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Förord 

Arbetet har varit intressant och givande och avslutar nu tre års 

studier på Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet har väckt ett 

intresse  för  det  offentliga  livet  och  hur  möten  mellan 

människor sker i staden. Även om vi inledde arbetet ett intresse 

för näthandelns påverkan på staden, så avslutade vi med helt 

annorlunda intentioner än vad vi började med. 
 

Stort tack till vår handledare Therese Aldinge som har varit en 

stor  hjälp  under  denna  tid med  vägledning  och  inspiration. 

Tack även Ulla Haglund för ytterligare vägledning. 
 

Sammanfattning 

Handeln har spelat en stor roll för stadens utveckling och har 

länge  ansetts  väsentligt  för  den  sociala  dimension  som  det 

offentliga  livet  utgör.  Det  senaste  decenniet  har  handeln 

genomgått  markanta  förändringar,  då  näthandeln  har  ökat 

kraftigt. Detta anses vara en bidragande faktor i det minskade 

utbudet  av  butikslokaler  i  staden. Därför  skulle  detta  kunna 

leda  till  att handeln plats  i  staden och därmed det offentliga 

livet  påverkas  av  näthandelns  framväxt.  Därför  syftar  detta 

arbete att undersöka hur svenska kommuner arbetar med frågor 

om näthandel  och  olika handelsplatser  samt  vilken  koppling 

kommunerna anser att de har till det offentliga livet. Dessutom 

har  arbetet  för  avsikt  att  ta  fram  några  punkter  som  anses 

viktiga att förhålla sig till inför arbetet med dessa frågor. 
 

Vi  har  använt  oss  av dokumentär  forskning  för  att  samla  in 

empiri till undersökningen och områdesöversikten därefter har 

kvalitativ  textanalys  använts  för  att  undersöka  empirin  från 

fyra  olika  kommuner.  Perspektiven  från  såväl 

områdesöversikten som teorin om governance har använts för 

att analysera vår empiri. I slutsatsen ligger analysen till grund 

för  besvarandet  av  problemformuleringen. Därefter  besvaras 

även  uppsatsens  frågeställning  om  kommunernas 

ställningstagande  angående  handelsplatser  och  dess 

korrelation  till  näthandel  och  sambandet mellan  handel  och 

offentligt  liv  samt  hur  fysisk  planering  bör  verka  för  att 

bibehålla offentligt liv i centrumkärnan. 
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1 Inledning 

Detta kapitel  redogör  för arbetets ämne och utgångspunkt, 
vilken  ämnesproblematiken  som  arbetet  avser  förklara  och 
undersöka  och  varför  ämnesproblematiken  bör  undersökas. 
Kapitlet innehåller även en beskrivning av hur arbete avgränsas 
samt förtydliganden och definitioner av de olika begrepp som 
används  i  arbetet. Dessutom  klargör  kapitlet  för  resten  av 
arbetets disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Handel utgör en nödvändig byggsten för skapa naturliga möten 

mellan människor  i  samhället  och  för  att  samhället  och dess 

människor  ska  kunna  överleva  (Svedström  1999,  10). 

Mötesplatserna  som  handeln  bildar  utgör  de  grundläggande 

förutsättningarna  för  det  offentliga  livet  i  staden  (Bergman 

2003, 196). Kommersialiseringen av centrumkärnan anses vara 

precis det element som ger de offentliga rummen den miljö där 

handel och stadsliv går hand i hand, och är ömsesidigt beroende 

av varandra  (Bergman  2003,  196).  I  synnerhet då  tät,  samlad 

bebyggelse och förekomst av handel, service och verksamheter 

anses utgöra väsentliga  förutsättningar  för det offentliga  livet 

(Book & Eskilsson 1998, 60; Olsson 1991, 76). 
 

Handeln  har  genomgått  markanta  förändringar  sedan  den 

moderna urbaniseringen, det vill säga då befolkningen i större 

utsträckning flyttar från landsbygd till stad. Dessa förändringar 

som  utvecklats  från  1800‐talets  lanthandel  till  dagens 

konkurrerande  handelsformer,  där  näthandel  är  den  mest 

snabbväxande handelsformen  (Svensk Handel 2016, 3‐4). Den 

första stora förändring i utvecklingen av handelsformer kom i 

och  med  1960‐talets  självbetjänande  stormarknader  i 

externhandelsområden,  som  växte  fram  i  samband  med  att 

svenskarnas  välstånd  ökade  vilket  även  medförde  ett  ökat 

personbilsinnehav  i  de  svenska  hushållen  (Ibid).  Därefter 

fortsatte  utveckling  av  nya  handelsformer  under  80‐  och  90‐ 

talet,  då  köpcentrum  och  gallerior  blev  allt  mer  vanliga 

handelsformer  i  och  med  den  ökade  urbaniseringen  till 

storstadsregionerna  (Ibid).  I  dagsläget  är  det  2000‐talets 

näthandel  som  är  den  senaste  storväxande  handelsformen 

(Ibid). Näthandeln  har  ökat  kraftigt  de  senaste  åren  (Svensk 

Handel  2018,  7), då den växer  i  takt med digitaliseringen  av 

samhället och den ökade  tillgängligheten  till  internet  (Svensk 

Handel 2016, 3‐4). Näthandel utgör i dagsläget 9% av den totala 

försäljningen  i detaljhandeln  (Svensk Handel 2018, 7). Mellan 

2004 och 2017 ökade detaljhandeln sin totalförsäljning med 4% 

per år, medan näthandelns tillväxt var betydligt kraftigare då 
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försäljningen  ökade med  närmare  20%  per  år  (Ibid).  För  att 

kunna utgöra en konkurrenskraftig verksamhet behöver således 

handel  befinna  sig  i  ett  tillstånd  av  ständig  förändring  som 

samspelar  med  den  konstanta  samhällsutvecklingen  och 

anpassar sig till kundernas preferenser (Svensk Handel 2016, 4). 
 

Näthandel kan komma  att ha  en  oförutsedd påverkan på de 

offentliga  rummen  (Pettersson,  Winslott  Hiselius  &  Koglin 

2018,  1). Men  vad  kan  den  ökade  digitaliseringen  och  den 

expanderande  näthandeln  egentligen  innebära  för  det 

offentliga  livet  i  staden?  Frågan  är  om  näthandelns  framtida 

utveckling  kan  komma  att  rubba  det  ömsesidiga  behov  som 

handel och stadsliv har, eftersom ökad näthandel kan påverka 

förekomsten av fysiska butiker. Skulle det i så fall kunna leda 

till en avsaknad av stadsliv i de offentliga rummen? Det finns 

ännu  ingen konsensus om vad en sådan påverkan kan tänkas 

bli,  eftersom  forskning  och  spekulationer  från  allmänheten 

målar upp oeniga eller till och med motstridiga bilder av den 

framtida utformningen av handelsverksamheten. 

 

1.2 Problemformulering 

Handeln har länge ansetts vara väsentlig för det offentliga livet 

och människans dagliga användning av det offentliga rummet i 

staden.  Sedan  ett  tag  tillbaka  har  den  nuvarande 

handelsutvecklingen  varit  uppe  för  diskussion,  ifall  den  kan 

komma att ha en negativ påverkan på de offentliga miljöerna i 

stadskärnan. Alltså är den ökade användningen av näthandel 

ett  övergripande  samhälleligt  fenomen  som  skulle  kunna 

innebära en negativ påverkan på stadens  framtida utveckling 

och därmed på utformningen av stadens offentliga rum. Trots 

detta  finns det oenigheter avseende ämnet som argumenterar 

för om ändrade konsumtionsmönster överhuvudtaget påverkar 

utformningen av stadskärnan och dess offentliga  liv och rum. 

Dessutom  finns det även oklarheter om var och på vilket sätt 

näthandelns  potentiella  påverkan  kan  ske  på  stadskärnan. 

Dessa frågor om näthandel och konsumtion är komplexa, och 

leder ofta till väldigt skilda svar. Men om näthandelns tillväxt 

visar sig i staden och det påverkar de offentliga rummen samt 

människans dagliga användning av dem, hur kan den fysiska 

planeringen motverka denna negativa påverkan? 
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1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur olika handelsformer och 

i synnerhet hur näthandel kan påverka de fysiska butikerna och 

därmed det  offentliga  livet  i  centrumkärnan. Arbetet hoppas 

kunna  ge  förslag  på  hur  ökad  näthandel  och  ett  förändrat 

konsumtionsmönster kan hanteras av planeringsverksamheten 

i  svenska  kommuner.  Detta  för  avsikt  att  motverka  den 

potentiellt negativa påverkan som ökad näthandel skulle kunna 

ha på centrumkärnans förutsättningar  för handel och därmed 

det offentliga livet. 

 

1.4 Frågeställning 
1. Vilka  ställningstagande  gör  svenska  kommuner  i  dess 

plandokument  angående  olika  handelsplatser  och  dess 

korrelation till näthandeln? 

2. Hur behandlar svenska kommuner sambandet mellan handel 

och  offentligt  liv  samt  hur  ser  de  på  det  offentliga  livets 

betydelse? 

3. Hur  bör  planeringsverksamheten  verka  för  att  bibehålla  det 

offentliga  livet  i  centrumkärnan  gentemot  andra 

handelsplatser? 

 

1.5 Avgränsning 
Arbetet är inriktat på att urskilja om och hur handeln påverkar 

centrumkärnans fysiska butiker och hur det i sin tur påverkar 

stadens offentliga liv och rum. Arbetet kommer att undersöka 

hur svenska kommuner tar ställning till olika handelsplatser  i 

sina  plandokument.  Handelsplatserna  har  avgränsats  till 

dagligvaru‐ och sällanköpshandeln mot konsument som sker i 

fysiska  butiker  samt  dagligvaru‐  och  sällanköpshandeln mot 

konsument  som  sker  på  nätet.  Arbetet  kommer  alltså  inte 

granska  handel  mot  andra  företag  eller  handel  mellan 

konsumenter.  Eftersom  att  handel  mot  andra  företag  och 

handel  mellan  konsumenter  inte  är  relevant  vid 

undersökningen  av  den  ökade  näthandelns  påverkan  på 

kopplingen mellan handelns fysiska butiker och det offentliga 

livet. Dessutom är den tillgängliga statistiken om detaljhandel 

begränsad till handel mot konsument (NE 2 u.å.). 
 

Arbetet  kommer  även  att  undersöka  vilka  ställningstagande 

som  svenska  kommuner  gör  angående  olika  handelsplatser. 

Handelsplatserna  har  avgränsats  till  tre  områden med  olika 

karaktär:  centrumkärnan,  externa  handelsområden  och 

halvexterna  handelsområden.  Arbetet  kommer  även  att 

undersöka  hur  svenska  kommuner  behandlar  frågan  om  de 

offentliga miljöerna  i städernas olika handelsplatser. Även då 

har  arbetet  avgränsats  till  att  endast undersöka de miljöerna 

som finns i de tre tidigare nämnda handelsplatserna. 
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Arbetet  har  avgränsats  till  att undersöka plandokument  från 

fyra städer  i fyra olika kommuner, två medelstora kommuner 

och två lite mindre kommuner. Städerna arbetet fokuserar på är 

Sandviken,  Västervik,  Ronneby  och  Vetlanda.    Städerna    har 
valts utifrån fyra olika aspekter. 

 

 Förekomst av begrepp. Den  första aspekten som städerna har 

valts  utifrån  är  huruvida  kommunen  berör  frågor  om 

exempelvis  näthandel,  handelslokalisering,  offentlighet  i 

handelsområden,  levande  stads‐  och  gatuliv  i  minst  ett 

plandokument.
 Kommunens  storlek.  Den  andra  aspekten  som  städerna  har 

valts utifrån är kommunernas befolkningsantal. Då mellanstora 

och  mindre  kommuner  har  valts  för  att  de  anses  ha  mest 

likheter till resten av Sveriges kommuner. Det ska alltså finnas 

möjlighet  till  att  jämföra  resultatet  av  arbetet med  liknande 

svenska kommuner.
 Utgivningsår  på  dokumenten.  Den  tredje  aspekten  som 

städerna  har  valts  utifrån  är  när  plandokumenten  har 

framställts.  Översiktsplanerna  för  de  valda  kommunerna  är 

högst  tio år gamla, detta  för att näthandelns utveckling varit 

som kraftigast under de senaste åren då allt fler har fått tillgång 

till  internet.  Vilket  betyder  att  kommunerna  har  haft  större 

möjlighet  att  aktivt  ta  ställning  till  frågor om näthandel  eller 

förändrade konsumtionsmönster eller handelsformer.
 Dokumentens tillgänglighet. Den fjärde aspekten som städerna 

har  valts  utifrån  är  ifall  kommunernas  plandokument  är 

tillgängliga.  Kommunerna  som  har  valts  har  lättillgängliga 

plandokument, och de kommuner  som  inte valdes, hade ofta 

otillgängliga  dokument.  Detta  främst  på  grund  av  den 

tidsmässiga  begränsningen  för  genomförandet  av  arbetet. 

Vilket även kan implementeras på de övriga aspekterna.
 

1.6 Begreppsdefinitioner 
Handelsform  ‐  avser  former  av  dagligvaru‐  och/eller 

sällanköpshandel,  som  besitter  specifika  karaktärer  såsom 

centrumhandel,  torghandel,  stormarknadshandel  och 

näthandel. 
 

Handelsplats  ‐  avser  platser  eller  områden  där  samlad 

dagligvaru‐  och/eller  sällanköpshandel  sker.  Detta  arbete 

kommer  hantera  tre  olika  handelsplatser,  de  kommer 

benämnas  som  centrumkärna,  halvexterna  handelsområden, 

externa handelsområden. Näthandel utgör en ytterligare fjärde 

handelsplats som sker i en icke‐fysisk miljö. 
 

Centrumkärna ‐ avser stadens centrala kärna som utgörs av tät, 

samlad bebyggelse med blandade funktioner, där handeln är en 
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betydande funktion tillsammans med andra funktioner såsom 

boende, service, nöje och kultur. 
 

Halvexterna handelsområde ‐ avser ett område för dagligvaru‐ 

och/eller sällanköpshandel, som ligger i anslutning till samlad 

bebyggelse inom tätorten, med ett biltrafikorienterat läge och 

möjlighet till gång‐, cykel‐ och kollektivtrafik 
 

Externhandelsområde  ‐  avser  ett  område  för  dagligvaru‐ 

och/eller  sällanköpshandel  som  ligger  i utkanten av eller helt 

utanför tätorten med närhet till ett regionalt vägsystem. 
 

Näthandel  ‐  avser  en  handelsplats,  där  dagligvaru‐  och/eller 

sällanköpshandel  sker  i  en  icke‐fysisk  miljö  med  hjälp  av 

internet. 

 

Dagligvaruhandel ‐ avser handel av varor som tillgodoser det 

dagliga behovet för konsumenter, såsom  livsmedel, tidningar, 

blommor, apoteks‐ och egenvårdsprodukter. 
 

Sällanköpshandel ‐ avser handel av varor som tillgodoser behov 

utöver  det  dagliga  behovet  för  konsumenter,  såsom  skor, 

kläder, sportartiklar, fritidsartiklar, möbler, vitvaror och bilar. 
 

Offentligt rum ‐ avser ett multifunktionellt stadsrum som kan 

utnyttjas av allmänheten på deras eget bevåg. Det offentliga 

rummet erbjuder ofta en variation av aktiviteter och funktioner 

som passar flera olika samhällsgrupper, som brukar rummet på 

det sätt som de olika personerna känner för. 
 

Offentligt liv ‐ avser det ‘livet’ och de interaktionerna som sker 

mellan människor i det offentliga rummet. Det offentliga livet 

tar plats i mötesplatser för människor, idéer och livsstilar. Livet 

och rörelsen skapar ett offentligt rum som alla får använda fritt 

och naturligt. 

 

1.7 Disposition 
Utöver  det  första  inledande  kapitlet  som  innehåller  arbetets 

bakgrund,  problemformulering,  syfte,  arbetets  frågeställning, 

avgränsning,  begreppsdefinitioner  och  disposition  är  arbetet 

disponerat  i  sex  resterande  kapitel.  Dessa  utgörs  av  ett 

teorikapitel, ett metodkapitel, ett kapitel  för områdesöversikt, 

ett  undersökningskapitel,  ett  analyskapitel  och  ett 

diskussionskapitel. 

 

Det andra och teoretiska kapitlet innehåller det valda teoretiska 

perspektivet  governance  som  används  för  att  kunna  förklara 

och problematisera det valda ämnet. Det tredje och metodiska 

kapitlet innehåller metodansats, datainsamling, 
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metoddiskussion och tillvägagångssätt, där förtydligas valet av 

kvalitativ  textanalys  som  metodansats  och  dokumentär 

forskning  som  datainsamlingsmetod.  Dessutom  förklaras 

urvalet  av  undersökningsmaterial  samt  förklaras 

undersökningens tillvägagångssätt. Det fjärde och översiktliga 

kapitlet,  områdesöversikten,  innehåller  en  kunskapsöversikt 

angående  fem  olika  ämnen:  handelns  plats  i  staden,  stadens 

offentliga  liv,  kopplingen  mellan  handel  och  offentligt  liv, 

fysiska  och  icke‐fysiska  butiker  och  planering  i  Sverige,  där 

förtydligas perspektiv från den befintliga kunskapen om dessa 

ämnen. Det femte och undersökande kapitlet innehåller de fyra 

städer  som  undersöks:  Sandviken,  Västervik,  Ronneby  och 

Vetlanda. Där  förtydligas  städernas  bakgrund  samt  beskrivs 

städernas handelsplatser:  centrumkärnan, de halvexterna och 

externa handelsområdena. Dessutom redovisas kommunernas 

ställningstagande  och  allmänhetens  perspektiv  angående 

exempelvis  handel,  näthandel,  näringsliv,  offentliga  rum, 

offentligt  liv  och  mötesplatser.  Det  sjätte  och  analyserande 

kapitlet  innehåller  tre  olika  ämnen:  kommunernas planering, 

handel  och  offentligt  liv  och  näthandel,  där  analyseras 

undersökningen utifrån de olika perspektiven  som beskrivs  i 

teorin  och  områdesöversikten.  Det  sjunde  och  avslutande 

kapitlet är det diskuterande kapitlet som innehåller slutsatsen, 

en  slutdiskussion  och  en  diskussion  om  framtida  forskning. 

Slutsatsen  återkopplas  till  problemformuleringen,  medan  i 

slutdiskussionen  besvaras  frågeställningarna,  därefter 

utvärderas  huruvida  syftet  har  uppnåtts  och  hur  framtida 

forskning bör utföras. 



7  

2 Teori 

Detta kapitel redogör för det teoretiska perspektivet som denna 
uppsats använder sig av för att förklara och problematisera den 
potentiella påverkan som ökad näthandel kan ha på stadens 
handel och därmed centrumkärnan och dess offentliga liv. 

 

2.1 Governance 

Städer med  stark  offentlig  styrning  och  städer med  stort 

inflytande från privata intressen utvecklar olika stadsstrukturer 

(Book & Eskilsson 1999, 45). Förutom aktörer som är direkt 

kopplade  till  den  fysiska  planeringen  som  exempelvis 

kommunala  politiker  och  stadsplanerare  så  finns  det  lika 

många,  om  inte  fler,  aktörer  som  är  lika  betydande  för 

planeringsprocessen.  Dessa  aktörer  kan  vara  exempelvis 

fastighets‐  och  markägare,  hyresrättsföreningar, 

näringslivsrepresentanter,  entreprenörer  och  medborgare 

(Book  &  Eskilsson  1999,  44‐45).  Dagens  planerade 

stadsmönster är främst skapat genom en reglerad styrning som 

utförs av lokala, regionala och nationella myndigheter (Ibid). 

Denna styrning sker genom olika juridiska regelsystem och 

planeringsideal, där de allmänna och privata intressena har 

varierande  inflytande  (Ibid).  Governance  är  en  del  av  en 

styrande och decentraliserad struktur för ansvarsfördelning av 

olika  svenska  myndigheter  till  privata  aktörer  (Book  & 

Eskilsson 1999, 54). 
 

Governance är ett fenomen som kan beskrivas som en komplex 

och  interaktiv  samhällsstyrning,  men  det  utgör  även  en 

förklaringsmodell som bidrar till förståelsen om den offentliga 

sfärens  komplexitet  och  samspelet  som  finns  mellan  statlig 

styrning  och  medborgarna  i  samhället  (Hedlund  &  Montin 

2009,  11).  Governance  är  en  samhällsstyrning  som  i  större 

utsträckning  fokuserar  på  det  ökade  samspelet mellan  olika 

samhällsaktörer och politiken, till skillnad från centralstyrning 

som  istället  är  den  mer  traditionella  statliga  styrningen 

(Hedlund & Montin 2009, 7). Governance anses således ge en 

ökad  möjlighet  till  inflytande  i  samspelet  mellan  olika 

samhällsaktörers  intressen  samt  de  statliga,  regionala  och 

kommunala  intressena  (Ibid).  Governance  begreppet  kan  ha 

relativt varierande innebörder, det kan handla om förändringar 

som påverkar nationella och globala strukturer, eller så handlar 

det om nya mönster  för politisk  samhällsstyrning,  alternativt 

handlar  det  bara  om  att  namnge  en  redan  befintlig 

samhällsutveckling (Hedlund & Montin 2009, 9). 
 

Governance interaktiva samhällsstyrning definieras av att bilda 

och gynna nätverk mellan olika aktörer  till  skillnad  från den 

statliga centralstyrningen, där styrning istället innebär mer 
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eller mindre  tvångsbelagda  top‐down  beslut  (Hedlund & 

Montin 2009, 12). Governance styrs av fler än de politiskt valda 

representanterna, då styrningen på många sätt kan påverkas av 

politiskt  utomstående  aktörer  såsom  experter,  stora 

organisationer eller medborgargrupper (Ibid). Dessa får genom 

governance större inflytande i såväl den politiska agendan som 

de  slutliga  politiska  besluten  (Ibid).  Perspektivet  som 

governance framhäver är det faktum att staten inte är ensamma 

om att bidra till en auktoritativ fördelning av värden. 
 

I debatten om på vilket sätt dagens samhälle har övergått eller 

kommer att övergå från government till governance är svaren 

tämligen  oeniga  och  delvis motstridiga  (Hedlund & Montin 

2009, 8). Det anses ha skett en förändring som har gett politiken 

en ny interaktiva styrningsform som inte tidigare brukats (Ibid). 

Detta samtidigt som att det  inte alls har gjort det, utan dessa 

förändringar  anses  har  förekommit  långt  tidigare  (Ibid). Det 

anses även  finnas underlag  för att de  förändringar  som  skett 

istället har resulterat i att politiken tvärtemot har blivit mindre 

interaktiv  och  istället  mer  formell  och  hierarkisk  (Ibid). 

Slutligen  anses  det  finnas  ett  mellanting,  varvid  politiken 

växelvis styrs genom government eller governance beroende på 

politiskt område eller  tidsperiod  (Hedlund & Montin 2009, 8‐ 

9).  Det  som  således  kan  urskiljas  från  debatten  är  att 

governance,  den  interaktiva  samhällsstyrningen,  kan  anses 

vara både förändring och kontinuitet bland demokratins ideal, 

praktiska  beslut  och  verkställande  (Hedlund & Montin  2009, 

11). 
 

Stora samhälleliga förändringar har haft betydande inflytande 

på den moderna omställningen av samspelet mellan samhället 

och  staten  (Hedlund  &  Montin  2009,  10).  De  främsta 

förändringarna är globaliseringen, regionalisering, de utökade 

privata‐offentliga  nätverken,  avregleringen  av  den  offentliga 

sektorn och de förändrade kanalerna för medborgardeltagandet 

(Ibid). Globalisering har gett  internationella  institutioner ökat 

inflytande  inom  Sveriges  interaktiva  samhällsstyrning, 

exempelvis  har  EU  och  FN  så  pass  stort  inflytande  att 

anammande  av  deras  beslut  inte  alltid  är  förhandlingsbart 

(Ibid). Regionalisering har gett den regionala och kommunala 

politiken  ökat  inflytande  inom  den  interaktiva 

samhällsstyrningen, då denna politik  har  blivit mer  och mer 

betonad av marknads‐ och nätverksliknande strukturer (Ibid). 

Även  inom den  statliga  politiken  har dessa  strukturerna  fått 

ökat  inflytande  inom  samhällsstyrningen,  i  och  med  att 

resurser fördelas till såväl privata som offentliga aktörer för att 

lösa kollektiva  samhällsproblem  (Ibid). Avregleringen av den 

offentliga  sektorn  har  gett  marknadsorienterade  strukturer 

ökat inflytande inom den interaktiva samhällsstyrningen, då 
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privata, marknadsstyrda  företag  eller  nätverk  har  tagit  över 

såväl  ansvaret  som  inflytandet  över  de  institutioner  eller 

strukturer som tidigare styrts av politiken (Ibid). Återigen har 

de  förändrade  kanalerna  för  medborgardeltagande  gett 

marknadsorienterade  strukturer  ökat  inflytande  inom 

samhällsstyrningen, då den  representativa demokratin  i  form 

av folkvalda politiker mer och mer ersätts av andra former av 

medborgardeltagande (Ibid). 
 

Governance är ett diffust begrepp, där det  inte alltid  finns en 

helt klar bild av varken begreppets innebörd eller hur begreppet 

ska  hanteras  (Hedlund  &  Montin  2009,  13).  Hedlund  och 

Montin (2009) redovisar exempelvis ett perspektiv från Mayntz 

som ifrågasätter uppfattningen om att governance enbart är ett 

nytt  samhällsfenomen  och  menar  istället  att  governance 

handlar såväl om gamla fenomen som nya fenomen betraktade 

i samhället (Hedlund & Montin 2009, 13). Således är det viktigt 

att  definiera  governancebegreppet  utifrån  sin  kontext  för  att 

governance ska förbli ett användbart begrepp (Ibid). Hedlund 

och Montin  (2009) hävdar även att den enkla  förklaringen av 

governance  som  ‘ett  nytt  styrsätt’  inte  är  utförlig  nog  och 

hänvisar  till  Rhodes  som  påpekar  att  den  tolkningen  av 

governancebegreppet,  innefattar  för många  olika  betydelser, 

för  att  vara  begripligt  eller  användbart  (Hedlund & Montin 

2009, 9). För att beskriva den politiska process inom interaktiv 

samhällsstyrning  så  använder  Hedlund  och  Montin  (2009) 

Eastons  systemteori,  då  den  anses  förklara  att  samtliga 

politiska  beslut  görs  genom  ett  strategiskt  samspel  mellan 

kollektiva  aktörer,  nämligen  politikerna  (Hedlund & Montin 

2009,  13).  Därför  anses  interaktiv  samhällsstyrning  eller 

governance  inte  vara  ett  nytt  fenomen  utan  istället  har 

begreppet börjat användas  för att mer djupgående  förstå och 

förklara dagens samhällsstyrning (Hedlund & Montin 2009, 14). 
 

Det bör poängteras att det finns kritik mot governance och dess 

interaktiva  samhällsstyrningen,  eftersom  den  ger  ökat 

inflytande  till  olika  nätverk  och  privata  samhällsaktörer 

samtidigt som den minskar  inflytandet för den representativa 

demokratin  inom politiken  (Larsson & Bäck 2011, 111). Detta 

anses kunna utgöra en risk för den demokratiska legitimiteten 

(Ibid).  Interaktiv  samhällsstyrning  bygger på  att  nätverk  och 

aktörer  samspelar  med  varandra  och  politiken,  men  detta 

samspel  antyder  även  att  enbart  de  som  anses  bidra  får 

medverka i debatten (Ibid). Detta utgör en orättvis tillgång till 

inflytandet  på  politiken,  eftersom  det  utesluter  de  som  inte 

anses bidra (Ibid). Den representativa demokratin  till skillnad 

från den interaktiva samhällsstyrningen ger tillgång till ett mer 

likställt inflytande över politiken i och med individens rätt att 

rösta (Ibid). Även samhällsansvaret att redogöra för en 
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genomskinlig  bild  av  nätverk‐  och  aktörsförhandlingar  eller 

uppgörelser försvåras, således riskerar detta genom  interaktiv 

samhällsstyrning att bli ogenomförbart (Ibid). 
 

Governance bidrar till att näringslivet och olika handelsaktörer 

får  mer  inflytande  och  ökad  delaktighet  i  potentiella 

lokaliseringar  av  handel  eller  val  av  handelsformer  såsom 

centrumhandel,  köpcentrum‐  och  stormarknadshandel  i 

externa handelsområden eller näthandel i en icke‐fysisk miljö. 

Det kan  innebära en  förändrad maktstruktur  för den  fortsatta 

planeringen av staden, ifall olika aktörer får utvidgat utrymme 

för  inflytande  i  planeringsprocessen.  Detta  inflytande  kan 

således påverka utformningen och användningen av staden och 

dess  olika  miljöer,  såsom  exempelvis  det  offentliga  livet  i 

centrumkärnan. Planeringsverksamheten i svenska kommuner 

styrs i dagsläget med hjälp av det kommunala planmonopolet, 

som ger kommunerna ett stort utrymme för hur de utformar och 

genomför sina planer. Utifrån dagens system för den styrande 

makten,  har  enskilda  aktörer  eller  olika  aktörsgrupper  både 

stora och små möjligheter att kunna påverka utvecklingen av 

våra  städer. Teorin om governance används  i syfte att kunna 

undersöka centrumkärnans uppbyggnad och utveckling utifrån 

en typ av maktperspektiv som är betydande för planeringen av 

centrumkärnan och staden. 
 

Å ena sida kan governance anses vara en bidragande faktor av 

den  potentiellt  negativa  påverkan  som  ökad  näthandel  kan 

komma  att  ha  på  offentliga  handelsplatser  och  därmed  det 

offentliga livet. Men å andra sidan kan governance dock även 

anses  vara  en  bidragande  faktor  för  att  kunna  avhjälpa  eller 

bearbeta den potentiellt negativa påverkan som ökad näthandel 

kan komma att ha på offentliga handelsplatser och därmed det 

offentliga livet. 
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3 Metod 

Detta  kapitel  redogör  för  den metod  som  används  för  att 
undersöka  och  besvara  arbetets  forskningsfrågor  samt  den 
metod som används för datainsamling. Dessutom innehåller 
kapitlet en motivering av metoderna samt en beskrivning och 
avgränsning av hur metoderna kommer att användas. 

 

3.1 Metodansats 

Arbetets metodansats kommer bestå av en kvalitativ textanalys 

och  metodansatsen  för  datainsamlingen  kommer  att  vara 

dokumentär  forskning,  där  olika  dokument  och  artiklar 

undersöks  i  avsikt  att  hitta  information  som  svarar  på 

forskningsfrågorna.  Arbetet  kommer  att  använda 

plandokument  från  fyra  olika  kommuner  för  att  djupgående 

undersöka  och  analysera  det  forskningsproblem  som 

presenterats. 
 

Valet  av kvalitativ  textanalys har gjorts  för  att kartlägga  och 

analysera hur samhällsfrågor och samhällsfenomen framställs i 

olika  typer  av medier  såsom  texter  och  skriftliga  dokument. 

Detta  eftersom  att  textanalysen  kan  styras  utifrån  olika 

förutsättningar, då förståelsen för en texts innebörd kan tolkas 

på olika sätt (Fejes & Thornberg 2015, 178). Vi vill med hjälp av 

den  kvalitativa  textanalysen  bilda  ett  förhållningssätt  till  de 

olika dokument och texter som vi valt ut för att skapa en egen 

förståelse av dokumentens innebörd och kunskap. 
 

Den kvalitativa analysen innebär att tolka vilket sammanhang 

utanför det uttryckliga i texten som innebörden har en relation 

till.  Eftersom  att  handelns  potentiella  påverkan  på  fysiska 

butiker och därmed det offentliga livet är så svårdefinierat och 

ännu ett så outforskat ämne, blir det omgivande samhället och 

vart dokumenten är producerade oerhört viktigt. Hur samhället 

är socialt organiserat och vilka värderingar som avspeglas kan 

uttryckas genom  texterna  som analyseras  (Fejes & Thornberg 

2015, 180, 184). 
 

Eftersom att olika dokument och texter är vår primära datakälla 

utger sig dokumentär  forskning, som ett komplement  till den 

kvalitativa  textanalysen.  Precis  som  kvalitativ  textanalys  är 

dokumentär  forskning  inte endast en  ren  faktainsamling  från 

det som vi läser, utan förutsätter en tolkning av dokument, för 

att  söka  efter  olika  strukturer  och  innebörder  som  följer 

tolkningen (Denscombe 2018, 319). 

 

Eftersom att vi använder oss av en kvalitativ textanalys vill vi 

även  ta  reda  på  hur  frågorna  kring  det  offentliga  livet  och 

handeln berörs samt hur samhällsfenomenet framställs i olika 
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media.  Media  som  uppvisar  politikers  och  allmänhetens 

erfarenheter och intryck genom debattartiklar och insändare. 

 

3.2 Datainsamling 

Vi använder oss av olika texttyper i arbetet. Texterna är utvalda 

för att beröra olika typer av infallsvinklar som hjälper oss svara 

på  den  problematik  som  undersöks.  Utöver  plandokument 

används  även  tidigare  forskning  och  relevant  litteratur  inom 

området. Den relevanta litteraturen utgörs exempelvis av källor 

som  kan  ge  oss  ytterligare  kunskap  om  ämnet, 

språkanvändning och begreppshantering  för  ämnet  samt hur 

staden och dess offentliga rum har förändrats över tid och hur 

det kan tänkas utvecklas. 
 

De  dokument  som  genomsöks  och  utgör  underlaget  för 

undersökningen och analysen av forskningsfrågorna är: 

 Översiktsplan för Sandvikens kommun 2030 (2018)
 ÖP 2025 för Västervik kommuns översiktsplan (2014)
 Översiktsplan Ronneby 2035  (2018)
 Vetlanda översiktsplan 2010 (2010)

 

Det  tillkommer  även  olika  sorters  plandokument, 

styrdokument,  dessutom  tillkommer  det  olika  artiklar  och 

insändare från olika medier. 

 

De dokumentära källorna som vi granskar väljs inte på måfå och 

inte heller utan att  först kontrollera deras validitet. För att de 

dokumentära källorna i första hand ska börja granskas finns ett 

antal kriterier som behöver uppfyllas. Det första grundläggande 

kriteriet  är  dokumentets  autenticitet,  vilket  innebär  att 

fastställa att dokumentet är vad det utger sig för att vara och att 

dokumentet  är  den  ursprungliga  versionen.  Det  andra  är 

dokumentets  representativitet,  vilket  innebär  att  kontrollera 

om  dokumentets  innehåll  är  relevant  och  typiskt  för 

ämnesområdet samt om dokumentet behandlar den kontexten 

vi söker i innehållet. Det tredje är dokumentets innebörd, vilket 

leder  till  frågan om hur  tydligt och  entydigt  textens  innehåll 

verkligen är samt om det finns underförstådda meningar som 

kräver  läsaren  att  se  mellan  raderna.  Dessutom  bör 

dokumentets  innebörd  kontrolleras  för  att  fastställa  att 

dokumentet  är  vad  det  utger  sig  för  att  vara  och  att  dess 

innehåll  är  korrekt  förmedlat.  Det  fjärde  är  dokumentets 

trovärdighet, vilket handlar om att säkerställa att dokumentets 

presenterade  innehåll stämmer. Här gäller det alltså att  innan 

ta  reda på exempelvis  i vilket syfte som  texten skrevs, vilken 

status  som  författaren  har  samt  om  dokumentet  redogör  för 

några  faktiska  händelser  som  författaren  har 

förstahandsinformation till. Alltså bör själva kontexten som 
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dokumentet  är  skriven  i  genomsökas  för  att  fastställa  dess 

trovärdighet. (Denscombe 2018, 326). 

 

3.3 Metoddiskussion och kritiskt förhållningssätt 

Kritik mot själva datainsamlingsmetoden är att  förlitandet på 

artiklar och  insändare, för att skildra allmänhetens perspektiv 

gentemot kommunens plandokument, kan skapa en skev bild 

av  allmänhetens  perspektiv. Då  det  inte  är  alla  som  skriver 

artiklar  och  inlägg  för  att  uttrycka  sin  åsikt  genom  offentlig 

media. 
 

Det krävs även att forskarna tar distans, i största möjliga mån, 

från  sina  egna  värderingar  och  sätter  upp  grundläggande 

punkter  för  urvalet  av material. Det  bör  innehålla  en  kritisk 

inställning  mot  det  insamlade  materialets  trovärdighet  och 

forskarens  omdöme  för  hur  materialet  sedan  används. 

Nackdelen  med  de  uppgifter  som  samlas  in  endast  från 

dokument  är  att  forskaren måste,  vid  varje  tillfälle,  bedöma 

källans  trovärdighet.  Enligt  Denscombe  (2018)  är  detta  inte 

alltid  ett  säkert  tillvägagångssätt  särskilt  för dokument  tagna 

från  internet,  då  dessa  exempelvis  kan  vara  föråldrade 

(Denscombe  2018,  339).  Ytterligare  nackdelar  är  att 

dokumenten som arbetet använder utgörs av sekundära data, 

alltså är  inte materialet som vi använder producerat specifikt 

för den undersökning som vi avser att göra. 
 

Kritiken mot den kvalitativa textanalysen berör den subjektiva 

tolkningen som utförs av forskaren, då forskaren värderar och 

analyserar  dokument  och  text  utifrån  forskarens  subjektiva 

perspektiv och egna tolkningar. Analysen riskerar att bilda en 

förståelse  och  tolkning  snarare  än  en  objektiv,  allmängiltig 

sanning (Denscombe 2018, 343). Vi vill alltså ta reda på hur och 

varför  saker  sker  men  kan  inte  utföra  analysen  på  ett  rent 

objektivt  sätt,  vilket  skulle  kunna  genomförts  om 

datainsamlingsmetoderna hade varit mer omfattande. 
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3.4 Tillvägagångssätt 

Analysen av kommunernas plandokument genomsöks med 

hjälp  av  nyckelord   såsom    handel,    näthandel,  internet, 

externhandel, centrum, offentliga rum och mötesplatser. Efter 

det kommer relevanta delar av översiktsplanen analyseras och 

tolkas, för att bilda en förståelse om vad kommunens 

ställningstagande kring handel och offentligt liv är. Därefter 

undersöks andra relevanta styrdokument såsom exempelvis 

fördjupade översiktsplaner, centrumplaner, handelsplaner och 

gestaltningsprogram,  för    att  ta  reda    på  om  de 

ställningstagandena från översiktsplanen överensstämmer 

med de i kommunens övriga plandokument. Detaljplaner över 

handelsområden    såsom      centrumkärnan, 

externhandelsområden eller halvexterna handelsområden kan 

med fördel också undersökas för att se om de överensstämmer 

med översiktsplanens ställningstagande angående handel och 

offentliga rum. Därefter analyseras plandokumenten för att 

försöka urskilja kvaliteter och brister i hur frågor om handel och 

offentligt liv har hanterats i dokumenten. 
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4. Områdesöversikt 

Detta kapitel redogör för kunskap och tidigare forskning utifrån 
olika perspektiv. Dessa perspektiv handlar om handelns plats i 
staden,  det  offentliga  livet  i  staden  samt  kopplingen 
däremellan. Ytterligare perspektiv handlar om handelns fysiska 
och icke‐fysiska butiker samt hur svensk planering arbetar. 

 

4.1 Handelns plats i staden 

Handeln  har  ständigt  varit  i  en  tilltagande  utveckling  som 

medfört markanta förändringar av stadens sociala mönster, då 

handelsutvecklingen  har  format  hur  allmänheten  brukar  de 

offentliga  rummen  i  anslutning  till  handelsverksamheterna 

(Bergman  2003,  171).  Den  tilltagande  utveckling  har  även 

medfört  en  större  förändring  av  själva  handelsformerna 

(Bergman  2003,  7‐8).  Ägarna  till  stadens  äldre  varuhus  från 

1930‐talet  var  medvetna  om  att  desto  fler  människor  som 

befann sig en längre tid i deras butikslokaler desto större skulle 

deras vinster bli (Bergman 2003, 93). Därför byggdes varuhusen 

för  att  locka  in människor  till butikerna och  för  att de  sedan 

skulle  kunna  uppehålla  sig  i  butikerna  (Ibid).  Detta 

genomfördes genom att skapa större gårdsliknande platser och 

genom att placera caféer längre in i varuhusen (Ibid). På så sätt 

blev de nya varuhusen både  lättillgängliga och överblickbara, 

dessutom gav de besökarna möjlighet till att inspektera varorna 

och  flanera  i  handelsmiljön  under  en  längre  tid  (Ibid). Detta 

skapade ett nytt, tillgängligt rum i staden som utvidgade gatans 

offentliga liv (Ibid). Således bör det poängteras att för dem som 

uppehöll  sig  i  staden  för  att  socialisera  och  umgås,  blev 

varuhusen,  galleriorna  och  den  nya  centrumkärnan  allt 

viktigare  platser  (Bergman  2003,  49).  Trots  det  förblev  gatan 

den mer  lättillgängliga  platsen  för  att mötas  och  umgås  på 

(Ibid). Men det som handeln i staden alltså lyckades med var att 

framhäva  offentligheten  av  stadens  gator  (Ibid).  Gator  som 

utgör ett gemensamt stråk som de flesta brukar eller passerar 

för  att  handla  eller  kanske  bara  promenera  (Bergman  2003, 

160). 
 

1960‐talets  stormarknader  och  handelsplatser  och  den 

efterföljande  självbetjäningen  i  butikerna  gav  upphov  till  en 

mer avslappnad och jämställd handelsmiljö, då detta öppnade 

butikernas  dörrar  för  en  större  mängd  samhällsgrupper 

(Bergman 2003, 171). Handelsmiljöer som uppstod i butikernas 

närhet, kom även att medföra förändringar av mötesplatser och 

träffpunkter  i  dessa  miljöer,  i  och  med  att  utbudet  av 

serveringar  såsom  krogar,  restauranger  och  caféer  ökade  i 

anslutning  till  handelsverksamheterna  (Bergman  2003,  174). 

Där den storskaliga handelsverksamheten bredde ut sig längs 
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centrumkärnans  gågator,  köpcentrum  eller  gallerior,  så 

utgjorde handeln och kommersialisering av miljön det 

avgörande elementet för liv i stadsmiljön (Bergman 2003, 196). 

Kommersialiseringen av dessa platser kan i dagsläget anses 

vara precis det element som ger de offentliga rummen en miljö 

där handel och stadsliv går hand i hand, och är ömsesidigt 

beroende av varandra (Ibid). I synnerhet då samlad bebyggelse 

och förekomst av handel, service och verksamheter anses 

utgöra väsentliga förutsättningar för det offentliga livet 

(Olsson 1991, 76). 
 

Sammanfattningsvis  så  kan  utvecklingen  av  dagens 

handelsmiljöer  påvisa  en  ökad  kommersialisering  av 

centrumkärnan, vilket innebär att utan handel gynnas inte det 

offentliga  livet  eller  dess  möjligheter  för  ett  betydelsefullt 

omkringströvande  i  centrumkärnan  (Bergman  2003,  196). 

Handelns positiva  inverkan på  centrums offentliga  liv märks 

främst  i  täta  urbana  miljöer,  där  handelns  betydelse  för 

framväxten av offentligt liv är som tydligast (Ibid). 

 

4.2 Stadens offentliga liv 
Stadens  offentliga  rumslighet  och  stadens  rumsliga 

offentlighet är,  tillsammans med  en viss  täthet av byggnader 

och  funktioner  samt  en  större  mängd  människor,  det  som 

skapar den stadsmässiga karaktären som kännetecknar staden 

(Olsson 1998, 4). 
 

Offentlighet  som begrepp definieras  ofta  i  samband med  sitt 

motsatsbegrepp  privat  (Olsson  1998,  5),  där  offentlighet 

definieras utifrån att det inte är privat medan privat definieras 

av  att det  inte  är offentligt. Offentlighet  innefattar  en  allmän 

och gemensam plats som är tillgänglig för alla och tillhör alla, 

där  samtliga  får  vistas  och  ingen  får  uteslutas  (Ibid).  Det 

offentliga kan dessutom inte styras av enskilda individer (Ibid). 

Det privata är däremot det som den enskilda individen eller de 

enskilda  intressena  styr  över  (Ibid). Därför  är privata platser 

ofta  väldigt  begränsade  vad  det  gäller  tillgänglighet  (Ibid). 

Rumslighet handlar om hur en plats eller ett rum är avgränsat 

från  sin  omgivning  (Ibid).  Detta  kan  ske  genom  en  fysisk 

avgränsning, där gatan eller torget utgör rummets golv medan 

gatan  eller  torgets  angränsande  husfasader  utgör  rummets 

väggar (Ibid). Rumslighet kan även skapas genom en icke‐fysisk 

avgränsning där individens relation till andra människor i dess 

närhet  skapar  en  tillfällig  rumslighet  som  varar,  medan 

individens  interaktion  med  människorna  varar  (Ibid). 

Interaktionen  kan  ske  när  en  individ  exempelvis  deltar  i  ett 

rörelsemönster  baserat  på  människans  sociala  konventioner 

såsom en köbildning eller en gemensam paus inför 
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övergångsställets  stoppljus  (Ibid).  Kombinationen  av 

offentlighet och rumslighet är det som bildar staden offentliga 

rum och det är i de offentliga rummen som stadens offentliga 

liv tar plats (Ibid). 
 

En  av  de  viktigaste  uppgifterna  en  centrumkärna  har,  är  att 

uppfylla en rimligt tät koncentration av bebyggelse med olika 

funktioner  såsom  bostäder,  handel  och  service  (Book  & 

Eskilsson  1999,  60).  Dessutom  bör  centrumkärnan  även 

innefatta  rumsbildningar  som  uppmanar  till  möten  mellan 

människor  (Ibid).  Det  är  först  när  stadens  centrumkärna 

uppfyller  detta  som  den  kan  skapa  förutsättningar  för  ett 

levande  offentligt  rum,  ett  offentligt  liv  (Ibid). 

Funktionsuppdelning av staden, det vill säga uppdelningen av 

olika funktioner såsom handel, bostäder, service, verksamheter 

i separata koncentrerade områden,  ligger  till grund  för att de 

offentliga miljöerna minskar medan det privata miljöerna ökar 

(Ibid).  Detta  försvårar  den  offentliga‐privata  indelningen  av 

stadens  rum, vilket  i  sin  tur  försvårar  stadens möjligheter att 

skapa  förutsättningar  för  ett  offentligt  liv  (Ibid). 

Funktionsuppdelning  riskerar  att  ersätta  centrumkärnans 

offentliga  miljö  med  privata,  avgränsade  miljöer  med 

köpcentrum,  gallerior,  stormarknader  och  nöjeskomplex  som 

kännetecknar stadens externhandelsområden (Ibid). De privata 

miljöerna  som  uppstår  i  anslutning  till  funktioner  såsom 

köpcentrum, gallerior, stormarknader och nöjeskomplex anses 

ofta sakna platsbundenhet, då de kan etableras var som helst 

(Book & Eskilsson 1999, 62). Det kan således vara därför den 

sortens  funktioner och verksamheter ofta passar bra  i externa 

handelsområden (Ibid). 
 

Köpcentrum, gallerior och stormarknadsområden anses försöka 

uppnå en liknande funktion som en marknadsplats har (Book & 

Eskilsson  1999,  61).  Men  till  skillnad  från  exempelvis 

torgmarknader som sker på allmän mark i en offentlig miljö, så 

är köpcentrum och stormarknadsområden etablerade på privat 

mark och sker således i en privat miljö (Ibid). Detta tydliggörs i 

och med  att  de  privata  handelsmiljöerna  kan  styras  av  dess 

ägare,  exempelvis  vad  det  gäller  tillträdesregler  (Ibid). Vilka 

målgrupper  som  beviljas  inträde  eller  vilka  samhällsgrupper 

som  inte anses får bevista handelsmiljöerna kan alltså styras  i 

den  privata  handelsmiljön  (Ibid).  Det  kan  även  handla  om 

vilken tid människor har tillåtelse att vistas i handelsmiljöerna, 

vilket begränsar vistelsen till när köpcentrum och stormarknad 

har  öppet  (Ibid).  Dessutom  kan  det  handla  om  att  reglera 

besökarna  uppträdande,  genom  exempelvis  rökförbud  eller 

nedskräpningsförbud (Ibid). 
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Det  offentliga  livet  i  centrumkärnan  har  utvecklats  och 

förändrats,  och  det  som  anses  utgöra  det  offentliga  livet  i 

dagsläget är alltså en plats där människor är i rörelse, en plats 

för att flanera och umgås men först och främst en plats för att 

utnyttja centrumkärnans handelsutbud (Bergman 2003, 196‐ 

197). 

 

4.3 Kopplingen mellan handel och offentligt liv 

Handeln  och  det  offentliga  livet  i  staden  är  tätt 

sammankopplade  och  utgör  således  grundläggande 

förutsättningar för att de ska gynna varandra (Bergman 2003, 7; 

Fredriksson & Aslan 2017, 9). Detta ömsesidiga beroende av 

varandra  innebär  att  samtliga  platser  som  omfattas  av  ett 

växande stadsliv har en framgångsrik handel att tacka för sin 

utveckling  (Bergman  2003,  7). Medan  handeln  ger  större 

förutsättningar för offentligt liv så ger även offentligt liv i sin 

tur  större  förutsättningar  för  andra  servicenäringar  såsom 

exempelvis serveringar (Ibid). Denna påstådda kedja förstärks 

av  Olsson  (1991)  som  anser  att  täthet  förutom  handel, 

verksamheter och service är en nödvändig förutsättning för 

offentligt liv (Olsson 1991, 76). Centrumkärnan förändrade det 

offentliga rummet och de angränsande handelsmiljöerna från 

att vara tydligt, socialt strukturerade till att vara mer liberala 

och  informella, då  fler hade  tid  och  råd  att bruka  stadens 

offentliga rum och handelsmiljöer (Bergman 2003, 171). 
 

Svedström  (1999)  menar  att  centrumkärnans  väsentliga 

drivkraft  är  handeln  och  att  den  är  nödvändig  för  att 

centrumkärnan  ska  kunna  bibehålla  sin  stadskaraktär  och 

bebyggelsestruktur  (Svedström  1999,  13).  Det  sättet  som 

centrumkärnan  erbjuder  en  plats  för  offentligt  liv  kan 

exempelvis  inte  erbjudas  av  halvexterna  och  externa 

handelsområden,  då  dessa  platser  utgörs  av  en  privat 

handelsmiljö  (Book  &  Eskilsson  1999,  61).  Halvexterna  och 

externa handelsmiljöer erhåller inte samma förutsättningar för 

offentligt  liv  som  centrumkärnan  gör,  då  dessa  är  privata 

platser som stänger ner och låser för kvällen (Book & Eskilsson 

1999,  61).  Eftersom  att  näthandel  tar  plats  i  en  icke‐fysisk 

handelsmiljö (NE 2 u.å.), kan näthandel inte heller erbjudan en 

plats för offentligt liv. 
 

Butikerna har även blivit allt mer  tillgängliga  för de som  inte 

bor  nära  centrumkärnan,  utan  i  periferin  av  staden,  och 

butikerna  i  centrumkärnan  har  alltmer  öppnat  upp  för  en 

bredare  allmänhet  (Bergman  2003,  10).  Detaljhandeln  och 

shopping har även successivt blivit en självständig, nödvändig 

och underhållande aktivitet för många (Ibid). Det privata rum 

som butiken utgör har förändrats och blivit en fortsättning och 
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förlängning  av  det  offentliga  livet  som  präglar  gaturummet 

(Ibid). 
 

Sammantaget  utgör  butikerna  och  centrumkärnans 

detaljhandel en väsentlig del av en levande och aktiv 

offentlighet (Bergman 2003, 10). Täthet är ett visst måste för 

det offentliga livet, liksom en förekomst av kommersiella 

verksamheter och service (Olsson 1991, 76). Förutom att det 

offentliga livet kräver en viss andel handel, kräver det offentliga 

livet även förutsättningar för att den fysiska utformningen ska 

leda till rumsbildningar som skapar platser för möten och 

platser att vistas på (Olsson 1991, 77). Dessa bör även besitta en 

naturlig fallenhet för att kunna flanera och ströva omkring, då 

det skapar en miljö som lockar till sig människor (Ibid). 

 

4.4 Fysiska butiker och icke‐fysiska butiker 
De  fysiska  butikerna  utgör  den  traditionella  platsen  för 

dagligvaru‐ och sällanköpshandel som finns i dagens städer och 

dess omland, där du som konsument kan gå hem med varan 

direkt efter köpet (NE 2 u.å.). De icke‐fysiska butikerna utgörs 

av  handelsplatser där dagligvaru‐  och  sällanköpshandel  sker 

med  hjälp  av  digitala  medier  såsom  näthandeln  (Ibid). 

Historiskt har dagligvaru‐ och sällanköpshandeln skett främst i 

fysiska butiker, men i dagens samhälle har näthandeln blivit allt 

vanligare (Svensk Handel 2018, 7). Således anpassar företag sin 

försäljning till kundens behov att kunna handla i såväl en fysisk 

butik som ien icke‐fysiska butik (Rosenström 2016, 43). Därför 

anses  det  alltid  behövas  såväl  torghandel  och 

självbetjäningshandel  i  fysiska  butiker  som  och  näthandel  i 

icke‐fysiska butiker (Bergman 2003, 9). 
 

Under de senaste decennierna har det skett stora förändringar, 

och  digitaliseringens  framfart  leder  till  att  allt  fler  får  större 

tillgång  till  internet och därmed näthandeln  (NE 1 u.å.). Den 

ökade användningen av näthandel är en beteendeförändring i 

hur konsumering sker (Pettersson, Winslott Hiselius & Koglin 

2016, 2). Detta påverkar den omvandling av detaljhandeln som 

sker i dagsläget, inte bara i Sverige utan även runt om i världen 

(NE 1 u.å.). Generellt har utvecklingen av handeln,  lett  till en 

omfattande  utbredning  av  butiker  i  stadens  periferi,  men 

utvecklingen har även  skett  i och med handelns  framväxt på 

internet (Svensk Handel 2016, 3‐4). Det är väldigt få argument 

som kan ifrågasätta idén om att handelns fysiska utveckling och 

lokalisering  i  staden kan krympa  till  förmån  för den digitala 

(Fredriksson & Aslan 2017, 8). Vidare finns det argument för att 

näthandeln  helt  kommer  förändra  människans  synsätt 

angående distans  (Rotmans & Van Asselt  2000,  112). Distans 

som alltså handlar om tillgängligheten till varor och  tjänster 
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samt dagens världsuppfattning och globalisering (Ibid). Distans 

kan bli något virtuellt som ändrar strukturer och dessa skulle 

kunna påverka stadens framtida utformning (Ibid). På grund av 

den  bristande  kunskapen  som  finns  om  vilka  effekter 

näthandeln  och  digitalisering  skulle  kunna  ha,  anses  det 

angeläget  att  integrera  och  implementera  nya 

planeringsverktyg för en långsiktig planering (Ibid). 
 

Ökad  näthandel  kan,  som  tidigare  nämnt,  komma  att  ha  en 

oförutsedd  påverkan  på  de  offentliga  rummen  (Pettersson, 

Winslott  Hiselius  &  Koglin  2018,  1).  Det  finns  ännu  ingen 

konsensus om vad effekterna av en sådan påverkan kan tänkas 

bli, eftersom att forskning och spekulationer från allmänheten, 

målar upp oeniga eller till och med motstridiga bilder av den 

framtida  utformningen  av  handelsverksamheterna.  En  del 

artiklar förutsätter att näthandeln kommer att ha en avsevärd 

inverkan  på  handelsverksamheter  i  stadskärnan,  då  de 

rapporterar  att  ett  flertal  butiker  kan  tänkas  stänga  igen  och 

möjligen  ersättas  med  alternativa  verksamheter  såsom 

vårdcentraler,  bibliotek  eller  annan  samhällsservice 

(Bränström 2018). Detta anses ge upphov för tvivel om huruvida 

centrumkärnan ska kunna bibehålla sin attraktionskraft när de 

står  inför  näthandelns  utveckling  (Ibid).  Andra  artiklar  ser 

också att näthandeln mer och mer kommer att konkurrera med 

den fysiska butiken, vilket kan leda till att så mycket som 5 000– 

10 000 butiker  stänger  inom  sju år  (Englund 2017). Svaret på 

denna konkurrens anses vara att de  fysiska butikerna  tvingas 

komma  på  nya  butikskoncept  som  kan  fortsätta  attrahera 

kunder, såsom att erbjuda alternativa aktiviteter i ansluning till 

butiken  (Ibid). Det kan handla om klädbutiker  som även har 

serveringar,  skönhetssalonger  eller  secondhandförsäljning, 

köpcentrum  som  erbjuder  gym‐  eller  lekaktiviteter  eller 

livsmedelsbutiker  som  håller  matlagningskurser  (Ibid). 

Dessutom  finns  det  artiklar  och  rapporter  som  påpekar 

nödvändigheten med att  företag och butiker använder  sig av 

flera  försäljningskanaler  som  kompletterar  varandra  för  att 

förbli  konkurrenter  inom  handelsbranschen  (Rigby  2011; 

Svensk Handel 2016, 4). En del tror att trots handelns alla olika 

utvecklingsmöjligheter  såsom  handelsspecialisering, 

handelsgeneralisering, avtagande privatkonsumtion eller ökad 

global handel, så kommer handelns betydelse för utformningen 

av offentliga rum förbli avgörande (Bergman 2003, 198). I och 

med det anses även den fysiska butiken fortsätta att vara ett av 

de viktigaste elementen i handelsstrukturen (Ibid). 
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4.5 Planering i Sverige 

För  att  kunna  förstå  hur  näthandel  sätts  i  en  kontext  till 

planeringsverksamheten  bör  en  beskrivning  på  hur  denna 

verksamhet arbetar först presenteras. Planeringsverksamheten 

styrs först och främst av skrivna regler såsom lagstiftningar och 

förordningar men det finns även ideal, traditioner och normer 

som har stort inflytande på hur planeringsverksamheten utförs 

(Johansson & Khakee 2009, 71). De olika normer eller ideal som 

formar planeringens verksamhet kan vara såväl vidsträckta som 

specifika  för  enskilda  planeringskontor  runt  om  i  Sverige 

(Johansson  &  Khakee  2009,  71).  Stadsplaneideal  har  en 

styrande roll på individen, och kan således utgöra en avgörande 

faktor  för  att  ändra  individens  tankesätt  och  få  dem  att  se 

alternativa  normer  som  därmed  får  inflytande  på  individen 

(Johansson & Khakee 2009, 72). Den kommunala planeringen 

regleras med hjälp av lagstiftningar såsom Plan‐ och bygglagen 

(PBL)  och Miljöbalken  (MB)  (Ibid).  PBL  och MB  utgör  olika 

funktioner  för  planering,  dels  genom  juridiskt  styrande 

plandokument och genom dess tillämpning (Ibid). PBL och MB 

reglerar även hur bedömning av intressekonflikter mellan olika 

aktörer  och  allmänheten  ska  ske  samt  ställer  PBL  och  MB 

ytterligare  krav  på  vad  de  nödvändiga  kvaliteter  som  den 

byggda miljön bör bestå av (Johansson & Khakee 2009, 73). 
 

Kommunerna  har  alltså  ett  vidsträckt  och  gediget  ansvar 

genom  det  kommunala  planmonopolet  för  planeringen 

(Johansson  &  Khakee  2000,  73).  PBL  bestämmer  för  hur 

planläggning av mark och vatten samt byggande ska ske samt 

bestämmer  PBL  att  samhällsutvecklingen  ska  främja  en 

långsiktigt  hållbar  livsmiljö  och  goda  sociala 

levnadsförhållanden i nuläget och i framtiden (Ibid). 
 

Under  1980‐  och  90‐talet  bidrog  förhandlingsplaneringen  till 

att  svenska  kommuner  använde  sig  av  en  marknadsstyrd 

planering (Book & Eskilsson 1999, 53). Målet med den typen av 

planering  var  att  skapa  en  urban  profil  utåt  sett,  för  att  låta 

staden  verka  lockande  och  spektakulär  (Ibid).  Detta  drevs 

samtidigt under en tid där kommunerna fick en allt försämrad 

ekonomi  och  där  konkurrens  mellan  kommuner  hårdnade 

(Ibid). Det  ledde  till  brister  i  den  strategiska  och  långsiktiga 

planeringen, och gav vika för stora projekt som var skapade av 

privata  intressegrupper  (Ibid).  Starka, privata  aktörer  fick då 

alltså  tillgång  till  allt  mer  inflytande  på  stadsutvecklingen, 

vilket  tvingade  kommunerna  till  i  att  allt  större utsträckning 

samverka  och  förhandla  med  privata  aktörer  (Ibid).  Dessa 

aktörer  som  främst  engagerade  sig  i  de  projekt  som  var 

angelägna  för dem, hade egentligen  inte någon skyldighet  till 

att beakta den långsiktiga planeringen (Book & Eskilsson 1999, 

53‐54). 
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Förhandlingsplanering har ett stort antal mångfacetterade 

uppfattningar om vad det egentligen innebär men det 

associeras främst med samverkan mellan de offentliga 

myndigheterna och de privata, marknadsstyrda aktörerna 

(Bergman 2003, 179‐180; Book & Eskilsson 1999,  53‐54;  

Khakee 2000, 33). Kommunikativ planering till skillnad från 

förhandlingsplaneringen, lägger vikt vid både interaktion och 

korta, planerade steg framåt som problematiserar och tolkar 

vad planeraren egentligen gör (Khakee 2000, 34‐35). Men 

kommunikativ planering, precis som förhandlingsplanering, är 

inte fria från att kunna förvrängas och utnyttjas till fördel för 

en viss part, dock är det något svårare att genomföra med hjälp 

av kommunikativ planering (Book & Eskilsson 1999, 53‐54; 

Khakee 2000, 32, 34). 
 

Trots  det  gedigna  ansvaret  som  kommuner  har  getts  över 

planering  av  stadens  framtid,  visar  tidigare  studier  som 

undersökt olika typer av svenska plandokument att näthandeln 

och  dess  potentiella  påverkan  sällan  diskuteras  i  viktiga 

strategi‐  och  styrdokument,  som  exempelvis  översiktsplaner 

(Pettersson, Winslott  Hiselius  &  Koglin  2016,  5).  Näthandel 

anses  kunna  ha  en  långsiktig  påverkan  på  kommunernas 

stadsplanering  främst genom att ökad näthandel kan komma 

att  få  både  kort‐  och  långsiktig  påverkan  på  transporter, 

rörelsemönster  och  stadsstrukturer  (Pettersson,  Winslott 

Hiselius  &  Koglin  2016,  3).  Trots  detta  anses  näthandelns 

påverkan  fortfarande utgöra ett okänt och outforskat område 

(Ibid). Men även om ämnet anses vara relativt outforskat och 

svårfångat  så  är  fenomenet  brett  accepterat  och 

uppmärksammat av såväl allmänheten som handelsexpertena 

Pettersson, Winslott Hiselius & Koglin  2018,  2). Men  oavsett 

förekomsten av expertkunskap  i  frågan om ökad näthandelns 

påverkan  och  kommunernas  benägenhet  att  samverka  med 

olika  aktörer  anses detta vara  ett begränsat kunskapsområde 

som  inte  lyckats  sätta  prägel  på  den  kommunala  stads‐  och 

handelsplaneringen (Ibid). 



23  

5 Undersökning 

Detta  kapitel  redogör  för  undersökningen  av  de  fyra  utvalda 
kommunerna,  Sandviken,  Västervik,  Ronneby  och  Vetlanda. 
Undersökningen  kommer  granska  hur  kommunerna  förhåller 
sig  till  handeln  och  det  offentliga  livet  samt  vilka 
ställningstagande  kommunerna  har  gjort  kring  dessa  ämnen. 
Dessutom  kommer  undersökning  beröra  allmänhetens 
perspektiv på handeln och det offentliga rummet. 

 

5.1 Sandviken (Emma Lindman) 

5.1 1 Bakgrund 

Sandvikens  kommun  är  belägen  mellan  Hofors  och  Gävle 

kommun samt mellan den viktiga länken för Ostkustbanan och 

Norra  stambanan.  Kommunens  centralort  och  den  största 

tätorten är Sandviken med Europaväg 16 strax norr i utkanten 

av  tätorten  (Sandvikens  kommun  ÖP  2018,  23‐24).  Med 

Sandvikens goda kommunikationer är avstånden till Stockholm 

och  Arlanda  tillgängliga  och  direkta.  Dessa  kopplingar  gör 

också Sandviken  till en plats med goda  förutsättningar  till att 

utvecklas som kommunens redan största tätort. 
 

Nästan 40 000 invånare bor i Sandvikens kommun i Gävleborgs 

län, Gästrikland. Av  dessa  bor  närmare  26  000  i  Sandvikens 

tätort (Sandvikens kommun ÖP 2018, 26). Det är alltså dryga 60 

procent av invånarna som bor i den centrala orten (NE 3 u.å.). 

Invånarna  i kommunen har ökat stadigt sedan år 2005, och är 

som  andra  liknande  kommuner  beroende  på  inflyttning  till 

kommunen för att kunna fortsätta växa (Sandvikens kommun 

ÖP 2018, 17). Sandvikens kommun står även inför en växande 

del av äldre befolkning (Sandvikens kommun ÖP 2018, 16). 
 

För  näringslivet  i  Sandviken  är  företaget  Sandvik  AB  en 

betydande  aktör  för  kommunens  arbetsmarknad  med  6000 

anställda  (Sandvikens kommun ÖP 2018, 23). Men de mindre 

och mellanstora företagen och verksamheterna är också av stor 

vikt  för  Sandvikens  utbyggnad  av  näringslivet.  Sandvikens 

lokalisering i ett regionalt sammanhang bidrar till en god grund 

för utveckling och etablering inom kommunen (Ibid). 
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1. Centrumområdet. 

2. Halvexterna handelsområdet Mosaiken. 

3. Externhandelsområdet Tunaområdet. 

 

5.1.2 Beskrivning av stadens handelsplatser 
Detaljhandeln  är  i  dagsläget  lokaliserad  till  främst  3  olika 

handelsplatser  för  invånarna  i  Sandviken  enligt  detaljplanen 

över  Tuna  handelsområde  (Västra  Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltning  (DP)  2018,  13).  Två  av  dessa 

områdena är Sandvikens centrum och Mosaiken. Den tredje är 

Valbo  i Gävle kommun  (Sandvikens kommun ÖP 2018, 121). 

Centrumkärnan och Mosaiken är  i dagsläget de två viktigaste 

handelsplatserna i Sandvikens tätort. 
 

Sandvikens centrumkärna sträcker sig  från Gävlevägen  i norr 

till  Fredriksgatan  i  söder.  Enligt  översiktsplanen  har 

Sandvikens  centrumkärna  ett  urval  av  mötesplatser  såsom 

bibliotek,  konsthall,  teaterlokaler,  restauranger  och  caféer. 

Jansasparken  har  plats  för  uteserveringar,  en  scen  och 

Jerntorget har plats  för marknader  (Sandvikens kommun ÖP 

2018,  26).  Rutnätsmönstret  i  Sandvikens  centrumkärna  växte 

ursprungligen  fram  i  från  industrisamhället.  I  detta 

rutnätsmönster är flerbostadshus mest förekommande med en 

variation av hyresrätter och bostadsrätter. I centrumkärnan 
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finns det även bebyggelse som är av högt arkitektoniskt värde 

ritade  av  arkitekten Ralph Erskine  (Sandvikens  kommun ÖP 

2018, 24). Rutnätsmönstret tillsammans med bebyggelsen ritad 

av  Ralph  Erskine  tillåter  höga  tätbebyggda  butikskvarter 

(Sandvikens  kommun  ÖP  2018,  33).  Översiktsplanen  för 

Sandvikens kommun pekar ut vissa svagheter eller brister som 

tätortens  centrala  delar  lider  av.  Dessa  är  bristen  på 

arbetstillfällen och lägenheter, parkering i centrumkärnan samt 

tillgängligheten  till  cykelvägar  samt  livsmedelsaffärer  inom 

centrumkärnan (Sandvikens kommun ÖP 2018, 28). 
 

Sandvikens  halvexterna  handelsområde  Mosaiken  är  ett 

verksamhets‐  och  handelsområde  som  inrymmer  flera  olika 

livsmedelsbutiker  samt ett antal butiker  för både dagligvaru‐ 

och sällanköpshandel. Stor vikt har  lagts för att göra området 

tryggt  och  tillgängligt  även  för  som  dom  inte  är  bilburna. 

Området  Mosaiken  ligger  endast  500  meter  från 

centrumkärnans mitt och blivit en del av det som är Sandvikens 

centrum idag, dock ligger området precis i utkanten av staden 

intill Europaväg 16 och består främst av volymkrävande handel. 

För den  tidigare översiktsplanen  som blev antagen december 

2003 var markanvändningen markerad som friluftsområde på 

denna icke planlagda yta (Sandvikens kommun DP 2005, 4). 
 

Kommunen  har  i  dagsläget  inte  ett  större  externt 

handelsområde men Sandviken har antagit en detaljplan för ett 

sådant i anslutning till och norr om Europaväg 16 kallat Tuna 

handelsområde.  Inom  detta  område  planeras  det  för  handel, 

småindustri,  fordonsservice,  lager  samt  kontor  (Sandvikens 

kommun ÖP 2018, 2). Ett område  för  skrymmande varor och 

större lokaler. 

 

5.1.3 Kommunens ställningstagande 

Sandvikens nuvarande översiktsplan jobbar utefter tre mål och 

det första är för en hållbar utveckling för kunskapstillväxt där 

kunskap  och  utbildningscentrum  står  som  viktiga  aktörer 

(Sandvikens kommun ÖP  2018,  10‐11). Den  andra bygger på 

strategier om att utveckla Sandviken för att skapa en hälsosam 

livsmiljö med människan  i fokus, detta genom förtätning som 

hoppas  förstärka  den  offentliga  och  privata  servicen, 

kollektivtrafiken  samt  livsmiljöer  som  är  socialt  hållbara 

(Sandvikens  kommun  ÖP  2018,  11‐13).  Det  tredje  målet  är 

byggt  på  att  Sandviken  kan  utvecklas  till  en  viktig  nod  i 

regionen,  detta  för  en  ekologiskt  hållbar  utveckling  med 

bevarad  värdefull  natur,  hållbar  infrastruktur  samt  effektivt 

kommunikationsnät (Sandvikens kommun ÖP 2018, 12‐13). 
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Enligt  översiktsplanen  finns  det  flera  förutsättningar, 

utmaningar och trender som kommunen står inför. En av dessa 

är det näringsliv som ständigt utvecklas och som även påverkas 

av  den  sammankoppling  som  sker  rent  lokalt,  regionalt  och 

globalt.  Sammankopplingen  sker  på  flera  olika  sätt  och  kan 

påverka  samhället detsamma  (Sandvikens kommun ÖP 2018, 

14). Några av dessa utmaningarna är både hur medborgare har 

allt högre förväntningar på både välfärden, då det anses finnas 

krav på en individbaserad kärnverksamhet, som att ha tillgång 

till  service  i  högre  utsträckning  i  och  med  ökade 

digitaliseringen. Det är dock även en positiv  trend då allt  fler 

medborgare  tycks  engagera  sig  i  samhällsfrågor  samt  att 

Sandviken  växer  utöver  den  geografiska  arbetsmarknaden 

(Sandvikens kommun ÖP 2018, 14‐15). 
 

Jansatorget,  Jansasgatan  samt  Jerntorget  är  vad 

översiktsplanen pekar ut som Sandvikens centrumkärna mest 

betydande offentliga rum, då de öppnar upp för större stadsrum 

(Sandvikens  kommun  ÖP  2018,  33).  Platser  som  dessa  och 

andra offentliga miljöer runt om i staden är fortsatt viktiga att 

kunna utveckla  anser kommunens översiktsplan  (Sandvikens 

kommun  ÖP  2018,  121)  Även  i  olika  slags  boendemiljöer 

diskuterar  kommunen  vikten  att  kunna  erbjuda  privata, 

halvoffentliga och offentliga platser kring själva boendemiljön 

utöver  det  som  centrumkärnan  kan  erbjuda  (Sandvikens 

kommun ÖP 2018, 117). Översiktsplanen målar upp Sandvikens 

centrumkärna  som  en  redan  förstärkt  plats med  handel  och 

möten.  Dock  stannar  inte  arbetet  upp  där  utan  ett  fortsatt 

arbete görs  för att göra centrum  levande, bland annat genom 

att locka folk till att vistas, trivas och känna trygghet med hjälp 

av olika aktiviteter  (Åhlström 2017). Men miljön och rummen 

bör  även  planeras  utifrån  ett  flexibelt  behov  eftersom  att 

platsen  alltid  kan  förändras,  vilket  då  även  bidrar  till 

centrumkärnans offentliga rum. (Sandvikens kommun ÖP 2018, 

121).  Sandvikens  kommun  har  haft  ett  nära  samarbete med 

fastighetsägare som en förutsättning för ett konkurrenskraftigt 

och  fortsatt utvecklat  centrum. Relationen  sträcker  sig  längre 

än till endast mellan kommunen och fastighetsägare utan gäller 

även mellan  fastighetsägarna  själva  för  att  kunna  utgöra  ett 

starkt  och  utbyggt  nätverk.  Men  det  har  inte  endast  varit 

fastighetsägarnas och kommunens idéer som har fått vara med 

utan även projektet “Plussa Centrum” som öppnat en kanal för 

medborgardialog  om  Sandvikens  centrum  (Sandvikens 

kommun ÖP 2018, 12). 
 

Arbetet med att utveckla Sandvikens centrum startades år 2014 

genom projektet Plussa Centrum som avslutades under oktober 

2017 (Sandvikens kommun PC 2018). Målet med 
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projektet var att öka tryggheten samt skapa mer liv och rörelse 

i den centrala kärnan av Sandviken samtidigt som kommunen 

fick möjlighet  till  att  byta  ledningar,  fjärrvärme,  kablar  och 

fiberledningar  (Åhlström  2017).  Kommunen  tog  under 

projektet hjälp av medborgarna och fick därmed in 1600 förslag 

på  temat  som många  av  dom  sägs  redan  ha  uppfyllts  när 

översiktsplanen utformades. Både medborgare som kommun 

ansåg att det krävs goda kommersiella  förutsättningar  för att 

utveckla en levande och lockande mötesplats för både invånare 

och besökare  (Sandvikens kommun ÖP 2018, 121). Projektets 

perspektiv  var  bredare  och  innehöll  fler  fokusområden  än 

endast  den  fysiska  utformningen  och  planeringen  av 

stadsrummet. Men  den  fysiska  planeringen  är  grunden  för 

invånare och besökare att ha en anledning till att komma in till 

centrumkärnan mer än för att gå i olika butiker, vilket projektet 

och översiktsplanen är väldigt  tydliga med. Genom projektet 

Plussa Centrum fick invånarna svara på frågor som exempelvis 

“vad vill du se, känna och uppleva på stan?”, “var vill du träffa 

vänner, vila  fötter,  leka  eller parkera?”  samt  “fler  idéer  eller 

drömmar du vill Plussa Centrum med?”. Utefter dessa frågorna 

sammanställde kommunen svaren i det som sedan kom till att 

bli de nya planerna över centrum (Selgeryd 2017). 
 

Plussa  Centrum  ledde  till  förändringar  på  stora  delar  av 

gågatusystemet,  ny utformning på den  centrala  Jansaparken 

som kommunen  inte gjort större förändringar på sedan 1970‐ 

och  80‐talet  samt  en  restaurering på  stadens  äldsta byggnad 

(Sandvikens kommun PC 2018). Genom Plussa Centrum och 

översiktsplanen  vill  kommunens  satsa  på  en  utvecklad  och 

attraktiv  centrumkärna  för  ett  större  utbud  av  lokal  service, 

närproducerat  och  möjligheter  till  möten  i  tätorten 

(Sandvikens  kommun  ÖP  2018,  121).  Satsningen  för  Plussa 

Centrum var alltså  redan mitt  i skedet av ombyggnation när 

översiktsplanen  för  Sandviken  gjordes.  Därför  påpekar 

kommunen  redan  i  deras  översiktsplan  att  det  gjorts  en 

storsatsning  för  centrumkärnan  till  att  ha  utvecklats  till  en 

starkare mötes‐  och  handelsplats  (Sandvikens  kommun  ÖP 

2018, 23). 
 

För  Sandvikens  planerade  externhandelsområde 

Tunaområdet,  som vann  laga kraft under november år 2018, 

fanns det både egna konsekvenser av planens genomförande 

gjorda  av  kommunen  men  även  en  sammanfattning  av  en 

utredning  gjord  av HUI. Denna  utredning  baserades  på  att 

kartlägga  förutsättningarna  av  marknaden  för  att  kunna 

etablera Tuna handelsområde. Vad kommunen  själva kunde 

tillägga  var  att  planen  kunde  få  stora  konsekvenser  inom 

främst handel, tillgänglighet och stadslivet i centrala 
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Sandviken, vilket HUI även anmärkte (Sandvikens kommun ÖP 

2018, 12‐13). Det halvexterna området Mosaiken med sina egna 

livsmedelsaffärer  skulle  även  riskera  att  flytta ut  till det  nya 

området Tuna som är mest nåbart  för bilburna kunder  (Ibid). 

Tuna handelsområde är planerat  för att kunna  fånga upp de 

bilresenärer  som  annars  kanske  hade  färdats  till  det  externa 

handelsområdet Valbo i Gävle kommun (Sandvikens kommun 

ÖP 2018, 121). 

 

5.1.4 Allmänhetens perspektiv 

Sandvikens  centrumkärna  tilldelades  en  artikelserie  i 

Arbetarbladet  som  koncentrerades  kring  frågan  om  vad 

Sandvikenborna egentligen tycker om tätortens centrumkärna. 

Totalt var det 19 artiklar som gjordes, främst tillsammans med 

butiksägare i orten som blev intervjuade om stadens utveckling 

och deras egen verksamhet.  I en av artiklarna  från mars 2017 

diskuteras det hur en användning av laserdetektorer användes 

i  staden  för  att  undersöka  hur  människorna  rörde  sig  i 

centrumkärnan och till och från området samt vilka platser som 

människorna  i  dagsläget  använder  som  mötesplatser.  En 

undersökning  som  finansierades  av  fastighetsägarna  i 

centrumkärnan  tillsammans med  kommunen.  Enligt  artikeln 

satsade även kommunen över 80 miljoner kronor på att rusta 

upp  centrum. En upprustning  som  skulle möjliggöra  för nya 

rumsliga  gestaltningar  samt  en  ny  lekpark  (Lundin  2017). 

Många  av  butiksägarna  som  intervjuades  trodde  att  de 

dåvarande tomma lokalerna skulle fyllas men detta med annat 

än handel och det  fanns  en oro  för hur  framtiden  egentligen 

skulle  se ut  för handeln  i en  stad  som Sandviken  (Lundkvist 

2017).  I  några  av Arbetarbladets  artikelserier  om  Sandvikens 

centrumkärna,  uttryckte  butiksägare  oro  för  hur  staden  kan 

komma att se ut, vissa tror att handeln helt kommer stänga om 

10–15 år (Lundin 2017) och andra håller hoppet uppe och satsar 

på  att  tillsammans  med  den  fysiska  butiken  starta  upp  för 

näthandel till deras produkter (Lundkvist 2017). 
 

Men det är  inte endast genom artiklar  som medborgarna  fått 

uttrycka sig och visat sina önskemål utan kommunen hade även 

genom  Vision  2025.  Vision  2025  togs  fram  under  2009  av 

kommunstyrelsen  och  var  alltså  ett  kommunalt  projekt  som 

skulle bidra till att utveckla visioner för olika verksamheter och 

områden  inom  kommunen  (Sandvikens  kommun  VN  2018). 

Önskemålen  som  presenterades  var  främst  centrerade  kring 

behovet av mer liv och rörelse i centrumkärnan (Ibid). De mest 

utmärkande  önskemålen  som medborgarna  och  invånarna  i 

staden  var  just  att  centrum  behövde  mer  liv  och  rörelse, 

behagliga mötesplatser och mer 
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plats för lek. Trygghet har även varit en av de mest utmärkande, 

detta  då  belysningen  inom  Sandvikens  centrum  tycks  av 

medborgarna varit bristande och då blivit en viktig del av Plussa 

Centrum‐projektet (Sandvikens kommun PC 2018). 

 
5.2 Västervik (Lydia Svensson) 

5.2.1 Bakgrund 
Västerviks kommun är lokaliserat i Småland i södra Sverige och 

är en av de största kommunerna till ytan (Västervik kommun 

ÖP 2014, 5). Kommunen är belägen  i den nordöstra delen av 

Kalmar  län  och  angränsar  till  Östergötlands  län  i  norr  och 

Östersjön  i  öster  (Ibid). Västervik  tätort  är Kalmar  läns  näst 

största  stad  och  kommunens  havsnära  läge  och  omfattande 

skärgård utgör ett av de element som främst präglar kommunen 

(Ibid). 
 

Västervik  kommunen  är  en  glesbefolkad  kommun,  med  ett 

befolkningsantal  på  ungefär  36  000  (Västervik  kommun  ÖP 

2014,  5‐6).  Ungefär  21  000  av  befolkningen  bor  i  Västervik 

tätort, alltså cirka 60% av hela Västervik kommuns (Västervik 

kommun ÖP 2014, 5). 
 

Västervik kommun är beläget så pass  långt  ifrån andra städer 

eller  storstadsregioner,  att  kommunen  därav  utgör  sin  egen 

arbetsmarknadsregion  (Västervik kommun ÖP 2014, 6). Detta 

innebär  en  låg  arbetspendling  till  kringliggande 

arbetsmarknadsregion, då det  skulle  innebära  avsevärt  långa 

pendlingssträckor (Ibid). Västerviks näringsliv består till störst 

del av verksamheter för vård och omsorg och verksamheter för 

tillverkning  och  utvinning  (SCB  2016). Därefter  är de  största 

näringslivsgrenarna  i  Västervik  kommun: 

utbildningsverksamheter, handelsverksamheter, verksamheter 

för  företagstjänster,  verksamheter  för  civila myndigheter  och 

byggverksamheter (Ibid). 
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1 Centrumkärnan. 

2 Ljunghedens handelsområde, halvexternt handelsområde. 

 

5.2.2 Beskrivning av stadens handelsplatser 
Centrumkärnan  i Västervik  tätort utgör  i dagsläget ett samlat 

område  som  avgränsas  av  Slottsholmsvägen  i  söder,  Östra 

Kyrkogatan och  stadsparken  i väster, Fiskaregatan  i norr och 

slutligen Östersjön  i öster. Västerviks centrumkärna består av 

flera olika  funktioner såsom handel, bostäder och service och 

utgör  även  platsen  för  stadens  administrativa,  kulturella, 

religiösa och offentliga verksamheter  (Västervik kommun ÖP 

1990,  3). Centrumkärnans handelsverksamheter består  främst 

av  företag  inriktade  på  dagligvaruhandel  eller  specialiserad 

detaljhandel. Även viss sällanköpshandel  förekommer,  främst 

vad det gäller sällanköpsvaror såsom kläder och skor. Men även 

sällanköpshandel  av  specialiserade  varor  som  består  av 

exempelvis  böcker,  smycken,  bröllopsartiklar  och 

secondhandartiklar bedrivs i centrumkärnan. 
 

Västervik  tätort  har  ett  halvexternt  handelsområde  som  är 

beläget  ungefär  en  kilometer  väster  om  Västerviks 

centrumkärna. Det halvexterna handelsområdet benämns som 

Ljunghedens  handelsområde  och  innehåller  till  stor  del 

blandade handels‐ och  industriverksamheter. Verksamheterna 

i Ljunghedens handelsområde består främst av företag som 



31  

inriktar sig på sällanköpsvaror, särskilt sällanköpshandel med 

byggnadsmaterial,  elektronik,  vitvaror,  möbler  och 

inredningsartiklar, trädgård‐ och fritidsartiklar och blommor. I 

Ljunghedens  handelsområde  finns  det  även  en  del 

verksamheter  inriktade  livsmedelsförsäljning  på  i 

stormarknadsformat  och  enstaka  verksamheter  inriktade 

lågprisförsäljning. 
 

Västervik  har  inget  externt  handelsområde  i  närheten  av 

kommunens centrala tätort. 

 

5.2.3 Kommunens ställningstagande 

Västervik  kommun  redovisar  i  den  kommuntäckande 

översiktsplanen ÖP 2025  (2014) att de  strävar efter en positiv 

utveckling  av  bland  annat  kommunens  livsmiljöer, 

mötesplatser och näringsliv  (Västervik kommun ÖP 2014, 24‐ 

26).  Kommunen  anser  även  att  de  främsta  drivkrafterna  för 

denna  positiva  utveckling  bör  utgöras  av  tre  olika  element  i 

samspel: näringslivet, människan och offentligheten (Västervik 

kommun ÖP 2014, 17). För att kunna uppnå de mål om att skapa 

attraktiva  livsmiljöer  för människor  i  kommunen,  så  strävar 

kommunen  efter  att  utveckla  en  sammanhållen 

bebyggelsestruktur  i  anslutning  till  eller  inom  kommunens 

befintliga tätorter (Västervik kommun ÖP 2014, 25). På så sätt 

anser  kommunen  kunna  avhjälpa  framkomlighets‐  eller 

tillgänglighetshinder som skulle kunna uppstå i samband med 

etablering  eller  exploatering  på  mer  avlägsna  platser  och 

områden i kommunen än inom eller i anslutning till tätorterna 

(Ibid). Dessutom anser kommunen att bostäder bör lokaliseras 

i anslutning till serviceverksamheter och kommunikationer för 

att  dessa  funktioner  ska  bidra  till  att  utgöra  goda 

förutsättningar för de offentliga miljöerna (Ibid). 
 

Den offentliga miljö i kommunens tätorter anses utvecklas med 

fokus på att skapa tillgängliga, säkra och inkluderande miljöer, 

där samtliga av kommunens invånare känner sig välkomna och 

trygga  (Västervik kommun ÖP  2014,  25). Kommunen  strävar 

efter  att  skapa  och bibehålla mötesplatser  i  offentliga miljöer 

som erbjuder platser som kan brukas på lika villkor oavsett kön, 

ålder, socioekonomisk eller etnisk tillhörighet (Ibid). 
 

För  att  kunna  skapa  jämlika,  tillgängliga  och  inkluderande 

boende  miljöer  anser  kommunen  att  fokus  bör  ligga  på 

sammanhållna samhällen som stödjer goda kommunikationer 

och  god  kollektivtrafik  samt  nödvändig  samhällsservice 

(Västervik  kommun  ÖP  2014,  25‐26).  Tillgänglighet  till  och 

närhet till exempelvis bostad, arbetsplats, samhällsservice, 
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handel, allmänna kommunikationer och idrottsanläggningar är 

viktiga  element  att  ta  hänsyn  till  vid  planering  av  den 

sammanhållna bebyggelsen (ibid). 
 

För att stäva mot en socialt hållbar utveckling och för avsikt att 

erbjuda  boende  på  lika  villkor  till  samtliga  av  kommunens 

invånare så bör bostäder finnas i flera olika bostadstyper och i 

olika  upplåtelseformer  (Västervik  kommun  ÖP  2014,  25‐26). 

Desto  större  variationer  av  utbudet  på  bostadsmarknaden, 

desto  högre  blir  chansen  att  av  människor  med  olika 

livssituationer  eller  ekonomiska  förutsättningar har möjlighet 

att bosätta sig där de vill oavsett livets skeden (Ibid). 
 

Kommunen strävar efter att skapa och bibehålla mötesplatser i 

alla dess format, då detta anses fördelaktigt för att gynna både 

de  spontana och planerade möten  som utgör  en viktig  social 

interaktion  som  får  människor  att  känna  sig  delaktig  i  sitt 

samhälle (Västervik kommun ÖP 2014, 26). Mötesplatserna kan 

och  bör  således  finnas  såväl  inomhus  som  utomhus,  för  att 

kunna möjliggöra  för  väsentliga  sociala  funktioner  i  så  stor 

utsträckning som möjligt  (Ibid). Mötesplatser bör även  finnas 

på olika fysiska platser i samhället, såsom i naturen, i tillfälliga 

lokaler,  i  permanenta  lokaler,  i multifunktionella  lokaler,  på 

kommersiella och offentliga platser eller i anslutning till skolan 

eller arbetsplatsen (Ibid). 
 

Västervik  kommun  besitter  ur  en  regional  synpunkt  ett 

attraktivt  läge  vid  Östersjön,  vilket  anses  kunna  utgöra  en 

betydande  faktor  i  framtiden  för  exempelvis  utbyten mellan 

närliggande  marknader  såsom  Öland,  Gotland,  Finland, 

Ryssland, och de baltiska staterna (Västervik kommun ÖP 2014, 

24).  Kommunens  näringslivsstruktur  har  genomgått 

förändringar sedan 2000‐talet, där kommunen har gått från att 

vara  inriktad  mot  främst  några  stora  arbetsgivare  inom 

industri‐ och  jordbruksverksamheter  till  att ha ökat  fokus på 

främst  handelsverksamheter  men  även  tjänste‐  och 

serviceverksamheter  (Ibid).  I  kommunen  har  även 

entreprenörskapet  ökat  på  senare  år  då  allt  fler  människor 

väljer att starta egna företag, vilket har  lett till att antalet små 

och medelstora  företag  har  ökat  (Ibid). Kommunen  anser  att 

globala  trender  har  genomgått  förändringar  som  innebär  att 

samhället  i  mycket  större  utsträckning  utgörs  av  att 

arbetsmarknaden anpassar sig till människan och jobben följer 

invånarna,  istället  för  tidigare  då  arbetsmarknaden  styrde 

människan  och  invånarna  följde  jobben  (Ibid).  Därför  anser 

kommunen att det således kommer att  innebära att de städer 

som kan erbjuda människor en attraktiv miljö för att  leva och 

bo kommer kunna lockar till sig entreprenörer och företag som 

i sin tur bidra till en attraktiv miljö att leva och bo i (Ibid). 
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Kommunen  anser  att  för  att  kunna  stimulera  näringslivets 

utveckling så krävs en bred delaktighet från näringslivet som i 

samverkan  med  kommunen  ska  arbeta  med  att  uppnå  en 

långsiktigt hållbar samhällsutveckling (Västervik kommun ÖP 

2014, 24). Denna utveckling kan ske i form av fysisk planering 

av  exempelvis  mark,  infrastruktur,  kommunikationer  och 

offentliga  rum  (Ibid).  Kommunen  anser  att  viktiga 

fokusområden  för  näringslivets  utveckling  är  skapandet  av 

attraktiva boendemiljöer som lockar ny arbetskraft, förbättrade 

kommunikationer  som  utökar  arbetskraftsunderlaget  samt 

närhetsorienterade  lokaliseringar  av  tjänste‐  och 

servicenäringar  i anslutning  till samhällsservice, bostäder och 

infrastruktur  (Ibid).  Vad  det  gäller  handelsverksamheten  så 

anser  kommunen  att  fokus  ligga  på  att  främja  och  utveckla 

Västervik  tätort och Gamleby  tätorts  centrumkärnor  som  ska 

utgör  kommunens  viktigaste  handelsplatser  (Ibid).  Externa 

handelsområden som är  lokaliserade utanför  tätortsgränserna 

anser kommunen inte ska kunna konkurrera med halvexterna 

handelsområden  inom  tätortsgränserna  och  i  synnerhet  inte 

med centrumkärnans handelsverksamheter (ibid). 
 

I Västervik  kommun  finns  ett  flertal  näthandelsföretag,  både 

företag vars verksamhet ske primärt på internet och har således 

nätet som sin enda  försäljningskanal  (Västervik kommun BBS 

2013, 3‐4). Det finns även företag vars verksamhet inte primärt 

sker på internet utan som använder det som ett komplement till 

en  fysisk butik  (Ibid). Därför anser kommunen således att de 

behöver fokusera på digital infrastruktur (Ibid). Eftersom för att 

kunna gynna en utveckling av verksamheter oavsett om de har 

sin primära verksamhet på nätet  eller  inte, kräver de  en god 

tillgång internet då de alla är beroende av internet oavsett vad 

deras primära  försäljningskanal  är  (Ibid). Eftersom Västervik 

kommun  anser  sig  vara  är  ett  känt  och  positivt  laddat 

varumärke  för  besöksnäringen,  och  då  kommunen  årligen 

omsätter drygt en halv miljard kronor och sysselsätter mer än 

450  personer  (Ibid).  Så  anser  kommunen  att  besöksnäringen 

delvis är ännu en faktor för att fokusera på digital infrastruktur, 

då  kommunen  primärt  använder  och  hänvisar  såväl 

kommunens  besökare  som  kommunens  invånare  till mobila 

system  som kräver god  tillgänglighet  till digital  infrastruktur 

(Ibid). 

 

5.2.4 Allmänhetens perspektiv 

Västervik utsågs 2017 till vinnare av priset ‘Sveriges bästa 

stadskärna’ som utdelas av nätverket Svenska Stadskärnor till 

den svenska stad som under året har genomfört de främsta 

framstegen (Eriksen 2017). Dessa framsteg kan gälla 
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exempelvis  trygghet  för  stadens  invånare  som genomförs  till 

följd av samverkan mellan olika näringsidkare och olika ideella, 

privata och offentliga aktörer (Ibid). Svenska Stadskärnor anser 

att  den  mest  betydande  faktorn  för  en  stads  tillväxt  och 

attraktionskraft är hur pass hög graden av samverkan mellan 

den  offentliga  sektorn  och  de  privata  aktörerna  är  (Ibid). 

Västervik tilldelades priset för  ‘Sveriges bästa stadskärna’  just 

för samarbetet mellan de olika offentlig och privata aktörerna 

anser  Tomas  Kronståhl  som  är  ordförande  för  Västerviks 

kommunstyrelse  (Ibid). Kronståhl menar att Västervik har en 

väl fungerande samverkan mellan näringslivet och kommunen, 

och  att  det  det  är  tack  vare  samarbetet  som  omfattande 

investeringar  i  centrumkärnan har kunnat genomföras, vilket 

har bidragit till det rekordhöga handelsindexet för kommunen 

har (Ibid). 

 

5.3 Ronneby (Emma Lindman) 

5.3.1 Bakgrund 
Ronneby kommun genomkorsas av Europaväg 22 och Blekinge 

kustbana  mellan  Kristianstad  och  Karlskrona  med  goda 

regionala,  nationella  och  internationella  relationer  med 

Köpenhamn endast 3 timmar bort med tåget. Ronnebyån som 

rinner ner i havet 3 km bort från Ronneby sträcker sig genom 

stadskärnan och det finns även ett stort utbud av badplatser vid 

sjöar och havet runt om i kommunen. 
 

Kommunen  har  2019  närmare  30  000  invånare  och  i  den 

centrala  tätorten  bor  cirka  13  000  personer  vilket  klassar 

Ronneby  som  en  småstad.  Ronneby  har  just  nu  en 

befolkningsökning  som  även  förväntas  öka  framåt  i  tiden 

(Ronneby kommun ÖP 2018, 49). Precis som  i större delar av 

Sverige finns det även här ett stort behov av nya bostäder för 

alla  invånare  av  olika  grupper.  I  Ronneby  förväntas  antalet 

barn, unga och äldre öka  som nu behöver vägas  in  tidigare  i 

planprocessen (Ronneby kommun ÖP 2018, 51). 
 

Näringslivet i Ronneby är dominerat till tillverkningsindustrin. 

Men kommunen planerar för att ytterligare verksamheter och 

företag ska kunna etablera sig i strategiska lägen med tillgång 

till Ronnebys goda kommunikationer som både kollektivtrafik 

och  flygplats  (Ronneby  kommun  ÖP  2018,  104–105).  Enligt 

Ronnebys översiktsplan finns det cirka 11 000 förvärvsarbetare 

och cirka 2 600 företag främst inom tillverkningsindustrin men 

även  ett  stort  antal  högteknologiska  serviceföretag. 

Tillsammans med försvarsmakten ges det stora möjligheter för 

personer  att  arbeta  inom  ett  brett  kompetensområde  i 

kommunen (Ronneby kommun ÖP 2018, 13). 
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1. Externhandelsområdet Viggenområdet. 

2. Halvexterna handelsområdet längs med Karlshamnsvägen. 

3. Centrumkärnan. 

 

5.3.2 Beskrivning av stadens handelsplatser 
Ronnebys  centrumkärna  är  inringad  mellan  Ronneby 

folkteater,  Strandgatan  och  Kungsgatan  (Gunler  2018). 

Bebyggelsen i stadskärnan består av en blandning av bostäder 

och  handelslokaler.  De  två  tydligaste  offentliga  rummen  i 

centrumkärnan  är  Torget  och  Rådhusparken.  Centrums 

tydligaste stråk är Strandgatan, Karlskronagatan, Kungsgatan, 

Prinsgatan  samt  sträckan  mellan  kyrkan  och  Söderbro 

(Ronneby kommun GP 2012, 12). 
 

I  dagsläget  finns  det  ett mindre  halvexternt  handelsområde 

som  sträcker  sig  längs  med  Karlshamnvägen  i  Ronneby. 

Handeln inom detta område är idag utspridd och är blandat med 

övriga verksamheter och mindre industri. 

 

I  Ronneby  ligger  ett  externt  handelsområde  kallat 

Viggenområdet.  Inom  detta  område  är  flera  handelsföretag 

lagda med varierande karaktär. Den utgörande länken för att ta 

sig  till detta externa område är Karlshamnsvägen som binder 

samman centrumkärnan och Viggenområdet. Dock är 
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gång‐ och cykelalternativen  till området  i dagsläget begränsat 

och försvårar möjligheterna till rörelse i och kring området. Till 

alla områden med handel i dagsläget krävs det en utveckling av 

främjad  tillgänglighet  för  gång‐,  cykel‐  och 

kollektivtrafiksförbindelser.  Enligt  översiktsplanen  planeras 

det  även  för  ett  nytt  externhandelsområde  vid  den  östra 

infarten  främst  för  nya  verksamheter,  lätt  industri, 

lagerverksamhet  samt  service och handel  (Ronneby kommun 

ÖP 2018, 23). 

 

5.3.3 Kommunens ställningstagande 

I  Ronnebys  översiktsplan  har  kommunen  efter  sina 

temaområden  och  planeringstrategier  kommit  fram  till  17 

punkter för en hållbar utveckling. Som punkt 4 för utvecklingen 

av  centrum  presenteras  följande  att  kärnorna  för  service, 

bebyggelseutvecklingen  ska  stärkas  och  att  sociala 

mötesplatser  ska  utvecklas  (Ronneby  kommun ÖP  2018,  14). 

För de offentliga rummen i staden har Ronneby kommun lagt 

stor  vikt  vid  att  förstärka  befintliga  stråk  och  skapa  nya 

mötesplatser där det i dagsläget inte finns (Ronneby kommun 

ÖP 2018, 99). Kommunen anser att det främjar naturliga möten 

mellan  invånare  i  olika  åldrar  och med  olika  bakgrund  och 

därmed  ökar  samhällets  trygghet  i  en  större  omfattning. 

Rumsliga,  offentliga  mötesplatser  som  inte  är  kommersiella 

menar Ronneby kommuns översiktsplan även kan  leda  till en 

ekonomisk  och  social  utjämning  (Ibid).  Denna  typen  av 

utjämning är också en del av det sociala nätverk som kan stödjas 

för en godare hälsa och välmående (Ronneby kommun ÖP 2018, 

16).  För  att  en  plats  ska  vara  ett  offentligt  rum  som  är 

tillgängligt för alla, måste det välkomna människor oavsett kön, 

ålder,  religion,  etnicitet,  sexuell  läggning  eller 

funktionsnedsättning. Denna  tillgänglighet  gäller  även  gator, 

torg,  kollektivtrafik,  byggnader  och  andra  fysiska  miljöer 

(Ronneby kommun ÖP 2018, 108). 
 

Ronneby arbetar, utöver översiktsplanen  för stadens  framtida 

utformning, utifrån en rad av olika policys och program för att 

utveckla  sin  stad.  Cradle  to  Cradle®  och  ett  generellt 

kvalitetsprogram  för  planering  och  byggande  i  Ronneby 

kommun  har  varit  några  av  dessa  (Ronneby  kommun  CTC 

2018). Detta för att kunna möta de hållbara möjligheterna mer 

effektivt  som  resursanvändning.  Det  generella 

kvalitetsprogrammet  är  främst  byggt  på  principen  av  ett 

hållbart  samhälle  och  dess  sociala  mångfald.  Genom 

kvalitetsprogrammet  ska  kommunen  tillsammans  med  den 

aktuella byggherren kunna framföra ett program med mätbara 

mål  (Ronneby  kommun  CTC  2018).  Det  anses  vara 

ambitionsnivån för faktorer som inte kan eller bör regleras i 
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detaljplan.  Dock  så  hamnar  den  sociala  mångfalden  i 

skymundan för målet av mätbara resultat, eftersom att det inte 

går  att mäta  attraktiva  och  trygga miljöer,  som  inbjuder  till 

möten och kontakt mellan människor på offentliga platser på 

samma sätt som exempelvis utsläpp från fordonstrafik (Ibid). 
 

I Ronnebys översiktsplan nämns det att medborgarna behöver 

anledning  till  att  uppehålla  sig  i  centrumkärnan  under  olika 

årstider,  speciellt  under  vintertid,  för  att  fortfarande  kunna 

använda  platsen  som  en  lockande  mötesplats  (Ronneby 

kommun ÖP 2018, 22).  I översiktsplanen beskriver de  tydligt 

hur  centrumkärnan  tillsammans med  torget  utgör  en  av  de 

viktigaste  mötesplatserna  i  staden.  Detta  är  ett  argument, 

återspeglad  i detaljplanen över  torget från år 1996, som anger 

torget som en symbolstatus över den viktigaste gemensamma 

uteplatsen (Ronneby kommun DP 1996, 2). 
 

Nya sätt för att mötas i centrumkärnan tycks även vara viktigt 

för Ronneby kommuns utveckling av den fysiska utformningen, 

speciellt genom fler platser till  lek och evenemang som bidrar 

till möten och nya upplevelser (Ronneby kommun ÖP 2018, 22‐ 

23).  Detta  då  kommunen  i  översiktsplanen  anser  att 

detaljhandelns  struktur  har  förändrats  radikalt  då  allt  fler 

produkter inhandlas via internet (Ronneby kommun ÖP 2018, 

23).  Ett  samarbete  tillsammans  med  lokala  handlare  och 

fastighetsägare  gör  att  kommunen  försöker  bibehålla  samt 

utveckla  de  kvaliteter  som  centrumkärnan  i  Ronneby  i 

dagsläget  kan  erbjuda  (Ronneby  kommun  ÖP  2018,  22).  I 

översiktsplanen  antyder  även  kommunen  att  centrumkärnan 

kommer bestå av annan service och kommersiell verksamhet än 

av dagligvaru‐ och sällanköpshandel. Samtidigt ser kommunen 

en  utbyggd  IT‐struktur  som  väsentlig  för  digitalisering  av 

verksamheter  och  tjänster  (Ronneby  kommun  ÖP  2018,  38). 

Den  strukturen  ger  goda  premisser  för  attraktivt  boende 

samtidigt som ett  stärkt näringsliv  tar  till  (Ronneby kommun 

ÖP 2018, 10). 
 

Ronneby ser även det samband som tycks krävas för offentligt 

liv utöver handeln, vilket är  tätheten.  I vilket de beskriver att 

det är viktigt att  stadens  centrum  innehåller  fler bostäder  till 

grund för att skapa mer liv och rörelse samt att stärka den lokala 

handeln  (Ronneby kommun ÖP  2018,  22‐23).  I Översiktsplan 

2035  föreslår  Ronneby  kommun  detta  genom  att 

bottenvåningarna i första hand bör vara lokaler för detaljhandel 

och  verksamheter  i  fortsättningen.  Genom  att  dessutom 

utveckla  det  halvexterna  handelsområdet  längs  med 

Karlshamnsvägen vill kommunen förlänga centrum genom att 

sträcka en bebyggelse av stadskaraktär  längs med vägen som 

sedan kommer leda ut till Viggenområdet (Ronneby kommun 
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ÖP 2018, 23). Kommunen kommer även upprätta en fördjupad 

översiktsplan för endast centrumkärnan (Ronneby kommun ÖP 

2018, 95). 
 

Chansen att kunna samarbeta kommuner emellan för att belysa 

frågan  om  etablering,  i  mån  om  handel  och  näringsliv,  är 

väsentligt  även  för  verksamhetsområden  samt  ny 

bostadsbebyggelse  enligt  översiktsplanen  (Ronneby  kommun 

ÖP 2018, 94). Men  för kommunens egna centrumkärna är det 

inte  endast  Cradle  to  Cradle®  och  kommunöverskridande 

planering som Ronneby har arbetat med, då de även har jobbat 

efter  en  samverkansmodell kallad BID. BID  står  för Business 

Improvement District och bygger på en samverkansmodell och 

utredning  mellan  den  offentliga  och  privata  sektorn  som 

Ronneby  fick  en  möjlighet  att  ta  del  av  då  de  tecknade 

medlemskap hos Svenska Stadskärnor (Ronneby kommun BID 

2019). Denna modell  som Ronneby byggt upp  till  ett projekt 

sträcker  sig  från 2018  till 2020 och ska  framföras av Ronneby 

kommun  tillsammans  med  Ronneby  Handel  och 

Fastighetsägarna  (Ronneby  kommun  BID  2019).  Syftet  med 

denna  process  är  att  skapa  levande  orter  genom  samverkan 

mellan olika offentliga och privata aktörer. Det är allt för många 

som är beroende av det offentliga livet i centrumkärnan för att 

ett  samarbete  mellan  kommun,  fastighetsägare,  handel  och 

övrigt näringsliv inte skulle vara betydande för att jobba mot ett 

gemensamt mål (Ibid). Det  innebär alltså att på en gemensam 

plats,  samla  aktörer  eller  parter  som  verkar  på  den  valda 

platsen, och bilda en organiserad samverkansprocess (Ronneby 

handel  &  intresseförening  u.å.,  8).  Förutom  att  utveckla 

platsens  funktion  och  utseende  finns  det  ytterligare  4 

fokusområden  för  BID‐processen.  Det  första  är  varumärket, 

alltså  stadens profilering och  identitet. Det andra är utbudet, 

tillgängligheten till service och olika typer av upplevelser. Det 

tredje är  tillgängligheten således  färdsätt  till och  från platsen, 

framkomlighet  inom  området  samt  öppettider.  Följaktligen 

kommer det fjärde fokusområdet som är platsens trygghet. Det 

ska  kännas  tryggt  att  vistas  på  platsen  under  dygnets  alla 

timmar men det  ska även vara  rent och  snyggt  för att kunna 

locka människor in till centrumkärnan (Ronneby kommun BID 

2019; Ronneby kommun BIDAN 2018, 3). I utredningen, gjord 

av  HUI  Research  med  stöd  av  BID‐processen,  uppvisade 

Ronnebys centrumkärna en positiv tillväxt under åren 2016 och 

2017. Tillväxten främjade den kommersiella service så som bio 

och  gym  medan  butiker  som  sålt  kläder  och  leksaker, 

sällanköpshandeln, fick det allt svårare (Gunler 2018). 
 

I ett gestaltningsprogram gjort av Ronneby kommun år 2012, 

innan BID‐processen startats, ansågs inte centrumkärnans rum 

tillräckligt sammanhållna för att kunna bidra till en lockande 
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offentlig miljö.  Programmet  ger  alltså  förslag  på  hur  det 

offentliga rummet skulle gestaltas genomgående inom hela 

centrumkärnan för en trivsam, lättorienterad och tillgänglig 

miljö (Ronneby kommun GP 2012, 2). Det var förslag inriktade 

till fastighetsägare och butiksinnehavare och som inte direkt 

påverkade själva utformningen av det offentliga rummet (Ibid). 

Det var en tydlig funktion och tydlig struktur som programmet 

önskade från centrumkärnans mindre men betydande detaljer. 

Enligt programmet krävdes det att centrumkärnan skulle vara 

lättillgänglig och överskådlig, ha en god form och utsträckning 

samt att ha ett intressant innehåll. Ett intressant innehåll av ett 

gott utbud av butiker inom ett visst område men även av olika 

typer av bebyggelse med varierande  innehåll som boende, 

arbetsplatser, handel. Det krävdes enligt programmet även 

mötesplatser och tillgång till sånt som inte kan erbjudas i ett 

externt  eller  ett  halvexternt  handelsområde,  exempelvis 

kulturinstitutioner. Till sist krävs det även en god skötsel och 

säkerhet. Utan trygghet och rena platser i en centrumkärna 

skulle handeln och mötesplatserna kunna drabbas (Ronneby 

kommun GP 2012, 6‐7). 

 

5.3.4 Allmänhetens perspektiv 

I en artikel  signerad av  tre olika  fastighetsägare är Ronnebys 

centrumkärna i dagsläget präglat av en otrygghet när affärerna 

stänger och det blir mörkt ute (Rolfmark, Lindström & Hulthe 

Andersson  2018). Enligt dessa  är den  sociala hållbarheten  ett 

ännu  outnyttjat  värde  som  skulle  öka  och  utveckla  stadens 

centrumkärna, detta  samtidigt  som de presenterar ytterligare 

faktorer som skulle kunna förbättra och bidra till utvecklingen 

av  Ronnebys  centrumkärna. Det  krävs  även  en  starkare  och 

tydligare  maktfördelning  samt  samarbetsförmåga  för  hur 

kommunens förvaltningar bör arbeta och samarbeta ihop med 

fastighetsbolag och andra viktiga aktörer (Ibid). Författarna till 

artikeln  anser  även  att  utan  en  hållbar  affärsmodell  blir 

kommunens  utveckling  för  centrum  utan  något,  egentligt 

positivt, förlopp. Detta eftersom att de som fastighetsägare vill 

kunna se staden som en helhet och tänker även väldigt mycket 

på rummen och livet mellan byggnaderna (Ibid). 
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5.4 Vetlanda (Lydia Svensson) 

5.4.1 Bakgrund 
Vetlanda kommun ligger i mitten av Småland i södra Sverige, 

ungefär 75 kilometer från Smålands stora regionala städerna 

Jönköping och Växjö (Vetlanda kommun FÖP 2018, 8). 

Kommunen är belägen i den sydöstra delen av Jönköpings län 

och angränsar båda de andra småländska länen, Kalmar län i öst 

och Kronobergs län i söder. Vetlanda tätort är kommunens 

största stad och är centralt lokaliserad inom kommunen, vilket 

innebär att Vetlanda således utgör centralorten för kommunen 

och dess omland (Ibid). 
 

Vetlanda  kommun  är  en  småstadskommun  som  har  ett 

befolkningsantal på cirka 27 000 (Vetlanda kommun FÖP 2018, 

9‐10). Ungefär 50% av kommunens befolkning bor  i Vetlanda 

tätort, alltså omkring 13 500 personer, medan ungefär 25% av 

befolkningen bor utanför någon av kommunens tätorter (Ibid). 
 

Vetlanda kommuns största arbetsort är Vetlanda tätort medan 

även  Ekenässjön,  Landsbro, Holsbybrunn  och Myresjö  utgör 

andra viktiga arbetsorter i kommunen (Vetlanda kommun FÖP 

2018, 9). Vetlanda tätort utgör handelscentrat inom kommunen 

och utgör dessutom handelscentrat för kommunens omland, då 

Vetlandas  handels‐  och  arbetsmarknadsregion  sträcker  sig 

utanför kommunens gränser (Ibid). Vetlandas näringsliv består 

till  störst del av verksamheter  för  tillverkning och utvinning, 

handelsverksamheter  och  verksamheter  för  vård  och  omsorg 

(Vetlanda  kommun  FÖP  2018,  52).  Därefter  är  Vetlanda 

kommuns största näringslivsgrenar: utbildningsverksamheter, 

byggverksamheter,  verksamheter  för  företags‐,  media‐  och 

finanstjänster,  verksamheter  för  jord‐  och  skogsbruk  och 

verksamheter för kulturella och personliga tjänster (Ibid). 
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1 Centrumkärnan. 

2 Brunnsgårdsområdet, halvexternt handelsområde. 

3 Nydala handelsområde, externt handelsområde. 

 

5.4.2 Beskrivning av stadens handelsplatser 
Centrumkärnan  i  Vetlanda  tätort  utgörs  i  dagsläget  av  ett 

relativt  koncentrerat  område  längs  Storgatan  och Vitalagatan 

samt intill torget och stadshuset men även i gallerian i närheten 

av  Vetlanda  station  (Vetlanda  kommun  ÖP  2010,  53). 

Centrumkärna  består  av  blandade  funktioner,  då  området 

innefattar  såväl  kommersiella  verksamheter  som  bostäder, 

samhällsservice,  offentliga  institutioner,  religiösa  och 

kulturella  verksamheter,  hotellverksamheter  och  offentliga 

rum. Handelsverksamheterna i centrumkärnan består främst av 

företag som är inriktade på dagligvaruhandel eller specialiserad 

detaljhandel. Även viss sällanköpshandel förekommer, främst i 

form  av  den  specialiserad  detaljhandel  vars  varor  består  av 

exempelvis klockor, smycken och glasögon. Även handel med 

sällanköpsvaror  i  form  av  kläder  och  skor  bedrivs  i 

centrumkärnan. 
 

Vetlanda  tätort  har  ett  halvexternt  handelsområde  som  är 

beläget drygt en kilometer öster om Vetlandas centrumkärna. 

Området kallas Brunnsgårdsområdet och innefattar ett flertal 
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handelsföretag. Verksamheterna består  främst av  företag som 

inriktar sig på sällanköpsvaror, särskilt sällanköpshandel med 

vitvaror och bilar. I Brunnsgårdsområdet finns det även enstaka 

verksamheter  inriktade  livsmedelsförsäljning  på  i 

stormarknadsformat. 
 

Vetlanda  har  ett  externt  handelsområde  i  närheten  av 

kommunens centrala tätort. Det externa handelsområdet kallas 

Nydala handelsområde och är beläget i anslutning till den norra 

avfarten  till riksväg 47  från Vetlanda. Nydala handelsområde 

innefattar  flera omfattande  lokaler  för handelsföretag som  till 

största  del  består  av  företag  inriktade  på  sällanköpsvaror, 

särskilt sällanköp av byggnadsmaterial, elektronik, möbler och 

inredningsartiklar,  trädgård‐  och  fritidsartiklar  samt  även 

leksaksartiklar  och  blommor.  I  närheten  av  Nydala 

handelsområde  finns  även  Vetlanda  Arena  som  innefattar 

träningshallar för såväl bandy och ishockey som en fotbollsplan 

med konstgräs.  I anslutning  till Arenan  finns även  lokaler  för 

gym‐ och restaurangverksamhet. 

 

5.4.3 Kommunens ställningstagande 

Vetlanda  kommun  redovisar  i  den  kommuntäckande 

översiktsplanen  Vetlanda  översiktsplan  2010  (2010)  att  de 

främst  strävar  efter  att  uppnå  en  livskraftig,  företagsam  och 

miljömedveten  kommun.  Detta  är  något  som  även  den 

fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort strävar efter, då 

de  beskriver  i  sitt  plandokument  att  Vetlanda  jobbar  för 

utveckling och nybyggnation såväl som god företagsamhet och 

även en  ständigt  förbättrad  livskvalitet  för  tätortens  invånare 

(Vetlanda kommun FÖP 2010, 13). 
 

Vetlanda  kommun  har  för  avsikt  att  skapa  en  centrumkärna 

med liv och rörelse, som inbjuder till möten mellan människor, 

som  är  tillgänglig  för  kommunens  invånare  och  ger  goda 

möjligheter  till  kollektivtrafik  och  som  även  innefattar 

välutformade  rumsbildningar  och  naturmiljöer  (Vetlanda 

kommun  CMP  2013,  12).  Kommunens  redogör  för  sina 

intentioner  om  att  forma  ett  attraktivt  centrum  genom  att 

möjliggöra för och skapa förutsättningar för såväl bostäder som 

handel, mötesplatser, nöjen och kultur i centrumkärnan (Ibid). 

Detta anses kunna bidra  till en  förbättring av  tillgängligheten 

och  framkomligheten  i  staden,  genom  att  skapa  goda 

förutsättningar för både fotgängare och cyklister utöver bilisten 

(Ibid). 
 

Vetlanda  kommun  strävar  efter  en  centrumkärna  som 

innehåller flera olika funktioner såsom handel, nöjen, bostäder, 

kultur och fritidsaktiviteter, för att detta anses kunna 
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uppmuntra  till  att  människor  vistas  och  möts  på  platsen 

(Vetlanda  kommun  CMP  2013,  13).  Dessutom  bör 

centrumkärnan  vara  tillgängliga  alla  tider  på  dygnet  och 

dessutom tillgänglig och tilltalande för samtliga av kommunens 

invånare  oavsett  ålder  eller  särintressen  (Ibid).  Kommun 

strävar  även  efter  att  skapa  en  levande  centrummiljö,  vilket 

anses  kunna  genomföras  genom  att  möjliggöra  för  en 

tätbebyggd  och  väl  avgränsad  centrumkärna,  vars  offentliga 

gator och torg i samspel med de kommersiella verksamheterna 

skapar  liv  och  utgör  naturliga  platser  för  spontana  och 

planerade möten (Ibid). För att kunna utöka förutsättningarna 

för liv och rörelse samt för att kunna skapa förutsättningar för 

platser  som  tillägnas  aktiviteter,  nöjen  och  möten  så  vill 

kommunen möjliggöra  för  fler besöksorienterade  funktioner  i 

centrumkärnan  (Vetlanda  kommun CMP  2013,  14‐16). Dessa 

funktioner  anser  kommunen  bestå  av  exempelvis  museum, 

bibliotek, fritidsgård och parker, men främst har kommunen för 

avsikt att möjliggöra för besöksorienterade funktioner i form av 

ett nytt kulturhus i centrumkärnan (Ibid). 
 

Vetlanda  kommun  anser  att  kombinationen  av  en  samlad 

handel  i  centrumkärnan  och  en  koncentrering  av 

externhandeln  till  ett  enda  externt handelsområde, bidrar  till 

en mer  attraktiv  centrumkärna men  också  till  handelsplatser 

med stark attraktionskraft och tillräckligt stort utbud (Vetlanda 

kommun  ÖP  2010,  55).  Dessutom  anser  kommunen  att 

transportsträckorna mellan butiker  skulle kunna minskas när 

handeln koncentreras  till enbart  två områden: ett centralt och 

ett externt område (Ibid). 
 

Kommunen  anser  att  centrumkärnan  och 

externhandelsområden har olika karaktärer, då centrumkärnan 

präglas  av  blandat  utbud,  specificerade  butiker, 

samhällsservice, nöjen, kultur, restauranger och caféer, medan 

externhandelsområden  präglas  av  storskalig  handel, 

volymhandel och lågprishandel (Vetlanda kommun FÖP 2018, 

24).  Kommunen  anser  att  samverkan  mellan  kommunen, 

näringslivet och  fastighetsägare krävs  för att kunna värna de 

olika  unika  karaktärerna  som  olika  handelsplatser  såsom 

centrumkärnan  och  externhandelsområden  har  (Ibid). Denna 

samverkan  bör  således  utgöra  underlaget  för  kommunen 

handelsstrategi (Ibid). Vetlanda kommun anser att hänsyn bör 

tas,  till att digitaliseringen och handelns ständiga utveckling  i 

form av förändringen av handelsformer och handelsplatser men 

i  synnerhet  ökningen  av  näthandeln,  påverkar  de  fysiska 

butikerna (Ibid). Därför anser kommunen att det är viktigt att 

försöka anpassa sig till ett förändrat behov och utbud av fysiska 

butiker genom att ta reda på hur näthandel och fysiska butiker 

skulle kunna interagera och samspela (Ibid). 
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Kommunen  anser  att  de  har  ett  behov  av  att  skapa  fler  och 

bättre miljöer  för möten  i kommunen  (Vetlanda kommun ÖP 

2010, 43). Detta eftersom det finns en avsaknad av mötesplatser 

i Vetlandas centrumkärna, då det exempelvis bara finns några 

få uteserveringar i centrum samt då parkerna i centrumkärnan 

anses  vara  otillräckliga  (Ibid).  Därför  anser  kommunen  att 

centrumkärnan  behöver  utvecklas  för  att  bli  mer  attraktivt 

(Ibid). Detta avses ske genom att  främja  för en  förbättring av 

centrumkärnan och dess offentliga mötesplatser, som  i sin tur 

anses  kunna  möjliggöra  för  positiva  effekter  på 

handelsverksamheten (Ibid). Dessutom bör centrummiljöerna i 

Vetlanda kommuns mindre  tätorter även  förbättras  för avsikt 

att  utveckla  tätorterna  offentliga  mötesplatser  såsom  deras 

grönområden och torg (Ibid). Utveckling av handel i nära och 

tillgängliga lägen i samtliga av kommunens tätorter anses även 

kunna  bidra  till utvecklingen  av  centrummiljöerna  (Vetlanda 

kommun ÖP 2010, 53). Kommunen anser att de har delvis goda 

förutsättningar  för  möten  mellan  människor,  då  de  har  ett 

flertal  lokaler  som  främjar  såväl  fysisk  aktivitet  som möten 

(Vetlanda  kommun  ÖP  2010,  42).  Att  satsa  på mötesplatser 

anser  kommunen  kunna  bidra  till  att  exempelvis  folkhälsan 

förbättras men även att den social gemenskapen ökar (Vetlanda 

kommun  ÖP  2010,  44).  Dessutom  skulle  förbättrade 

mötesplatser  i  friluftsområden  kunna  gynna  turistnäringen 

medan förbättrade mötesplatser i centrumkärnan skulle kunna 

gynna handeln och  slutligen  anses  förbättrade mötesplatser  i 

Vetlandas  mindre  tätorter  kunna  förstärka  landsbygdens 

attraktionskraft (Ibid). 
 

Kommunen  anser  att  intentionen  att  skapa    ett 

tillfredsställande  socialt  nätverk  ska  genomföras  genom  att 

möjliggöra för en centralort i kombination med tätorter i olika 

storlekar  och  en  levande  landsbygd  (Vetlanda  kommun  ÖP 

2010,  42).  Detta  anses  kunna  medföra  god  närhet  till 

människor, tillgång till mötesplatser och tillräckligt stort utbud 

av  samhällsservice,  vilket  ger  kommunens  invånare  trygghet 

och underlättar för skapandet och vidmakthållandet det sociala 

nätverket (Ibid). 
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5.4.4 Allmänhetens perspektiv 

I en artikel om tillväxten i Vetlandas centrumkärnan uttalar sig 

Mattias Peterson, som är ansvarig för näringspolitik på 

Fastighetsägarna  GFR,  om  att  handeln  i  Vetlandas 

centrumkärna ökar (Johansson 2016). Fortsättningsvis påpekar 

Peterson dock trenden av näthandelns ökning särskilt vad det 

gäller sällanköpshandeln (Ibid). Peterson anser att ökad 

näthandel kan utgöra ett problem och tycker därför att det i 

synnerhet är viktigt att vara följsam för kundernas olika 

beteende samt att vara redo för att anpassa sig till kundens 

behov (Ibid). Dessutom anser Peterson att trenden av ökad 

näthandel således kan kräva att företag genomgår en 

omställning till en mer digitaliserad handel (Ibid). 
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6 Analys 

Detta  kapitel  redogör  för  analysen  av  empirin  från 
undersökningen  utifrån  de  perspektiv  som  presenterats  i 
teorikapitlet  om  governance  och  de  perspektiv  från 
områdesöversikten  angående  handel  och  offentligt  liv  samt 
kommunernas planeringsverksamhet. 

 

6.1 Kommunernas planering 

Governance är  en  samhällsstyrning  som  i  större utsträckning 

fokuserar på det ökade samspelet mellan olika samhällsaktörer 

och politiken  (Hedlund & Montin 2009, 7). Governance anses 

således ge en ökad möjlighet till inflytande i samspelet mellan 

olika samhällsaktörers intressen samt de statliga, regionala och 

kommunala  intressena  (Ibid).  I  Sverige  uppkom 

förhandlingsplanering,  under  1980‐  och  90‐talet  som  

associeras  främst  med  samverkan  mellan  de  offentliga 

myndigheterna  och  de  privata,  marknadsstyrda  aktörerna 

(Bergman 2003, 179‐180; Book & Eskilsson 1999, 53‐54; 

Khakee 2000, 33). 
 

I Sverige ger governance och olika former av planeringsideal, 

inflytande på den kommunala politiken och planeringen i mer 

eller  mindre  grad  till  både  allmänna  och  privata 

samhällsaktörer. Detta  framhävs då de  flesta kommuner  från 

arbetets undersökning anser att samverkan mellan aktörer som 

ägnar sig åt centrumverksamhet, är nödvändig för att bedriva 

en framgångsrik planering av centrumkärnan. Västervik anser 

att  det  krävs  en  bred  delaktighet  och  samverkan  mellan 

näringslivet och kommunen för att uppnå ett stärkt näringsliv 

samt  en  långsiktig  hållbar  samhällsutveckling  (Västervik 

kommun ÖP 2014, 24). Detsamma anser Vetlanda kommun som 

belyser  samverkan  mellan  kommun,  näringsliv  och 

fastighetsägare som krav för att värna de olika karaktärer som 

olika  handelsplatser  besitter  såsom  centrumkärna  och 

externhandelsområde (Ibid). Den samverkan bör således utgöra 

för det underlag som kommunens handelsstrategi kräver (Ibid). 

Kommunen hade alltså inte,  i  lika stor grad, haft underlag till 

att  genomföra  intentionen  att  förstärka  näringslivet,  om 

centrumkärnans privata aktörer inte hade haft ett så angeläget 

intresse  för  att  vidmakthålla  ett  levande  centrum. Det  tycks 

därför  finnas  ett  samband  som  bygger  på  att  kommuner  är 

beroende  av  näringslivets  privata  aktörer  för  att  genomföra 

faktiska  förändringar.  I  likhet  med  Västervik  och  Vetlanda 

använder Ronneby kommun sig i mycket större utsträckning av 

olika  projekt  och  ett  visionsarbete  som  utgör  underlaget  till 

översiktsplanen, vilket leder till ett ökat samarbete med privata 

aktörer (Ronneby kommun BID 2018; Ronneby kommun CTC 

2018). Ronnebys visionsarbete och projekt baseras inte lika 
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mycket på en dialog med medborgarna utan är en process och 

färdiga principer för hur en samhällsutveckling och ett hållbart 

byggande bör ske i samverkan med främst kommun och privata 

aktörer, där medborgarnas önskemål värnas i form av strategier 

för social hållbarhet. 
 

Sandvikens kommun beskrev  tydligt hur medborgardialogen 

var av stor vikt när centrumkärnan var i utveckling (Sandvikens 

kommun ÖP 2018, 121). Medborgarna har alltså i det fallet fått 

agera  som  betydande  samhällsaktörer  tillsammans  med 

fastighetsägare,  med  hjälp  av  olika  planeringsverktyg,  då 

centrumkärnan skulle gestaltas på nytt (Ibid). Men Sandviken 

är  inte heller ett undantag  från att planeras utifrån eller med 

hjälp av privata aktörer, då kommunen beskrivs vara öppen för 

näringslivets  och  den  ideella  sektorns  inflytande  i 

framställandet  av  olika  gemensamma  arbeten  för  ett hållbart 

samhälle  (Sandvikens  kommun ÖP  2018,  11).  Sandviken  och 

flera av kommunerna har valt att arbeta mer eller mindre tätt 

med  olika  privata  samhällsaktörer  för  att  kunna  uppnå  sina 

intentioner. Men det  borde  också  vara  viktigt  att  samverkan 

med privata aktörer inte tar för stor plats i planeringsprocessen, 

då det skulle kunna leda till att medborgaren missgynnas. 

 

6.2 Handel och offentligt liv 

Kommersialiseringen  av  den  offentliga  miljön  anses  utgöra 

underlaget som ger upphov till det ömsesidiga beroendet som 

stadsliv, offentliga rum och handel har till varandra (Bergman 

2003,  196).  Det  påvisas  genom  att  samtliga  kommuner  som 

undersökts  anser  att handel och kommersialiseringen  av den 

offentliga miljön  i centrumkärnan är avgörande  för att kunna 

skapa  ett  stadsliv  eller  en  ‘levande  stad’. Västervik  kommun 

anser  exempelvis  att  de  främsta  drivkrafterna  för  en  positiv 

utveckling  av  kommunens  livsmiljöer  bör  ske  utifrån  tre 

fokusområden  (Västervik  kommun  ÖP  2014,  17).  Dessa 

fokusområden  består  av  näringslivet,  människan  och 

offentligheten  (Ibid).  Detta  kan  tolkas  som  att  samspelet 

mellan  kommers,  offentliga  rum  samt människans  vistelse  i 

rummet  utgör  underlaget  för  den  positiva  utvecklingen  av 

kommunens livsmiljö. Vetlanda kommun anser att de behöver 

utveckla  centrumkärnan  genom  förbättringar  av  befintliga 

offentliga mötesplatser, vilket de anser kan bidra  till positiva 

effekter på handelsverksamheten (Vetlanda kommun ÖP 2010, 

43). Vetlandas utveckling av staden bygger på att de befintliga 

rummen behöver utvecklas och att det senare  i sitt  led bidrar 

till  en  positiv  handelsutveckling.  Kopplingen  mellan 

näringslivet, människan och offentligheten sker då  inte enligt 

kommunen  i  ett  samspel  som  Västervik  antyder,  där  dessa 

ständigt påverkar varandra, utan i ett led där det ena leder till 
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det andra. Sandvikens kommun och dess medborgare anser att 

det  krävs  goda  kommersiella  förutsättningar  för  att  kunna 

utveckla en levande och lockande mötesplats för både invånare 

och besökare (Sandvikens kommun ÖP 2018, 121). Detta medan 

Ronneby  kommun  anser  att  centrumkärnan  i  kommunens 

tätort bör förstärkas med samhällsservice och bebyggelse för att 

kunna  utveckla  sociala mötesplatser  (Ronneby  kommun  ÖP 

2018,  99).  Dessa  mötesplatser  behöver  inte  nödvändigtvis 

präglas av kommers, då införandet av mötesplatser skilda från 

handel anses kunna bidra till en utjämning av ekonomiska och 

sociala  skillnader  för  kommunens  medborgare  (Ibid). 

Sandviken och Ronneby har alltså helt skilda och till och med 

motsägande  ställningstagande  angående  hur  offentligt  liv 

egentligen  uppstår  och  vad  dess  framtida  utveckling  kräver. 

Detta  förmodas bero på att kommunerna vill skapa offentliga 

miljöer som kanske kommer att brukas på olika sätt. Sandviken 

verkar lägga fokus på besökare medan Ronneby vill att alla ska 

känna sig välkomna. 
 

Några av de viktigaste  funktionerna en centrumkärna har att 

uppfylla  är  en  rimligt  tät  koncentration  av  bebyggelse med 

bostäder,  servicefunktioner  samt  rumsbildningar  som 

uppmanar  till  möten  mellan  människor  (Book  &  Eskilsson 

1999,  60).  Utöver  det  är  handeln  nödvändig  för  att 

centrumkärnan  ska  kunna  bibehålla  sin  stadskaraktär  och 

bebyggelsestruktur  (Svedström  1999,  13).  Det  är  först  när 

stadens centrumkärna uppfyller dessa funktioner som den kan 

skapa  förutsättningar  för  ett  levande  offentligt  rum  och  ett 

offentligt liv (Book & Eskilsson 1999, 60). Detta är också vad två 

av kommunerna anser vara en  förutsättning  till en  ‘attraktiv’ 

centrumkärna, då platsen och dess stadskaraktär har en tydlig 

bebyggelsestruktur  och  blandade  funktioner  där  alla  dessa 

faktorer skapar ett levande offentligt liv. Sandvikens kommun 

vill skapa en välutvecklad och ‘attraktiv’ centrumkärna genom 

ett ökat utbud av lokal service, närproducerat och mötesplatser 

(Sandvikens kommun ÖP 2018, 121). Vetlanda kommun strävar 

också  efter  att  forma  ett  ‘attraktivt’  centrum  genom  att 

möjliggöra  och  förutsätta  för  såväl  bostäder  som  handel, 

mötesplatser,  nöjen  och  kultur  i  centrumkärnan  (Vetlanda 

kommun CMP  2013,  12).  Sandviken  och Vetlanda  vill  skapa 

attraktiva centrumkärnor för att de troligen vill locka till sig nya 

invånare  och  besökare,  vilket  inte  utesluter  kommunens 

medborgare, men det verkar betyda att medborgarna  inte  tas 

hänsyn  till  i  första  hand.  En  blandning  av  funktioner  i 

centrumkärnan  som  består  av  bostäder,  service,  handel  och 

mötesplatser  anses  av  samtliga  kommunen  utgöra 

förutsättningarna  för en välutformad centrumkärna. Ronneby 

kommun  anser  exempelvis  att  deras  fortsatta 

handelsutveckling för centrumkärnan kommer kräva en 
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kommunöverskridande  samverkan  för  att  stärka  den  lokal 

handeln, och centrumkärnans liv och rörelse, tillsammans med 

en  bostadsförtätning  (Ronneby  kommun  ÖP  2018,  94). 

Västervik  kommun  anser  att  ny  bostadsbebyggelse  bör 

lokaliseras  i  anslutning  till  serviceverksamheter  och 

kommunikationer  för  att  utgöra  goda  förutsättningar  för  de 

offentliga  miljöerna  (Västervik  kommun  ÖP  2014,  25). 

Angående funktionerna av en centrumkärna anser Västervik att 

fokus  bör  vara  att  främja  och  utveckla  kommunens  redan 

viktigaste  handelsplatser  (Västervik  kommun  ÖP  2014,  24). 

Vilket  Sandviken  och  Vetlanda  även  anser  vara  lika  viktigt, 

alltså  att  etablera  och  stärka  befintlig  handel  men  även  att 

utveckla planer för övrig koncentration av handelsområden för 

att  gynna  såväl  medborgaren  som  besöksnäringen  med  ett 

större  utbud  (Sandvikens  kommun  ÖP  2018,  121;  Vetlanda 

kommun ÖP 2010, 55). Detta kan tyda på att kommunerna anser 

att centrumkärnans handel i de offentliga miljöerna är så pass 

viktiga att de inte bör konkurreras ut av flera halvexterna eller 

externa handelsområden. 
 

Köpcentrum,  gallerior,  stormarknader  och  nöjeskomplex  är 

privata miljöer  som  ofta  saknar  en  platsbundenhet  (Book & 

Eskilsson 1999, 62). Dessa handelsområden är av privat miljö 

och kan  således även begränsa  tillgängligheten  för  invånarna 

(Olsson 1998, 5). Väldigt få av kommunerna beskriver att den 

externa  handeln  skulle  kunna  ha  en  negativ  påverkan  på 

centrumkärnans  offentliga  liv.  Sandviken  nämner  endast  att 

det finns en risk för att dagligvaru‐ och sällanköpshandel inom 

tätortens  gränser  flyttar  ut  till  externa  handelsområden 

(Sandvikens  kommun ÖP  2018,  121). Dessa  risker  kan  tolkas 

som  att  de,  i  och  med  förflyttningen  av  handeln  från 

centrumkärnan, skulle kunna påverka hur människor väljer att 

utnyttja  det  offentliga  rummet. Detta  är  något  som  de  flesta 

kommuner håller med om, då de oftast anser att handeln i de 

externa  handelsområdena  kan  missgynna  handel  i 

centrumkärnan. Men även om  till exempel näthandeln  skulle 

öka eller om externhandeln skulle locka till sig fler människor, 

så kommer centrumkärnan alltid vara den plats där människor 

kan röra sig fritt och utnyttja rummet, på ett sätt som näthandel 

och  externhandel  inte  kan  erbjuda. Vetlanda  kommun  anser 

dock att  centrumkärnan och  externhandelsområden har olika 

karaktärer,  då  centrumkärnan  präglas  av  blandat  utbud, 

specificerade  butiker,  samhällsservice,  nöjen,  kultur, 

restauranger och caféer, medan externhandelsområden präglas 

av storskalig handel, volymhandel och lågprishandel (Vetlanda 

kommun  FÖP  2018,  24).  Till  skillnad  från  de  andra 

kommunerna verkar Vetlanda uppmärksamma att stadens olika 

handelsplatser  skiljer  sig  åt  och  att  det  således  leder  till  att 

invånarna naturligt använder handelsplatserna på olika sätt av 
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och av olika anledningar. Detta hänger antagligen ihop med hur 

kommunens beskrivning av handelsplatsernas karaktär tolkas, 

alltså  där  centrumkärnan  beskrivas  mer  som  en  plats  för 

umgänge  medan  externhandeln  beskrivs  som  en  mer 

funktionsorienterad plats. 
 

Såväl butiker som handel har blivit alltmer tillgängligt för alla 

invånare  i  staden,  även  för  dem  som  inte  bor  nära 

centrumkärnan  utan  i  stadens  periferi,  samtidigt  som  själva 

centrumkärnan alltmer har öppnats upp för en bredare publik 

(Bergman  2003,  10). Det  privata  rum  som  butiken  utgör  har 

förändrats och blivit en förlängning av det offentliga liv som har 

präglat gaturummet under en väldigt lång tid (Ibid). Samtliga 

kommuner  anser  att  tillgängligheten  till  centrumkärnan  och 

dess  offentliga  miljöer  och  mötesplatser  utgör  viktiga 

fokusområden  för  avsikt  att  uppnå  en  mer  socialt  hållbar 

centrumutveckling. Både Västervik och Ronneby strävar efter 

att  bibehålla  och  skapa  nya mötesplatser  i  offentliga miljöer 

som  kan  brukas  på  lika  villkor  oavsett  kön,  ålder, 

socioekonomisk eller etnisk tillhörighet (Västervik kommun ÖP 

2014, 25; Ronneby kommun ÖP 2018, 99). Detta anses då även 

innefatta  platser  för  uppehåll  och  umgänge  som  saknar 

kommersiell karaktär, precis som Ronneby har påpekat tidigare. 

Eftersom  icke‐kommersiella  offentliga  platser  saknar  en 

ekonomisk  tröskel  för  att  användas  och  vistas på platsen,  så 

borde  ju  alla  kunna  bruka  en  sådan  miljö  på  lika  villkor. 

Vetlanda  kommun  har  för  avsikt  att  skapa  en  centrumkärna 

som  innehåller  flera  olika  funktioner  såsom  handel,  nöjen, 

bostäder, kultur och  fritidsaktiviteter,  för att på så sätt kunna 

uppmuntra  till  att  människor  vistas  och  möts  på  platsen 

(Vetlanda  kommun  CMP  2013,  13).  Dessutom  bör 

centrumkärnan  vara  tillgängliga  alla  tider  på  dygnet  och 

tillgänglig och tilltalande för samtliga av kommunens invånare 

oavsett  ålder  eller  särintressen  (Ibid).  Vetlandas 

ställningstagande anses vara likt både Västervik och Ronnebys 

då  de  alla  tycks  vilja  främja  för  lika  villkor  för  samtliga  av 

kommunens  invånare. Vetlanda betonar även  tillgängligheten 

utifrån en tidsaspekt som tyder på att de precis som Ronneby 

tycker att fokus bör ligga på att framställa eller främja offentliga 

platser som inte präglas av handeln. Då handeln definitivt är en 

av  centrumkärnans  funktioner  som  innefattar  en 

tidsbegränsning.  Likt  Vetlanda  kommun  har  Sandvikens 

medborgare haft önskemål på  att göra  centrumkärnan  till  en 

plats för mötesplatser och lek för att skapa mer liv och rörelse 

på platsen  (Sandvikens kommun ÖP 2018, 121). Alltså att det 

bör  finnas  fler  funktioner  än  en  som  bjuder  in  till  vistelse  i 

centrumkärnan  och  som  gör  platsen mer  tillgänglig  för  fler. 

Sandviken  och  Vetlanda  verkar  även  fokusera  på  att  de 

offentliga platserna och mötesplatsen ska vara användbara. 
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Detta är förmodligen en aspekt som kommunerna kopplar till 

hur välkomnande platsen är för invånarna. 
 

Förutsättningarna  för  det  offentliga  livet  har  flera  olika 

perspektiv  på  vad  det  utgår  ifrån,  då  det  förutom  olika 

handelsverksamheter  och  en  viss  grad  av  täthet,  krävs 

förutsättningar  för  en  fysisk  utformning  som  leder  till  olika 

typer av rumsbildningar som skapar naturliga platser för möten 

och  aktiviteter,  alltså  platser  att  vistas  på  (Olsson  1991,  77). 

Dessa platser eller rumsbildningar bör även besitta en naturlig 

fallenhet  för  att  kunna  flanera  och  ströva  omkring,  då  det 

skapar  en miljö  som  lockar  till  sig människor  (Ibid).  Dessa 

förutsättningar  reflekteras  i  kommunernas  plandokument  då 

de  anser  att  det  är  viktigt  att  sträva  efter  en  stadsmiljö  i 

centrumkärnan  som  innefattar  offentliga miljöer  som präglas 

av  rörelse,  aktiviteter  och möten. Västervik  kommun  strävar 

exempelvis efter att den offentliga miljön i kommunens tätorter 

ska utvecklas med  fokus på  att  skapa  tillgängliga,  säkra  och 

inkluderande miljöer,  där  samtliga  av  kommunens  invånare 

känner sig välkomna och trygga (Västervik kommun ÖP 2014, 

25).  Vetlanda  kommun  strävar  efter  att  skapa  en  levande 

centrummiljö,  vilket  anses  kunna  genomföras  genom  att 

möjliggöra för en tätbebyggd och väl avgränsad centrumkärna, 

vars offentliga gator och  torg  i samspel med de kommersiella 

verksamheterna skapar liv och utgör de naturliga platserna för 

spontana och planerade möten (Vetlanda kommun CMP 2013, 

13). Västervik och Vetlanda har  skilda perspektiv på vad det 

offentliga livet kräver och vart den bör ta plats, detta kan bero 

kommunernas olika  typer av  förutsättningar men även deras 

fokusområden.  Vetlanda  fokuserar  på  centrumkärnan  och 

kommersiella  verksamheter  medan  Västervik  talar  om  en 

offentlig miljö som tar plats  i olika delar av hela tätorten,  inte 

endast centrumkärnan, med strävan av att skapa trygga miljöer. 

Ronneby kommun anser dock att  tätheten är  sambandet  som 

krävs för att skapa ett offentligt liv utöver handeln och som är 

ett  av  de  viktigaste  elementen  för  centrumkärnan  (Ronneby 

kommun ÖP  2018,  22‐23). När  då  centrumkärnan  innehåller 

fler bostäder utgör det en grund för en förstärkt handel och mer 

liv  och  rörelse  i  centrumkärnan  (Ibid).  Sandvikens  kommun 

anser att deras centrumkärna  redan är en  förstärkt plats med 

handel och möten (Sandvikens kommun ÖP 2018, 121). Men att 

ett  fortsatt arbete bör genomföras  för att göra centrumkärnan 

levande, bland annat genom att locka folk till att vistas, trivas 

och  känna  trygghet med  hjälp  av  olika  aktiviteter  (Åhlström 

2017). Dessa aktiviteter är  inte det enda som ska bidra  till en 

levande centrumkärna utan miljön och rummen ska även kunna 

vara flexibla eftersom att platsens behov kan förändras över tid 

(Sandviken  kommun  ÖP  2018,  121).  Rumsbildningarna  som 

behövs för ett offentligt liv och naturliga mötesplatser ska då 
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inte vara bestående bildningar, utan platser som kan förändras 

över tid och vid behov. 

 

6.3 Näthandel 

Näthandel är en  icke‐fysisk handelsplats där dagligvaru‐ och 

sällanköpshandel sker med hjälp av digitala medier (NE 2 u.å.). 

Näthandel har  i dagens  samhälle blivit allt vanligare  (Svensk 

Handel  2018,  7).  Således  anpassar  företag  sin  försäljning  till 

kundens behov av att både kunna handla i såväl en fysisk butik 

som  på  en  icke‐fysisk  handelsplats  (Rosenström  2016,  43). 

Därför anses det alltid behövas såväl någon form av torg‐ och 

självbetjäningshandel  i  fysiska  butiker  som  näthandel  i  icke‐ 

fysiska butiker (Bergman 2003, 9). Detta tycks kunna utläsas ur 

undersökningsmaterialet  då  kommunerna  i  dagsläget  verkar 

anse  att  icke‐fysiska  butiker  kommer  att  fortsätta  utgöra  ett 

komplement  till de  fysiska butikerna. Även om kommunerna 

inte  alltid  är  ense,  i  sina  plandokument,  om  huruvida  dessa 

kompletterande  icke‐fysiska  handelsplatserna  i  själva  verket 

kan komma att konkurrera med eller till och med konkurrera ut 

delar  av  de  fysiska  handelsplatserna  i  framtiden.  Västervik 

kommun anser att de behöver fokusera på digital infrastruktur 

för  att  gynna  utvecklingen  av  verksamheter  vars  primära 

försäljningskanal  är  näthandel,  men  även  för  att  ge 

verksamheter vars primära verksamhet  sker  i  fysisk butik  en 

förutsättning till multikanalförsäljning (Västervik BBS 2013, 3‐ 

4).  Detta  tolkas  som  om  kommunen  vill  möjliggöra  och 

vidmakthålla goda förutsättningar för att kunna använda både 

fysiska  butiker  och  icke‐fysiska  handelsplatser.  Sandvikens 

kommun  anser  att  en  ökad  digitalisering  skulle  kunna  ge 

snabbare och mer tillgänglig service (Sandvikens kommun ÖP 

2018, 14‐15). Detta samband diskuteras dock inte ihop med hur 

näthandel  kan  komma  att  påverka  de  fysiska  butikernas 

utveckling  eller  hur  kommunen  tar  ställning  till 

kombinationsmöjligheterna  för  fysiska  och  icke‐fysiska 

butiker.  Ronneby  kommun  ser  en  utbyggd  IT‐struktur  som 

väsentlig  för  digitalisering  av  verksamheter  och  tjänster 

(Ronneby kommun ÖP 2018, 38). Trots att näthandeln endast 

är en liten del av vad ett digitaliserat näringsliv innebär, tycks 

kommunen  tyda  ett  samband  mellan  icke‐fysiska 

handelsplatser och tillväxten av näringslivet, vilket kan tolkas 

som  att  de  är  positivt  inställda  till  näthandelns  framväxt. 

Vetlanda  kommun  anser  att  hänsyn  bör  tas  till  att 

digitaliseringens och handelns ständiga utveckling, i synnerhet 

att  näthandelns  ökning,  påverkar  de  fysiska  butikerna 

(Vetlanda kommun FÖP 2018, 24). Därför anser kommunen att 

det är viktigt att försöka anpassa sig till ett förändrat behov och 

utbud av fysiska butiker genom att ta reda på hur näthandel och 

fysiska butiker skulle kunna interagera och samspela med 
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varandra (Ibid). Vetlanda kommun verkar vara tveksamma till 

hur  näthandeln  påverkar  de  fysiska  butikerna  och  hur 

kombinationen  av  fysiska  och  icke‐fysiska  handelsplatser 

skulle  se ut, men har  ändå viljan  att  sträva  efter  ett  samspel 

mellan fysiska och icke‐fysiska butiker. 
 

I diskussionen kring näthandel presenteras ett perspektiv om 

att näthandeln kommer att ha en oförutsedd påverkan på de 

offentliga  rummen  (Pettersson,  Winslott  Hiselius  &  Koglin 

2018, 1). Det som saknas  i diskussionen är konsensus om vad 

effekterna  av  en  sådan påverkan kan  tänkas bli,  eftersom  att 

forskning  och  spekulationer  från  allmänheten,  målar  upp 

oeniga  eller  till  och med motstridiga  bilder  av  den  framtida 

utformningen  av  handelsverksamheterna  (Bränström  2018; 

Englund 2017; Rigby 2011). Detta anses kunna utläsas även från 

de  kommunala  dokument  som  undersökts  då  flera  av 

kommunerna verkar uppmärksamma om det finns faktorer som 

kan påverka centrumkärnans butiksutbud och handelsmiljöer 

och  i  sin  tur  centrumkärnans  offentliga  liv.  Dessa  faktorer 

identifierats  som  näthandel  eller  externhandel  av 

kommunerna. Västervik kommun har inte övervägt näthandel 

som en faktor som påverkar de offentliga rummet, med däremot 

externa handelsområden. Denna  tolkning har  gjorts  eftersom 

kommunen  anser  att  externa  handelsområden  som  är 

lokaliserade utanför tätortsgränserna inte ska ges möjlighet till 

att  konkurrera  med  halvexterna  handelsområden  inom 

tätortsgränserna  och  i  synnerhet  inte  med  centrumkärnans 

handelsverksamhet (Västervik kommun ÖP 2014, 24). Vetlanda 

kommun  anser  att  hänsyn  bör  tas  till  att  digitaliseringen, 

handelns  ständiga  utveckling  och  i  synnerhet  ökningen  av 

näthandeln, påverkar de fysiska butikerna (Vetlanda kommun 

FÖP  2018,  24).  Det  blir  därmed  viktigt  för  kommunen  att 

försöka anpassa sig till ett förändrat behov och utbud av fysiska 

butiker genom att ta reda på hur näthandel och fysiska butiker 

skulle kunna interagera och samspela (Ibid). Vetlanda har alltså 

tagit ställning till hur påverkan på de fysiska butikerna ser ut 

även  om  de  inte  verkar  ha  kopplat  det  till  de  offentliga 

miljöerna ännu. Sandvikens kommun anger digitalisering som 

en viktig faktor inför framtida planering, då de anser att detta 

kommer att påverka hur människan använder både det digitala 

och  fysiska  rummet  (Sandviken  kommun  ÖP  2018,  14‐15). 

Sandvikens  hänvisning  till  digitalisering  som  en 

påverkningsfaktor kan tolkas som att de har uppmärksammat 

näthandelns  framfart  i  alla  fall  delvis.  Ronneby  kommun 

uppger att detaljhandelns struktur i kommunen har förändrats 

radikalt  i och med att allt  fler produkter handlas via  internet 

(Ronneby  kommun  ÖP  2018,  23).  Därför  anser  Ronneby 

kommun  att  nya  sätt  för  möten  och  upplevelser  i 

centrumkärnan är viktigt för dess framtida utveckling (Ronneby 
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kommun  2018,  22‐23).  Kommunen  verkar  till  och  med  se 

näthandelns  utveckling  som  ett  hot mot  centrumkärnan  och 

detaljhandel  i  centrumkärnan,  då  den  beskrivs  som  radikal, 

vilket antagligen innefattar även dess offentliga miljöer. 
 

Ifall de fysiska butikerna förändras, utvecklas och anpassas för 

ökad näthandel  som  i  sin  tur  leder  till  ett minskat utbud  av 

fysiska butiker, kommer det bli viktigt att  ta ställning  till hur 

det  nya  offentliga  rummet  ska  utformas  för  att möta  denna 

förändring.  Samtliga  kommuner  anser  att  det  är  av  vikt  att 

skapa  förutsättningar  för  nyetablering  av  handel  i 

centrumkärnan  samt  att  skapa  offentliga  miljöer  med 

mötesplatser  i  anslutning  till  dessa  etableringar,  även  om 

samtliga kommunerna kanske  inte är  insatta eller  inställda på 

sannolikheten av att utbudet av fysiska butikslokaler förväntas 

att minska  i  framtiden. Vetlanda  använder  sig  av  strategiska 

beslut som de vill ska leda till en tätbebyggd och väl avgränsad 

centrumkärna för kommersiella verksamheter tillsammans med 

offentliga  gator  som  utgör  naturliga mötesplatser  (Vetlanda 

kommun CMP 2013, 13). Västervik strävar efter att skapa och 

bibehålla  mötesplatser  i  alla  dess  format,  då  detta  anses 

fördelaktigt  för  att  gynna  både  de  spontana  och  planerade 

möten som utgör en viktig social interaktion som får människor 

att känna  sig delaktig  i  sitt  samhälle  (Västervik kommun ÖP 

2014,  26).  Sandvikens  översiktsplan  för  centrumkärnans 

offentliga miljöer  påpekar  hur  viktigt  det  är  att  skapa  olika 

mötesplatser  (Sandvikens  kommun ÖP  2018,  121),  samtidigt 

som de offentliga miljöerna aldrig nämns i relation till handel. 

Det nämns  inte heller vad  centrumkärnan bör  innehålla  eller 

hur det offentliga rummet bör utformas trots sin väsentlighet. 

Men Sandviken är inte ensam om att beskriva en offentlig miljö 

utan någon relation till vad som ska föra det offentliga livet till 

platsen.  Även  Ronneby  har  för  avsikt  att  skapa  offentliga 

miljöer  som  är  skilda  från  handelsverksamheter.  Det  kan 

indikera att vill att detta ska bidra till att människor kan bruka 

den offentliga miljön på mer jämlika villkor. 
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7 Slutsatser och slutdiskussion 

Detta  kapitel  redogör  för  den  slutsats  som  besvarar 
problemformuleringen, sedan besvaras arbetets frågeställning i 
en diskussion och slutligen redogör kapitlet för hur syftet har 
uppfyllts och varför framtida forskning på ämnesområdet bör 
bedrivas. 

 

7.1 Slutsatser 
I  problemformuleringen  ställde  vi  oss  frågan  om  huruvida 

näthandelns  tillväxt  visar  sig  i  staden,  om  det  påverkar  de 

offentliga  rummen  och  i  det  led  människans  dagliga 

användning  av  dem,  samt  hur  planeringsverksamheten  kan 

motverka denna negativa påverkan. Under arbetets gång har vi 

kommit fram till att näthandeln kan utgöra en väsentlig faktor, 

vad  det  gäller  förminskningen  av  butiksutbudet,  i  synnerhet 

butiker  inriktade på sällanköpsvaror, då sällanköpshandel allt 

oftare bedrivs via nätet. Å enda sidan har vi inte lyckats besvara 

frågan ifall näthandelns tillväxt verkligen påverkar människans 

dagliga  användning  av  det  offentliga  rummet. Men  å  andra 

sidan  anser  vi  att  ett  förminskat  butiksutbud  kan  påverka 

människans upplevelse av de offentliga  rummen  i anslutning 

till butikerna, då exempelvis tomma butikslokaler kan upplevas 

som öde och otrygga. Frågan om hur planeringsverksamheten 

bör arbeta med näthandelns negativa påverkan är en av arbetets 

frågeställningar  och  besvaras  därför  i  slutdiskussionen. Men 

sammanfattningsvis  så  anser  vi  att  planeringsverksamheten 

bör sträva mot förstärkt regional planering, utökad samverkan 

mellan  aktörer,  en  tydlig  definiering  av  det  offentliga  livets 

förutsättningar  och  konsekventa  ställningstagande  i  samtliga 

av kommunens plandokument. 

 

7.2 Slutdiskussion 
Fråga 1: Vilka ställningstagande gör svenska kommuner i dess 
plandokument  angående  olika  handelsplatser  och  dess 
korrelation till näthandeln och andra olika handelsformer? 

 

Kommunerna är uppmärksamma på att det finns en konkurrens 

mellan  olika  handelsformer  såsom  mellan  centrumkärnans 

handel  och  externhandeln  eller  mellan  fysisk  handel  och 

näthandel. Kommunerna  prioriterar  centrumkärnan  och dess 

handelskraft högre än andra handelsplatser eller handelsformer 

såsom  externhandel  och  näthandel. Detta  för  att  kommunen 

hellre prioriterar utvecklingen av handel  i centrumkärnan, då 

denna  anses  vara  viktigare  för  stadens  identitet  och 

besöksnäring.  Men  kommunerna  brister  ofta  i  att  kunna 

särskilja hur speciellt näthandel kan påverka staden gentemot 

hur  externhandeln  påverkar  staden.  Alla  kommunerna 

uppmärksammar digitalisering som en pågående trend i 
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Sverige.  Kommunerna  har  dock  skiftande  utförliga 

ställningstagande  angående  digitalisering  och  näthandel. 

Kommunerna för inte heller någon mer ingående diskussion om 

ifall  näthandelns  påverkan  kan  variera  beroende  på  hur 

handelsplatsen  ser  ut  eller  vilken  sorts  handel  som  sker  i 

handelsplatsen  alltså  om  det  är  dagligvaruhandel  eller 

sällanköpshandel. Två av kommunerna diskuterar inte hur eller 

huruvida näthandeln  kan  komma  att påverka utbudet  av de 

fysiska butikerna i centrumkärnan. 
 

Fråga 2: Hur behandlar svenska kommuner sambandet mellan 
handel och offentligt liv samt hur ser de på det offentliga livets 
betydelse? 

 

Ingen av kommunerna  för en uttrycklig diskussion angående 

offentligheten  i någon annan handelsplats än centrumkärnan. 

Kommunerna anser att handel i samband med samlad eller tät 

bebyggelse,  tillgänglighet  och  närhet  till  samhällsservice  och 

kommunikationer krävs för det offentliga livet. Centrumkärnan 

innehåller  dessa  funktioner  medan  externhandel  eller 

halvexterna  handelsområden  inte  uppfyller  eller  innehåller 

dessa  funktioner. Således behandlar kommunerna  inte  frågan 

om  offentligt  liv  i  externa  eller  halvexterna  handelsområden 

överhuvudtaget.  En  annan  anledning  till  bristerna  i 

diskussionen kring offentligt liv är att kommunerna prioriterar 

offentlighet  i  samband  med  centrumkärnan  till  den 

utsträckning att offentligheten  inte kopplas  till andra platser. 

Det som kommunerna anser är väsentligt är att ha tydliga mål 

och  visioner  för  hur  befintliga  och  nya  offentliga platser  ska 

gynnas och utvecklas även dessa om offentliga platser enbart 

avses att placeras i anslutning till centrumkärnan. 
 

Fråga  3:  Hur  bör  planeringsverksamheten  verka  för  att 
bibehålla det offentliga livet i centrumkärnan gentemot andra 
handelsplatser? 

 

Generellt är det svårt att svara på hur planeringsverksamheten 

bör  agera  och  verka  gentemot  näthandelns  och 

digitaliseringens  framfart  samt  hur  dessa  trender  egentligen 

kan komma att förändra det fysiska rummet och användningen 

av  det.  Utifrån  den  kunskap  vi  har  ämnat  att  skaffa  oss 

angående näthandel  och dess  relation  till planeringen  av det 

offentliga rummet har vi försökt strukturera upp några viktiga 

punkter som den svenska planeringsverksamheten bör förhålla 

sig till. Detta för att uppnå en mer utförlig planering angående 

handelns och specifikt näthandelns påverkan på staden och det 

offentliga livet. 
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 Förstärkt regional planering.
Det  är  särskilt  viktigt  att  samordna  planeringen  av 

handelsplatser  med  närliggande  kommuner  och  olika 

arbetsmarknads‐  och  handelsregioner. Kommuner  bör  ha  en 

bred syn på handelskraften i kommunen, då den ofta påverkas 

av många olika faktorer som sällan tar hänsyn till kommunens 

geografiska  avgränsning.  Det  kan  därför  vara  av  fördel  att 

samordna en regionstäckande handelsutredning istället för att 

framställa  separata  handelsutredningar  för  alla  kommuner, 

särskilt  när  det  gäller  etablering  av  externhandel  och  inför 

förändringar som sker  i  takt med ökad näthandel. En samlad 

regional planering skulle även bidra  till att skapa en  trygghet 

för butiks‐ och fastighetsägare. En stärkt regional planering och 

en mer samlad planering överlag mellan såväl kommuner som 

näringsliv,  fastighetsägare  och  andra  samhällsaktörer  bör 

kunna  bidra  till  en  positiv  inverkan  på  det  offentliga  livet  i 

centrumkärnan. 
 

 Utökad samverkan mellan aktörer.
Samverkan  och  samarbete  mellan  såväl  privata  som 

kommunala aktörer bör utökas för att kunna lösa uppgifter som 

annars är svåra att lösa enskilt. För att detta ska kunna ske bör 

verktyg  och  olika  kontaktnätverk  framställas  för  att 

tillsammans strukturera ett  långsiktigt arbete. Kontaktnätverk 

som  inkluderar  medborgare  som  samhällsaktörer,  privata 

aktörer  och  kommunala  aktörer.  Ett  tätt  samarbete  mellan 

kommunen och privata aktörer bör dock så långt det går förbli 

opartiskt, då allmänhetens  intresse och medborgarnas åsikter 

bör värnas även i dessa arbeten. Samverkan mellan kommunala 

och privata aktörer kan bidra  till att ge olika aktörer  trygghet 

och  säkerhet  vad  det  gäller  deras  framtida  verksamhet. 

Eftersom både kommunala och privata aktörer samarbetar och 

strävar mot  samma  resultat  så  kan  det  bidra  till  att  arbetet 

genomförs smidigare och med färre komplikationer. 

 

 En tydlig definiering av det offentliga livets förutsättningar. 

Kommunen bör definiera vad begreppsparet offentligt och 

privat betyder för dem, för att kunna ge en tydlig redogörelse av 

vad de anser att offentligt liv är och var det tar plats. Det 

viktigaste är även att definiera vad förutsättningarna för att 

skapa offentligt liv är, då det kan påvisa var det offentliga livet 

kan uppkomma. En tydlig definition av offentlighet, förenklar 

även redogörelsen för kopplingar mellan offentligt liv med 

andra faktorer såsom affärsliv, grönområden, boende och 

besöksnäring. Offentligt liv kan uppstå på i princip vilken plats 

som helst, så länge platsen är tillgänglig för allmänheten och 

möjliggör för en interaktion eller ett möte mellan människor.
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Därför bör kommunen möjliggöra  för offentligt  liv på många 

olika platser. I synnerhet bör det finnas platser för offentligt liv, 

vars  tillgänglighet  inte  är  begränsad  av  något,  såsom 

exempelvis  inträdesavgifter,  medlemskap,  eller  socialt 

tillträde. 

 

 Konsekventa ställningstagande i samtliga plandokument. 

Kommunerna bör vara konsekventa i sina ställningstagande 

angående vilka slags och i vilken omfattning som olika 

handelsplatser och handelsformer avses etableras i kommunen. 

Det vill säga om ett ställningstagande har gjorts i överordnat 

plandokument så bör detta ställningstagande gälla i samtliga 

underordnade plandokument. Ifall nya ställningstagande anses 

kunna ersätta gamla sådana i överordnade plandokument så är 

det viktigt att revidera och ändra dessa överordnade dokument 

för att bibehålla en konsekvent struktur av ställningstaganden 

i samtliga plandokument. Kommunerna bör även vara redo att 

anpassa sig för utvecklingar och förändringar av olika trender, 

därmed  är  det  följaktligen  viktigt  att  förändrade 

ställningstagande revideras i plandokument vid behov.
 

7.3 Framtida forskning 

I  arbetet  syftade  vi  att  ta  reda  på  hur  näthandel  och  olika 

handelsformer  kan  påverka  de  fysiska  butikerna  och  det 

offentliga  livet.  Vad  det  gäller  näthandeln  och 

handelsformernas påverkan på de fysiska butikerna anser vi att 

vi har lyckats besvara frågan, däremot har vi inte haft tillgång 

till  specifika  data  om  näthandelns  påverkan  på  den  övrig 

handel.  Alltså  till  exempel  sådan  komplexa  data  som  en 

handelsutredning är grundad på. Vad det gäller näthandelns 

påverkan på det offentliga livet anser vi att denna fråga inte kan 

besvaras  på  ett  tillfredsställande  sätt.  Vi  anser  att  det  hade 

krävts  omfattande  observationer  under  en  längre  tid  än  vad 

arbetet  tilldelats  för  att  egentligen  ta  reda på hur människan 

utnyttjar  det  offentliga  rummet.  Utförliga  intervjuer,  med 

människor på plats, för att  ta reda på om deras handelsvanor 

påverkar  deras  användning  av  det  offentliga  rummet  hade 

också kompletterat vårt arbete för att kunna besvara frågan. Vi 

har även  syftat att ge  förslag på hur planeringsverksamheten 

kan hantera ökad näthandel och den påverkan den medför. Här 

anser vi ha kunnat ge några förslag på hur kommuner kan jobba 

med påverkan av ökad näthandel utifrån vår kunskap om hur 

kommuner i dagsläget arbetar med frågan. Men en mer utförligt 

undersökning hade antagligen leda till ännu bättre resultat. 
 

Vi anser att vårt genomförda arbete, trots att det besvara många 

av frågorna kring det valda forskningsområdet, endast skrapar 

på ytan att det valda ämnet. Därför anser vi att det definitivt 
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krävs ytterligare undersökningar men främst mer djupgående 

forskning på detta ämne. Även om vårt arbete ger förslag till 

hur planeringsverksamheten bör hantera utvecklingen av 

näthandel eller ändrade konsumtionsmönster, så är inte arbetet 

en heltäckande bild över hur enskilda kommuner skildrar frågor 

kopplade till digitalisering och näthandel. Det är i ett vidare 

sammanhang kring hur kommuner framhäver dessa perspektiv 

som varit av intresse. Vilket igen tyder på att vidare forskning 

på ämnesområdet krävs. 
 

Ett perspektiv som sällan diskuteras av kommunen verkar vara 

tillgången  till parkering  i anslutning  till handelsplatserna. De 

kommuner  som  vi  undersökt  har  inte  diskuterat  frågan  om 

parkering  i  sina  strategiska dokument  såsom  översiktsplaner 

och  fördjupade  översiktsplaner.  För  allmänheten  och 

fastighets‐ och butiksägare kan tillgången till parkering vara en 

avgörande  faktor  för  att handelsplatsen  används. Frågan blir 

om hur viktig bilismen är för handelsplatsens framgång. Därför 

anser vi att det kan vara ett angeläget tema att forska kring. Ett 

perspektiv som vi anser är intressant är vad för slags funktioner 

som  skulle  kunna  ersätta  handeln  ifall  handel  inte  längre 

behöver  lika  stort  utrymme  i  centrumkärna  eller  i  andra 

handelsplatser. Skulle funktionerna som ersätter handelns vara 

olika  i  centrumkärna  än  i  andra  handelsplatser  såsom 

externhandelsområden? Men  främst  av  allt,  vilka  funktioner 

finns i den utsträckning att de skulle kunna ersätta handeln och 

vilken  funktion  har  en  tillräckligt  tydlig  koppling  till  det 

offentliga  livet  för  att  kunna  ersätta  handel  som  funktion  i 

centrumkärnan? Näthandel och dess påverkan på samhället  i 

förhållande till digitaliseringen av omvärlden anser vi utgör ett 

intressant och viktigt  ämnesområde  att  föra vidare  forskning 

på. Eftersom att näthandelns påverkan på samhället endast är 

en liten del av digitaliseringen, så skulle den positiva inverkan 

som  digitaliseringen  har  kunna  väga  upp  för  den  potentiellt 

negativa  påverkan  som  näthandeln  kan  komma  att  ha  på 

samhället. 
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