2014:15, 70). Det ska finnas en stor mängd 
offentliga mötesplatser med sittplatser och skydd 
för väder med olika typer av aktiviteter som stärker 
stadslivet. Dessa mötesplatser ska ha en stor mångfald i 
utformning och innehålla allt från kultur och handel till 
grönska och avskildhet (Gävle kommun 2014:4,13 och 
2017:67). Gävle kommun har ett mål om att vara en av 
landets mest uppskattade kultur- och konstkommuner 
och kulturverksamheterna ska planeras i centrala lägen 
(Gävle kommun 2017:44,74). Den offentliga konsten 
ska ges en framträdande position i stadsmiljön där en 
plattform för konst etableras i stadskärnan. Genom 
att skapa en estetisk tilltalande miljö kommer fler 
människor att vilja vistas i stadskärnan och konsten kan 
också användas för att skapa kvalitativa mötesplatser 
(Gävle kommun 2014:24–25).
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I centrumplanen skriver kommunen att Drottninggatan 
(Gävles affärsgata) ska utvecklas till gågata med enhetlig 
utformning och markvärme för att öka attraktiviteten 
(Gävle kommun 2014:5). Stortorget ska fortsatt vara 
Gävles kärna där stadens gallerior återfinns och 
möjligheterna för torghandel är störst. På stortorget 
finns även ett stort utbud av restauranger med 
uteserveringar. Kommunens möjligheter att påverka 
stadskärnan ligger främst i att samordna utvecklingen 
av stadsmiljön. Det är kommunens handlingskraft 
i samverkan med fastighetsägarna som kan skapa 
framgång för utvecklingen av stadskärnan. Kommunen 
behöver ta fram tydligare riktlinjer för hur verksamheter 
i centrumkärnan ska utvecklas för att underlätta för alla 
berörda parter (Gävle kommun 2014:56, 70)

5.6 Analys av empiri
Johannes Rydbo

Handeln i Gävle
Gävle kommun har i enlighet med Boverkets (2015) 
rekommendationer upprättat en handelspolicy 
(2003). Denna har dessvärre inte varit möjlig att få 
tag i men den refereras och hänvisas till i Gävles 
översiktsplan. Handelspolicyn slår fast att handel är 
en viktig ingrediens i ett fungerande liv i stadskärnan 
och att alla invånare ska ha god tillgång till handel 
(Gävle kommun 2008:55). Utifrån vad som gått att 
uttyda från handelspolicyn skrivs det inte om framtida 
förändringar som kan ske i marknadsläget, vilket 
Boverket rekommenderar, utan fokuserar istället på de 
mål som kommunen upprättat. Det går åtminstone att 
konstatera att en välfungerande handel anses vara av 
största vikt för kommunen. Kommunen vill se en fortsatt 
utveckling och expansion av handel och stadskärnan 
prioriteras som den viktigaste handelsplatsen och all 
etablering bör därför vägas gentemot stadskärnans 
konkurrenskraft (Gävle kommun 2008:126). Det finns här 
inga tecken på att e-handeln ses som ett hot mot vare sig 
externhandeln eller stadskärnan utan det är förhållandet 
mellan dessa två som är det viktigaste att ta hänsyn till. 
Vidare konstaterar kommunen att butiker kräver större 
ytor och att dessa därigenom generellt vill etablera sig i 
den externa handel (Gävle kommun 2008:55). Johansson 
(2018a) menar dock att utvecklingen i framtiden snarare 
kommer vara i den andra riktningen, att butikernas yta 
kommer bli mindre för att kunna maximera vinsten 
(Johansson 2018a:31). HUI Researchs (2019) rapport 
visar också att butiksytan kommer minska och att det 
inte kommer behövas någon nettotillväxt av butiksyta i 
Sverige de kommande 15 åren (Bruvik 2019). I USA är det 
dessutom främst i externa köpcentrum som flest butiker 
försvunnit (Sepkowitz 2018:2). Dessa rapporter pekar i 
en riktning som är en helt annan än den Gävle planerar 
för. I de kommunala dokumenten diskuteras inte detta 
scenario överhuvudtaget, utan det finns en förhoppning 
om att handeln ska fortsätta expandera och att nya 

butiksytor behövs.
 
Även i stadskärnan vill kommunen öka handeln, bland 
annat genom att omvandla centrala kontor och gamla 
industrilokaler till butiker. Dock behöver det finnas 
en bra balans mellan centrala kontorslokaler och 
butiker, där kontoren bör dominera. Detta för att de 
som är anställda vid kontor ofta är köpkraftiga och 
rör sig mer i staden (Centre for cities 2019:2). Därför 
kan det vara riskabelt att omvandla kontorslokaler 
till butiker. Förutsättningarna för en fungerande 
centrumhandel menar kommunen är kombinationen 
av butiker, restauranger, kaféer och bostäder (Gävle 
kommun 2014:30,32). Gävle kommun nämner således 
ingenting om vikten av kontorslokaler i centrumkärnan. 
Kommunen konstaterar att de mindre aktörerna inom 
handeln har haft svårt att konkurrera med de stora 
aktörerna (kedjor) men visar ändå en förhoppning om 
att centrumhandelns utbud fortsatt ska bestå av både 
små unika butiker och större kedjor (Gävle kommun 
2014:40, 2017:73). Digitaliseringen av samhället i 
allmänhet och handeln i synnerhet, där fysiska butiker 
kombinerar fysiska butiker med e-handel är dock ett hot 
mot denna typ av mångfald som eftersträvas. Jonsson et 
al. (2017) menar att det framförallt är de stora aktörerna 
som har råd att arbeta på flera marknader och att de 
mindre aktörerna inte har de ekonomiska musklerna att 
digitalisera sina butiker för att bredda sitt kundunderlag 
(Jonsson et al. 2017:46). Digitaliseringen av handeln 
kan således uppfattas som ett hot mot mångfalden av 
aktörer i handeln. Kommunen skriver att handeln kan 
ha svårt att konkurrera med en global e-handel men att 
e-handeln främst växer på externhandelns bekostnad 
(2017:27). Samtidigt uttrycker de att de vill utöka 
utbudet av handel. Det saknas dock strategier som visar 
hur detta ska genomföras.
 
Kommunen skriver att centrumhandeln behöver 
anpassas efter nya handelsmönster och handelsnoder 
måste omvandlas för att möta medborgarnas önskemål, 
eventuellt i form av andra användningar (Gävle kommun 
2017:27). Detta måste göras genom att skapa möjlighet 
för flexibla lösningar för att hänga med i utvecklingen 
(Gävle kommun 2014:30). Med dessa formuleringar visar 
kommunen att de är medvetna om att handeln förändras 
och att detta kommer innebära omstruktureringar av 
stadsstrukturen. Jonsson et al. (2017) konstaterar också 
att samtliga aktörer på handelsmarknaden behöver 
göra förändringar för att vara redo för framtidens 
handel (Jonsson et al. 2017:46). Ett högt värderat 
önskemål för invånarna är närhet till dagligvaruhandel 
(Gävle kommun 2017:63). Detta är en marknad som 
ännu inte gjort sitt intåg i e-handeln men väntas göra 
det inom en snar framtid. Om efterfrågan sjunker på 
dagligvaruhandelns fysiska butiker kommer städernas 
utformning påverkas i hög grad (Sepkowitz 2018:16–17). 
När en av de viktigaste aspekterna för vad medborgarna 
uppfattar som en attraktiv boendemiljö kan komma 
att försvinna i framtiden, vad innebär det för staden? 



36

Detta är inget som Gävle kommun reflekterar över i de 
dokument som studerats.

Strategier för en levande stadskärna
För att skapa en levande stadskärna vill kommunen se en 
fortsatt satsning på en ökad handel som kompletteras av 
andra typer av verksamheter (Gävle kommun 2008:110, 
2009:6). Detta tyder på att handeln anses vara den 
primära strategin för att öka stadslivet. Underlaget 
till en ökad handel argumenteras med den ökade 
befolkningen och därmed ett större kundunderlag (Gävle 
kommun 2017:53). Enligt WSP och Fastighetsägarna 
(2018) stämmer det att majoriteten av besökare (56%) i 
stadskärnan är där för att besöka butiker (56%) (WSP & 
Fastighetsägarna 2018). Dock är en välmående handel 
snarare än indikator på att den lokala ekonomin mår 
bra mer än en direkt orsak till den (Centre for cities 
2019:2). Handeln bör därför inte vara den primära 
strategin för en levande stadskärna. Som tidigare nämnts 
pekar rapporter på att det i framtiden kommer ske en 
minskning av det fysiska butiksbeståndet, både i antal 
och i nettoyta (Bruvik 2019). De flesta av de byggnader 
som planeras i stadskärnan, planeras att innehålla 
publika bottenvåningar. Dessa ska gärna ha spännande 
skyltfönster för att skapa ett aktivt stadsliv (Gävle 
kommun 2014:9–10,22,49). Byggnader utan publika 
bottenvåningar ska förekomma i periferin av stadskärnan 
(Gävle kommun 2014:20). Kommunen skriver dock 
att stadskärnan även bör innefatta andra funktioner, 
såsom mötesplatser, kultur och andra icke-kommersiella 
upplevelser (Gävle kommun 2017:22). Därigenom 
visar de att det finns andra viktiga aspekter att ta 
hänsyn till för att skapa en levande stadskärna, men i 
kartläggningen av de kommunala dokumenten går det 
att konstatera att handeln är det som främst anses skapa 
en levande stadskärna.
 

Stadskärnan beskrivs som regionens viktigaste 
mötesplats med bäst utbud av service (Gävle kommun 
2014:11–12). Stadskärnan får därmed rollen som 
representant för hela staden och framstår som 
det viktigaste att bevara (Fredriksson 2014:116). 
Konstruktionen kring stadskärnan är dessutom att alla 
ska vara välkomna, vilket Tunström menar inte sker 
i realiteten då staden och stadskärnan struktureras 
efter kön, etnicitet och klass (Tunström 2009:122). 
Alla människor kommer därför inte att känna sig 
välkomna enbart på grund av att det planeras för “goda 
mötesplatser”. De strategier Gävle centrumsamverkan 
har för att skapa mer liv i centrum och för att försöka 
inkludera alla invånarna är hålla gemensamma 
öppettider, fokusera på att ta hand om sina kunder och 
erbjuda information på flera språk (Gävle kommun 
2014:12,30). Fokus ligger alltså på att skapa liv och 
rörelse genom den kommersiella servicen då dessa 
strategier har en tydlig förankring i handel. Handel 
ses således som en lösning på många av problemen 
i stadskärnan och de strategier som kommunen 
presenterar utöver handel för att skapa en levande 
stadskärna är framförallt nya offentliga mötesplatser. 
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5.7 Empiri: Piteå kommun 
Erica Välimaa

Piteå kommun är en del av Norrbottens län och hade i 
februari 2019 cirka 42 100 invånare vilket gör kommunen 
till den andra största kommunen i länet. Under de 
senaste fem åren har Piteå kommuns befolkning ökat 
med totalt cirka 600 personer och kommunen har 
ambitioner om att bli ännu fler. År 2020 är prognoserna 
att det bor 43 000 personer i Piteå och år 2030 att antalet 
invånare har vuxit till 46 000 stycken (Piteå kommun 
2016a:6) 

Den bärande faktorn i Piteås näringsliv har sedan starten 
av länets första ångsåg under mitten av 1800-talet varit 
trävaruhantering, även om näringslivet idag är bredare 
än så. I Piteå finns Sveriges äldsta gågata, Storgatan, 

som sträcker sig genom nästan hela centrala Piteå (Piteå 
kommun 2019). Längs med Storgatan ligger butiker, 
caféer, restauranger och hotell. Piteå stadskärnas 
totala omsättningstillväxt mellan 2016 – 2017 var 3,8 
% vilket är högre än riksgenomsnittet (2,4 %) visar 
statistik från Cityklimatet 2018 (Fastighetsägarna 
och WSP 2018:8). I samma undersökning framgår 
det att kategorin Café och restaurang står för den 
största ökningen av omsättningen i stadskärnan 
(9,4 %) medan dagligvaruhandeln stod för 5,4 % 
och sällanköpsvaruhandeln stod för 1,9 % (WSP & 
Fastighetsägarna 2018:9-10, 12). 

Skala: 1:25 000 (A5)Piteå. Markerat är externhandeln i Piteå (väst) och Piteås stadskärna (öst).
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Handeln i Piteå
I Piteå finns det framför allt två handelsområden: 
centrumhandeln och externhandelsområdet BackCity. 
Centrumhandeln är koncenterad till Storgatan och 
Uddmansgatan vilka båda ligger centralt i Piteå. Här 
finns främst butiker med centrumhandel, både lokala 
aktörer och större butikskedjor. Externhandelsområdet 
BackCity är lokaliserad väster om stadskärnan. Här finns 
mer volymkrävande butiker varav majoriteten är större 
butikskedjor. 

I Vårt framtida Piteå - översiktsplan för Piteå kommun 
(2016a) skriver kommunen hur handeln står för en 
stor del av kommunens tillväxt och arbetstillfällen. 
Piteå kommun har en målsättning om att öka den 
totala handeln och för att lyckas med detta arbetar 
kommunen för att stadskärnan ska bli mer levande. 
Under 2014 publicerade samhällsbyggnadskontoret 
tillsammans med den lokala cityföreningen Destination 
Piteå och START Företagarcentrum en handelsstudie 
över Piteå. Handelsstudiens syfte var att arbeta för 
den totala handelns utveckling, såväl dagligvaror 
som sällanköpsvaror och både på lång och kort sikt. 
Bland annat undersöker handelsstudien hur Piteås 
stadskärna ska utvecklas så att den blir ännu mer 
attraktiv för alla olika målgrupper och vilka framtida 
etableringar som bör ske för att uppnå en väl fungerande 
handel i staden (Bragée et al. 2014:1). En viktig 
slutsats som handelsstudien tar upp är att år 2023:s 
omsättningsökning i Piteås fysiska butiker motsvarar 
ungefär en dagligvarubutik och en mindre galleria 
eller ett fåtal större kedjebutiker (Bragée et al. 2014:8 
- 12, 16). Under samma period som handelsstudien 
upprättades var en ny galleria aktuell i centrala Piteå. 
Bragée et al. (2014) ansåg därför att det, utöver den 
planerade gallerian, inte skulle planeras för någon större 
mängd handel i Piteå under de kommande 15 åren. 
Handelsstudien föreslog även att samtliga framtida 
projekt i Piteå ska sträva efter att inte konkurrera med 
centrumhandeln längs Storgatan (Bragée et al. 2014:16). 

E-handeln i de olika dokumenten
Handelsstudien (2014) tar upp den ökade e-handeln och 
beskriver hur den förväntas utgöra 10 % av den totala 
detaljhandeln och omsätta cirka 71 miljarder kronor i 
Sverige under 2019. I en undersökning gjord av Svensk 
Handel (2018) rapporteras det att e-handeln under 
2018 stod för cirka 10 % av den totala detaljhandeln 
som totalt omsatte 69 miljarder kronor (Svensk Handel 
2018:6, 46) vilket innebär att handelsstudiens prognoser 
stämde. Handelsstudien uttrycker även en oro om att 
e-handeln ska öka på den fysiska handelns bekostnad 
(Bragée et al. 2014:19).

Varken i Piteå kommuns nuvarande översiktsplan eller 
i översiktsplanens bilaga, Planeringsunderlag ÖP2030 
(2016b) , skriver kommunen något om en ökad e-handel. 
Däremot innehåller dokumenten beskrivningar om 
digitaliseringens påverkan. I översiktsplanens bilaga 

redovisas nuläget, var kommunen är i arbetet idag 
och vilka förutsättningar som finns att jobba med. 
Där beskrivs det att nya köpbeteenden innebär att 
handelsföretagen står inför stora förändringar (Piteå 
kommun 2016b:96). I den föregående fördjupningen 
av översiktsplanen från 2001 skriver kommunen att 
den elektroniska handeln är en viktig del i kommunens 
framtida inriktning mot att bli ett “kvalitativt och 
levande regionalt centrum för handel, turism och 
arrangemang” (Piteå kommun 2001:23). I den nuvarande 
översiktsplanen lyfts de de regionala IT-strategierna 
upp. Strategierna handlar bland annat om att samtliga 
invånare i regionen ska ha tillgång till bredband med hög 
kapacitet. Detta för att stimulera utvecklingen av bland 
annat IT-tjänster som är viktiga för invånare, företag 
och organisationer i regionen. Vidare skriver kommunen 
(Piteå kommun 2016a:69): 

“Sättet att utnyttja tekniken kommer att påverka våra 
beteenden. [...] E-samhället förändrar både resmönster 
och varutransporter. Sättet att handla förändras och 
mellanhänder försvinner. Ökad automatisering ställer nya 
krav på [...] informationssystem och infrastruktur” 

Citatet visar att kommunen är medvetna om 
digitaliseringens påverkan och att nya krav kommer att 
ställas på befintlig infrastruktur men också att sätten att 
handla på kommer att förändras. Kommunen utvecklar 
dock inte resonemanget med vilka konsekvenser 
förändringarna kan ha på den befintliga handeln. 

I en enkätundersökning gjord av cityföreningen 
Destination Piteå ställdes 22 frågor till näringsidkare 
i Piteå. På frågan om vilka hot näringsidkarna har 
identifierat för deras verksamhet svarade 44 av de totalt 
95 svarande näringsidkarna att e-handeln utgjorde 
det enskilt största hotet för verksamheten. I samma 
undersökning frågades även tre gymnasieklasser med 
totalt 69 elever ut om shoppingen i Piteå. På frågan 
“Hur ofta shoppar du på nätet?” svarade 40 % av de 
svarande att de gör vartannat köp via nätet (Destination 
Piteå 2015:20). Aktivitets- och åtgärdsplanen Strategi 
för utveckling av handeln i Piteå (Destination Piteå 
2016) är en vidarebearbetning på enkätundersökningen 
och i dokumentet beskrivs 
målsättningar för att göra 
handeln i Piteå attraktivare och 
uthålligare. I dokumentet efterlyser 
näringsidkarna i Piteå verktyg 
för att kunna möta e-handeln 
och aktivitets- och åtgärdsplanen 
föreslår att kunskapen kring e-handeln ska öka. Detta 
genom workshops och föreläsningar om hur e-handeln 
kan implementeras i verksamheten. Aktivitets- och 
åtgärdsplanen belyser vikten av att näringsidkarna får 
tillgång till digitala verktyg för att starta en webbshop 
(Destination Piteå 2016:1, 9). Några verktyg för att 
kunna möta konkurrensen från e-handeln presenteras 
inte dock i något av de studerade dokumenten.

”40% gör 

vartannat köp 

via nätet”
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Strategier för en levande stadskärna
I den nuvarande översiktsplanen beskrivs kommunens 
framtidsvisioner. Bland annat ska Piteå stad 
kännetecknas av en stark och attraktiv stadskärna och 
ett utökat centrum. Stadskärnan ska ha en variation av 
shopping och upplevelser, de befintliga handelsplatserna 
ska stärkas och expansion av handeln ska ske i dessa 
områden och om expansion sker i centrum ska handeln 
lokaliseras i gatuplan (Piteå kommun 2016a:42). 

Destination Piteå skriver i Strategi för utveckling av 
handeln i Piteå (2016) att visionen för Piteås handel är 
att utveckla Piteå till norra Sveriges mest hemtrevliga 
handelsstad. För att lyckas med detta ska Piteå 
kommun och Destination Piteå tillsammans fokusera 
på att prioritera och stärka befintliga handelsplatser. 
Vid eventuell expansion ska befintliga externa 
handelsplatser förtätas (Destination Piteå 2016:1). I 
handelsstudien (2014) tas även en eventuell expansion 
av storskalig handel upp. Handelsstudien föreslår likt 
Strategi för utveckling av handeln i Piteå (2016) och den 
nuvarande översiktsplanen att all storskalig handel bör 
förläggas till det redan befintliga externhandelsområdet 
BackCity. Detta eftersom externhandelsområdet 
redan idag kan upplevas splittrat med flertalet ödsliga 
baksidor. Vidare skriver Bragée et al. (2014): “Piteå bör 
inte splittra externhandeln på flera områden utan istället 
arbeta aktivt för att samla storskalig handel här [...]” och 
“[a]tt lägga en större butik på annan plats än BackCity är 
inte att rekommendera.” (Bragée et al. 2014:14). Att sträva 
efter att lokalisera handeln till centrala Piteå är dock en 
fråga som delat politiker och tjänstepersoner i Piteå. I 
en artikel publicerad i Piteå-tidningen rapporterades det 
att ett markanvisningsavtal inkommit till Piteå kommun 
i november 2018 (Gustafsson 2019a). Avtalet gällde ett 
nytt handelsområde omfattande 15 000 kvadratmeter 
butiksyta i utkanten av centrala Piteå (Gustafsson 
2019b). Piteå kommun godkände förslaget om ett nytt 
handelsområde men planerna stoppades senare av 
Piteås kommunalråd Anders Lundkvist med anledning 
av att det finns en risk att ett nytt handelsområde 
glesar ut både entrumhandeln och det befintliga 
externhandelsområdet BackCity (Gustafsson 2019b):

“– Vi vill ha ett levande centrum även imorgon och 
vi vill vara säkra på att vi inte etablerar ett externt 
handelsområde som tömmer centrala stan, säger Anders 
Lundkvist.” (Gustafsson 2019b)
Stoppandet av planen har mött kritik från bland annat 
Karl-Erik Jonsson, ledamot i Moderaterna Piteå: 

“– Motiveringen är att det skulle avfolka butikerna i stan, 
men jag tycker inte att det verkar så i Luleå och Skellefteå 
som också har sådana här handelsområden, säger Karl-
Erik Jonsson.” (Gustafsson 2019c)

Eventuell konkurrens från de relativt närliggande 
städerna Skellefteå och Luleå är något som även Bragée 
et al. (2014) tar upp i handelsstudien. För att kunna 
möta konkurrensen föreslår handelsstudien att handeln 
i Piteå bör samlas och menar att “handel föder handel” 
(Bragée et al. 2014:12). Vidare skriver Bragée et al. (2014) 
att åtgärder som exempelvis utökade öppettider kan ha 
en positiv inverkan på Piteås handel. Detta eftersom 
flertalet butiker i Luleås externhandelsområden erbjuder 
frikostigare öppettider vilket innebär att en del av 
Pitebornas handel sker i Luleå istället för i Piteå (Bragée 
et al. 2014:12). 

På Piteå kommuns hemsida finns ett segment som 
kommunen kallar för “Framtidens nyheter”. Där har 
kommunen skapat fiktiva löpsedlar som rapporterar om 
Piteå i framtiden. På en av löpsedlarna går det att läsa 
“SHOPPINGTURISTERNA VÄLJER PITEÅ - SVERIGES 
MYSIGASTE HANDELSSTAD” (Piteå kommun 2014). 
För att uppnå visionen beskriver Piteå kommun att “[...] 
en levande centrumhandel är viktigt. Den har kommunens 
politiker varit måna om att bevara. Och stadskärnan 
utvecklas och förfinas hela tiden.” (Piteå kommun 2014). 
Visionerna om en levande stadskärna beskrivs även i 
översiktsplanens bilaga (2016b). I bilagan beskrivs det 
hur Piteås stadskärna ska vara levande och stolt visa upp 
Piteås själ. För att undvika att stadskärnan innehåller 
för stor andel kontor ska kommunen arbeta för att 
styra handel och kontor till önskvärda lägen (Piteå 
kommun 2016b:96). I handelsstudien (2014) pekas den 
centralt belägna Storgatan ut som Piteås hjärta och 
handelsstudien föreslår att framtida lokalisering av 
centrumhandel i första hand bör placeras i samlad form 
längs just Storgatan. För att vidare stärka handeln ska 
näringslivet erbjudas bra lägen och prisvärda lokaler och 
shoppingen ska vara en självklar del till varför människor 
åker till centrala Piteå. Detta kan även komma att leda 
till att stadskärnan blir mer attraktiv. Till följd av Piteå 
kommuns relativt lilla storlek menar handelsstudien 
att det inte är ekonomiskt hållbart att dubbeletablera 
handeln i staden. På grund av detta bör Piteå kommun 
arbeta för att lokalisera handeln till centrala Piteå 
(Bragée et al. 2014:8, 12).
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5.8 Analys av empiri 
Erica Välimaa

Handeln i Piteå
Piteå kommun har en handelsstudie vilket är i enlighet 
med Boverkets (2015) rekommendationer om att 
samtliga kommuner bör ha en handelspolicy. Piteå 
kommuns handelsstudie beskriver bland annat vilka 
framtida etableringar som bör ske för att uppnå en 
väl fungerande handel i staden och hur kommunen 
ska arbeta för att skapa en attraktiv stadskärna. 
Handelsstudien mynnar ut i konkreta förslag på hur 
Piteå kommun ska arbeta för att uppnå visionerna. 
Några punkter som tas upp är att eventuell tillkomst 
av storskalig handel bör förläggas till det redan 
befintliga externhandelsområdet BackCity och 
att omsättningsökningen år 2023 i Piteås fysiska 
butiker motsvarar ungefär en dagligvarubutik och 
en mindre galleria eller ett fåtal större kedjebutiker. 
Under tiden som handelsstudien upprättades har nya 
handelsetableringar skett i både centrala Piteå och 
i perifera områden. Bland annat har en ny galleria 
öppnats i centrala Piteå (Bragée et al. 2014:16). Trots 
att Piteå kommun har en tydlig handelsstudie där 
framtida möjliga etableringar redovisas godkände Piteå 
kommun en etablering av ett nytt externhandelsområde. 
Planerna kom senare att stoppas men godkännandet 
vittnar om det som Kärrholm och Nylund (2011) skrivit 
om angående att kommuner kan ha svårt att värja 
sig mot kommersiella intressen som vill etablera sig i 
staden, men också att handelsstudien inte används i den 
utsträckning som den förmodligen borde.

Statistik från Cityklimatet (2018) visar att stadskärnans 
omsättningstillväxt mellan 2016 - 2017 var 1,4 
procentenheter högre än riksgenomsnittet. En 
bidragande faktor till det goda resultatet kan vara att 
Piteå kommun inte bara är tydliga med att de vill att 
centrumhandel i första hand ska placeras i centrum 
medan sällanköpshandel ska lokaliseras i mer perifera 
lägen, utan dessutom har sett till att detta blivit 
verklighet. Kommunens arbete med att det ska vara 
olika sortiment i de olika handelsområdena kan vara 
en lyckad strategi för att stadskärnans omsättning 
ska öka. En annan bidragande orsak till stadskärnans 
omsättningsökning kan vara att det i Piteå finns 
underlag för nya butikslokaler. HUI Research (2019) 
menar att det endast på vissa marknader, till exempel 
orter med turism, finns underlag för ny butiksyta (Bruvik 
2019:1). Att Piteå är en sommarstad och har ett stort 
inflöde av turister under sommarmånaderna kan vara en 
faktor till att det finns underlag för nya butiker och för 
att butikslokaler inte behöver stå tomma.

Piteå kommun uttrycker att de har en målsättning om 
att öka den totala handeln och för att lyckas med detta 
arbetar kommunen för att stadskärnan ska bli mer 

levande (Piteå kommun 2016a:96). Målsättningen vittnar 
om att kommunen anser att en levande stadskärna 
leder till att handelns omsättning ökar, men också att 
målet om att öka handelns omsättning kommer före 
strävan efter att ha en levande stadskärna. Kommunens 
resonemang vittnar om det Tunström (2009) observerat i 
sin forskning: att stadskärnan främst görs till ett rum för 
konsumtion och för konsumenter (Tunström 2009:91). 
Genom att göra stadskärnan till ett rum för konsumtion 
riskerar stadskärnan att stänga ute delar av befolkningen 
som inte har de ekonomiska resurserna som krävs 
för att vistas i rummet, något både Tunström (2009) 
och Fredriksson (2014) vittnar om i deras respektive 
forskning.  Det går också att ifrågasätta om det bästa för 
stadskärnan är att bygga dess attraktivitet på handeln 
som står inför en osäker framtid. 

E-handeln i de olika dokumenten
I handelsstudien skriver Bragée et al. (2014) om e-han-
delns påverkan på den fysiska handeln och uttrycker en 
oro för att e-handeln ska fortsätta växa på bekostnad av 
den fysiska butiken. Denna oro för vad som komma skall 
syns även i översiktsplanens bilaga (2016b) där kom-
munen skriver att de lokala handelsföretagen står inför 
stora utmaningar. Även näringsidkarna själva är medvet-
na om hotet från e-handeln vilket syns i enkätundersök-
ningen som gjordes av Destination Piteå där cirka 46% 
av de tillfrågade svarade e-handeln på frågan om vad 
som var det enskilt största hotet mot deras verksamhet. 
För att möta den ökande e-handeln föreslås det i han-
delsstudien att e-handeln ska integreras med den fysiska 
butiken genom att företag och verksamheter satsar mer 
på e-handel (Bragée et al. 2014:19). Detta resonemang 
delas även av McGoldrick och Collins (2007) och Jonsson 
et al. (2017) som skriver att det är av stor vikt att aktörer 
arbetar mot att anpassa butikerna till e-handeln. Även 
om det finns ett flertal större aktörer inom handeln i 
Piteå består handeln framförallt av mellanstora och små 
aktörer som kommer behöva anpassa deras verksamhet 
till e-handeln. Detta kan bli svårt eftersom mellanstora 
och små aktörer sällan har de finansiella resurser eller 
den kunskap som krävs för att klara av omställningen till 
den digitala världen. På liknande sätt resonerar Jonsson 
et al. (2017) och skriver vidare att redan etablerade aktö-
rer dessutom kan få det svårare eftersom de inte är lika 
snabbrörliga som nystartade verksamheter eller större 
aktörer ofta är (Jonsson et al. 2017:46). Vidare efterly-
ser näringsidkarna i Piteå verktyg för att kunna möta 
e-handeln och Destination Piteå skriver att det är viktigt 
att näringsidkarna får tillgång till exempelvis workshops 
och föreläsningar om hur e-handeln kan implementeras i 
verksamheten. I de dokument som studerats i fallstudien 
har inga digitala verktyg eller liknande presenterats. 
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Detta vittnar om att personer inom handelsbranschen 
är medvetna om e-handelns påverkan på den fysiska 
butiken och att kommunen inte är lika medvetna om för-
ändringen som sker inom handeln. Det visar på det som 
tidigare tagits upp i uppsatsen: kommunen verkar inom 
det gamla paradigmet medan personer inom handels-
branschen verkar i det nya paradigmet.

Strategier för en levande stadskärna
Piteå kommun arbetar för att Piteå stadskärna ska bli 
mer attraktiv och levande, vilket de skriver om i bland 
annat översiktsplanen från 2016. Kommunen definierar 
dock inte vad de menar med attraktiv eller levande men 
förklarar att stadskärnan ska ha en variation av shopping 
och upplevelser. Vidare ska stadskärnan “stolt visa upp 
Piteås själ” (Piteå kommun 2016b:96). Att prata om 
stadskärnan som bärare av stadens attraktivitet är något 
Fredriksson (2014) tar upp i sin forskning och skriver att 
stadskärnan ofta får rollen att representera sitt omland 
och blir en bärare av generella värden för hela regionen 
(Fredriksson 2014:116). Detta fenomen är återkommande 
i ett flertal av dokumenten som upprättats av Piteå 
kommun och som studerats i fallstudien. Till exempel 
pekar handelsstudien ut den centralt belägna 
shoppinggatan Storgatan som Piteås hjärta (Bragée 
et al. 2014:8). Piteås stadskärna målas återkommande 
upp som något trivsamt och inbjudande i de dokument 
som studerats medan externhandeln inte målas upp 
på samma sätt. Tunström (2009) har i sin forskning 
identifierat liknande skillnad i hur kommuner talar om 
stadskärnan respektive köpcentrum där stadskärnan 
framställs som normen och köpcentrum som det andra 
(Tunström 2009:91). Att Piteå kommun försöker definiera 
Piteås själ och hjärta kan dock vara ett sätt för staden 
att bli mer attraktiv. Urbact (2017) rekommenderar varje 
stad att försöka identifiera stadens DNA för att kunna 
lyfta fram det unika med staden och genom det öka 
attraktiviteten (Urbact 2017:18). 

Avslutningsvis skriver Piteå kommun i översiktsplanen 
från 2016 att de ska arbeta för att stadskärnan inte ska 
innehålla för stor andel kontor och ska därför styra 
handel och kontor till önskvärda lägen (Piteå kommun 
2016b:96). Resonemanget om att det inte ska finnas en 
för stor del andel kontor i Piteås stadskärna går emot 
Centre for cities (2019) resonemang om att välmående 
städer tenderar att ha en lägre andel handelslokaler 
och en högre andel kontorslokaler. Om Piteå kommun 
hade resonerat annorlunda hade butikernas omsättning 
kunnat öka och stadskärnan kunnat bli ännu mer levande 
och attraktiv - det återkommande målet med flertalet 
åtgärder som presenterats i de studerade dokumenten.



6. Diskussion
I diskussionsdelen diskuteras resultatet av empirin och analysen i de fyra fallstudierna. Dessa ställs mot 
teorin och kunskapsöversikten som tillskansats.
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Efter att ha slutfört fallstudierna går det att konstatera 
att de fyra kommunerna har både likheter och skillnader 
i hur de arbetar med de undersökta frågorna. Inom 
många områden liknar kommunernas strategier varandra 
och det har gått att uttyda vissa mönster och dra 
slutsatser utifrån detta.
 
Samtliga kommuner beskriver vikten av att ha 
en levande och attraktiv stadskärna och målar 
återkommande upp stadskärnan som navet i staden. 
Dessa beskrivningar av stadskärnan som bärare för 
hela staden liknar även de som Tunström (2009) och 
Fredriksson (2014) identifierat i deras respektive 
forskning där stadskärnan lyfts upp som bärare av 
stadens konkurrenskraft. I fallstudierna har det visat 
sig att stadskärnans attraktivitet ofta kopplas till 
utvecklingen av stadens handel och att strategierna för 
att skapa en levande stadskärna till stora delar är kopplat 
till konsumtion. Utöver handeln framhävs framförallt 
kvalitativa offentliga mötesplatser och integrering av 
bostäder i stadskärnan som de främsta strategierna 
för att skapa en levande stadskärna. Kommunernas 
argument för fler bostäder i stadskärnan är bland 
annat att det bidrar till ett större underlag med fler 
människor i omlopp och ger ett större underlag för de 
aktiviteter som sker där. Centre for cities (2019) menar 
dock att det framförallt är arbetsplatser i form av kontor 
som bidrar till en välmående stadskärna. Ingen av de 
studerade kommunerna har dock ett lika stort fokus 
på att skapa fler arbetsplatser i stadskärnan (utöver 
handel) som att planera för fler bostäder. De studerade 
kommunerna resonerar inte kring att fler arbetsplatser 
i stadskärnan hade kunnat bidra till en ökad lönsamhet. 
Ytterligare likheter som påvisats i fallstudierna är att 
samtliga kommuner planerar för en ökad handel i både 
stadskärnan och i de externa handelsområdena. 

Den strategi som oftast återkommer i de olika 
dokumenten för att skapa en levande stadskärna är att 
öka handeln (Borås Stad 2018:21–22, Piteå kommun 
2016a:42, Gävle kommun 2008:110, 2009:6, Eskilstuna 
kommun 2005b:19). Även om kommunerna då och 
då uppvisar en kännedom kring att behovet för nya 
butikslokaler inte är så stort i staden planeras det 
ändå för nya lokaler. Samtidigt går det inte att skönja 
några strategier för att tackla problematiken kring 
e-handeln och dess påverkan på den fysiska handeln i 
de kommunala dokumenten. De studerade kommunerna 
nämner dock e-handeln vid åtminstone något tillfälle 
i sina dokument men med olika inställning. Även i de 
fall där det funnits en oro kring e-handelns utveckling 
och påverkan på fysiska butiker har strategierna 
föreslagit mer handel och fler fysiska butiker i staden. I 
kunskapsöversikten har det dock presenterats forskning 
som visar att e-handeln är ett reellt hot mot den fysiska 
butiken och statistik visar att fysiska butiker stänger 
i högre grad både nationellt och globalt (Sepkowitz 
2018:2, Svensk Handel 2018:13). De prognoser som 
presenterats i kunskapsöversikten pekar också åt att det 
inte kommer finnas underlag för nya butiksytor i Sverige 
de kommande 15 åren.  Det är således problematiskt 
att målet om en levande stadskärna primärt ska uppnås 
genom ett högre utbud av handel när de flesta rapporter 
pekar i en annan riktning. Resonemanget om att en 
levande stadskärna är synonymt med ett stort utbud 
av handel visar att kommunerna saknar kunskap om 
e-handelns påverkan på den fysiska butiken. Det finns 
en stor risk att nya lokaler inte fylls och att det istället 
för en blomstrande handel står tomma lokaler runt om 
i städerna. Därför behöver den fysiska planeringen ha 
tydliga strategier för att undvika detta. 

Exempel från Karlskrona på lokaler som saknar användning.            Foto: Erica Välimaa
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En skillnad mellan fallen som studerats är 
handelspolicyernas innehåll och struktur. Piteå har en 
gedigen och konkret handelsstudie som bland annat 
redovisar konsekvenser av eventuella förändringar i 
konkurrensläget på orten samt hur stora etableringar 
som är möjliga att genomföra på orten för att få en 
fungerande handel. Piteås handelsstudie implementeras 
även i kommunens nuvarande översiktsplan och 
nämns återkommande i flertalet av de dokument som 
analyserats i studien. Jämfört med Piteås handelsstudie 
är Eskilstunas, Gävles och Borås handelspolicys däremot 
mer svepande och visionära och kommunerna riktar 
in sig mer på att beskriva vilken utveckling som är 
önskvärd i de olika handelsområdena än att konkret 
förankra utbudet av lokaler i efterfrågan. Även om 
visioner är viktiga i arbetet mot att nå en målbild 
riskerar dokumentet där visionerna beskrivs att bli vagt, 
något som Borås och Eskilstunas handelspolicys fått 
erfara. Gävles handelspolicy har inte gått att få ta i utan 
har endast analyserats utifrån utdrag i andra dokument. 
Detta innebär att det inte varit möjligt att analysera 
Gävles handelspolicy. Kärrholm och Nylund (2011) 
lyfter även upp risken med att kommuner arbetar med 
dokument som inte upplevs tillräckligt konkreta för att 
kunna användas som verktyg i den fysiska planeringen. 
Detta kan leda till att kommunerna får det svårt att stå 
emot kommersiella intressen och börjar konkurrera med 
varandra istället för att samarbeta (Kärrholm & Nylund 
2011:1051).

För Piteå och Gävle har stadskärnas omsättning under 
2016 – 2017 varit högre än riksgenomsnittet. Under 
samma period var Eskilstunas och Borås stadskärnas 
omsättning lägre än riksgenomsnittet (WSP & 
Fastighetsägarna 2018:52,54,66,126). Omsättningen 
inom kategorin café och restaurang ökar dock i alla 
studerade kommuner. Det är svårt att fastställa några 
säkra utsagor till varför det ser ut på det sättet utifrån 
fallstudierna, men en anledning till skillnaderna kan 
vara att både Piteå och Gävle integrerat handelspolicyn i 
sina strategiska dokument. Detta stämmer även överens 
med både Urbacts (2017) och Boverkets (2015) förslag 
om att handelspolicyer tidigt ska vara en betydande del i 
kommuners arbete. 

Paradigmskiftet inom handeln
Paradigmskiftet som har etablerats i uppsatsen innebär 
att det paradigm som tidigare varit rådande har bytts 
ut mot ett nytt paradigm. Det tidigare paradigmet 
definierades genom att handeln främst bestod av två 
tydliga dimensioner i form av centrumhandeln och 
externhandeln som konkurrerade med varandra. Det 
nya paradigmet innebär att det finns tre dimensioner 
inom handeln: centrumhandeln, externhandeln 
och e-handeln. I uppsatsen har det konstaterats att 
handelsbranschen verkar inom det nya paradigmet 
medan kommunerna till stor del verkar inom det gamla 
paradigmet. Detta kan skönjas genom fallstudierna 
då de strategier som har presenterats i de kommunala 
dokumenten främst har talat om centrumhandeln 
mot externhandeln medan handelsbranschen 
talar om samtliga tre dimensioner. Alltså verkar 
handelsbranschen och kommunerna inom två olika 
paradigm. Det finns också en diskrepans mellan vad 
kommunerna skriver i sina dokument och vad de föreslår 
i verkligheten. I flera av de kommunala dokumenten 
nämner kommunerna e-handeln som en stor konkurrent 
till den fysiska handeln men samtidigt planeras det för 
mer handel i både stadskärnan och i externhandeln. 
Det verkar således vara en naiv uppfattning som 
kommunerna har om hur stort hotet från e-handeln är 
och hur osäker den fysiska butikens framtid är till följd 
av detta. 



7. Slutsatser
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Det nya paradigmet, där e-handeln ses som det största 
hotet mot den traditionella handeln, kan innebära att 
sättet vi definierar stadskärnan och vad den innehåller 
behöver omformuleras. Om konsumtion inte längre 
fungerar som den främsta användningen av rummet 
kommer nya användningar att behöva ta plats i 
stadskärnan. Utställningar, mötesplatser, verksamheter 
med fokus på kultur eller hälsa är exempel på aktiviteter 
som kan få ta plats i stadskärnan när butikerna blir färre.

Utifrån kunskapsöversikten och de resultat fallstudien 
har inbringat är slutsatsen att svenska kommuner 
inte planerar med e-handeln i åtanke i den grad de 
förmodligen borde med tanke på att samtliga av de 
studerade kommunerna även eftersträvar en levande 
stadskärna. I Borås, Eskilstuna, Gävle och Piteå planeras 
det för mer butiksyta och ett ökat utbud av fysisk 
handel, men utifrån kunskapsöversikten går det att se 
att situationen i verkligheten ser annorlunda ut än hur 
kommunerna planerar. Butikslokaler i bottenplan är 
ett verktyg för att skapa mer rörelse och möten mellan 
människor, men det är också ett verktyg som är svårt att 
hantera eftersom det inte finns behov eller marknad på 
alla platser för ytterligare butiker. Kunskapen om hur 
levande stadskärnor skapas och hur framtidens handel 
kommer att se ut behöver öka inom både den fysiska 
planeringen och andra de kommunala verksamheter 
som hanterar dessa frågor för att inte gamla mönster 
och misstag ska upprepas. E-handeln påverkar de 

fysiska butikerna genom att i det närmaste tvinga fram 
en modernisering och anpassning av verksamheten för 
att fortsatt kunna stå sig stark. Även om kommunerna 
resonerar att e-handeln inte påverkar stadskärnan i 
någon större utsträckning idag växer nya generationer 
som kommer forma framtidens handel upp, generationer 
som fötts in i den digitala världen. Och kanske kommer 
de inte att handla på något annat sätt än via deras 
mobiltelefoner. Svenska kommuner bör därför inte ställa 
sig för naiva till de strukturella förändringar e-handeln 
kommer innebära för den levande stadskärnan. 
 
Framtida forskning
I dagens stadskärnor planeras det ofta för byggnader 
med publika bottenvåningar medan det i mer perifera 
lägen planeras för bostäder i bottenplan. En reflektion 
som uppkommit under arbetets gång är huruvida 
publika bottenvåningar måste integreras i stadskärnan 
i den utsträckning som det görs idag. Ett framtida 
forskningsämne hade därför kunnat vara att undersöka 
vilken påverkan tomma publika bottenvåningar har på 
stadslivet och den upplevda tryggheten i staden jämfört 
med bostäder i bottenplan. Detta för att kunna svara 
på vilka alternativ som finns till att planera för publika 
bottenvåningar i stadskärnan. Även alternativ till handel 
som drivkraft för en levande stadskärna är ett ämne som 
idag saknar tillräckligt med kunskap.

 Strategier för framtidens stadskärna
Förankra planerade butikslokaler i stadens behov
För att inte få en stadskärna med lokaler som gapar tomma är det viktigt att kommuner 
förankrar planerade butikslokaler i stadens behov. Därför bör kommunens handelspolicy 
undersöka hur prognoserna för stadens framtida omsättningsökning ser ut och utifrån dem 
redogöra för hur många butiker eller gallerior som omsättningsökningen motsvarar. 

En kompakt stadskärna
Kommuner bör eftersträva att skapa en kompakt stad med goda möjligheter att gå, cykla 
och på andra sätt transportera sig i. Fallstudierna visar att ett utspritt centrum med flera 
starka kärnor har en lägre omsättning än städer med färre kärnor. 

Flexibla detaljplaner för att möjliggöra olika användningar
Tomma lokaler kan undvikas genom flexibilitet i detaljplanerna som möjliggör alternativa 
eller tillfälliga användningar av lokalerna. För att detta ska vara fruktsamt behövs även ett 
väl fungerande samarbete mellan cityföreningar och kommuner.

Satsa på användningar i stadskärnan som inte är kopplade till konsumtion
En stadskärna som inte är beroende av konjunkturen, handlingsmönster eller invånarnas 
konsumtionsmöjligheter ökar stadens robusthet. Vidare behövs offentliga platser som är 
välkomnande även för de som inte konsumerar.
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