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Sammanfattning  

Handel är en central del av en stads funktion och utveckling. Den bidrar till stadsliv och lockar 
människor till staden. Köpcenter påverkar och formar städers handelssituation och är ofta 
placerade i städers centralare delar. Undersökningar visar dock att köpcenter står inför utmaningar 
som hotar att lämna tomma lokaler, vilket påverkar stadens stadsliv och drivkraft.  

I denna uppsats undersöks hur svenska kommuner kan påverka köpcenters markanvändning och 
resiliens. Resiliens är, bland annat, den egenskap eller process som beskriver möjligheter och 
flexibilitet till att förutse och svara på olika former av kriser i förhoppning om att vidareutvecklas. 
Kommuners möjlighet till påverkan diskuteras främst utifrån teorier kring handel, köpcenter och 
det fysiska planeringssystemet. De ger en samlad förståelse över ett köpcenters situation och gör 
det möjligt att analysera dem och deras resiliensstrategier. Inom ramen för studien har två 
fallstudier genomförts, den ena behandlar köpcentret Entré i Malmö som fallstudieobjekt och den 
andra behandlar Galleria Boulevard i Kristianstad. 

Analysen visar på hur omständigheter så som e-handel, konkurrens mellan köpcenter och 
samarbetet mellan kommun och ägare påverkar fallstudieobjekten och deras nivå av resiliens. 
Analysen visar att förståelse över köpcentrets situation är en viktig del i en resiliensstrategi samt att 
kommuner och ägare samverkar i viss mån, men utan större inverkan. Uppsatsen belyser att 
kommuner visar på en vilja att öka köpcenters resiliens men att beslut inte alltid baseras på relevanta 
underlags rekommendationer. Därtill visar uppsatsen indikationer på att lagar som reglerar den 
kommunala fysiska planeringen ibland hindrar kommunen från att hantera köpcenters resiliens. 
Slutligen antyder analysen att kommuners främsta verktyg för att hantera resiliens är det fysiska 
planeringsarbetet och kommunikation med viktiga aktörer kopplade till det aktuella köpcentret. 
Sammanfattningsvis verkar ansvaret för köpcenters resiliens ligga hos deras ägare, men att 
kommuner kan bidra genom en ökad flexibilitet. 
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1. Introduktion 

Bakgrund 

Köpcenter som handelsform sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det går att hitta exempel på 
handelsformens existens redan år 100–112 i Rom: handelsplatsen Trajanus saluhallar, vilket var ett 
samlat komplex i fem våningar med handel (Brunson 1994, 550–551). I dagsläget är Trajanus 
saluhallar ruiner och deras markanvändning har skiftat från handels- till turistverksamheter. Liksom 
Trajanus saluhallar har behövt förändras så visar flertalet undersökningar på att även dagens 
handelsplatser står inför förändringar (Arnberg et al. 2018; Urban-net 2010, 29–34). 

Ända sedan 1920-talet och kanske även tidigare har olika typer av samlingsformationer av 
handelsverksamheter växt fram i USA, ett av dem är Southdale Center i Minnesota år 1956 som 
anses vara det äldsta slutna köpcentret i USA (Chepkemoi 2017). I USA har denna typ av slutna 
köpcenter byggts både i större utsträckning och under längre tid än i resterande delar av världen 
(Dunham-Jones, och Williamson 2017, 86). Traditionellt sett har köpcenter varit avsedda att 
innehålla framförallt handelsverksamheter, men idag vittnar flertalet platser på att detta koncept ej 
längre fungerar i samma utsträckning som tidigare (Anselmsson 2016, 139; Guimarães 2019a, 160). 
Det faktum att USA under en lång tid har byggt köpcenter och också byggt många till antalet bidrar 
till att de nu ligger i framkant gällande behovet av att förändra användningen av dessa ofta stora 
byggnader (Ferreira och Paiva 2017, 318).  

Även i Europa syns spår om att trenden går åt samma håll som i USA och att antalet fysiska butiker 
minskar i både Europa (Guimarães 2019a, 160; Kärrholm, Nylund och Prieto de la Fuente 2014, 
122) och Sverige (Arnberg et al. 2018, 12). Runt om i Europa syns spår om externhandel/köpcenter 
som stängs ner enligt en stadig trend. Orsakerna är skilda. Det kan bero på 1) internationella och 
nationella trender/fenomen, såsom e-handelns framtåg och generella motreaktioner mot 
urbanisering eller 2) lokal brist av något slag, så som misslyckad blandning av butiker i köpcentret, 
bristande marknadsföring (Ferreira och Paiva 2017, 321) eller konkurrens från ett annat köpcenter 
(Lowry 1997, 78–80; Erkip, Kızılgün och Akinci 2014, 117). Oberoende av anledning behöver 
lokalerna tas om hand efter nedstängning.  

Forskning kring handelsplatsers alternativa användning har gjorts i exempelvis Lissabon, vilket har 
visat på framgångar i anpassningen av handelsplatser (Ferreira och Paiva 2017; Guimarães 2019b). 
Anpassningen har skett antingen till en likartad handel, vilket ofta gjordes med hjälp av 
renoveringar och uppfräschningar, till en annan typ av handel eller till något helt annat (Guimarães 
2019b; Anselmsson 2016). Sverige är än så länge inte påverkat av detta i större grad, men studier 
vittnar om att processen har påbörjats (Kärrholm, Nylund och Prieto de la Fuente, 2014). På grund 
av att köpcenter ofta är lokaliserade i strategiska, värdefulla och centrala lägen (Guimarães 2019b, 
28) finns det incitament till att undersöka deras framtida markanvändning.  

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur handelsplatsers markanvändning och resiliens 
hanteras i den kommunala fysiska planeringen. 
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Problemformulering och forskningsfrågor 

USA och delar av Europa vittnar om att köpcenter står inför en osäker och föränderlig framtid. 
Lokalerna hotar att stå tomma i ofta centrala lägen, vilket påverkar närområdet de ligger i och även 
staden som helhet (Guimarães 2019b, 28). Forskning och praktiska exempel visar på att det finns 
lösningar på detta fenomen (Anselmsson 2016; Guimarães 2019a), vilket gör att fenomenet kan ses 
som en möjlighet snarare än ett problem. Lösningarna varierar dock utifrån varje köpcenters 
specifika situation, men resiliensstrategier, som bland annat ämnar förutse potentiella kriser i syfte 
att vidareutvecklas, har i många fall varit en bidragande faktor till lösningarna (Erol et al. 2010; 
Kärrholm, Nylund och Prieto de la Fuente 2014). Det är därav viktigt att ha förståelse för vilket 
ursprungsläge köpcentret har, för att i sin tur kunna ta vara på denna möjlighet och inte riskera en 
övervikt av tomma lokaler. Frågan är om det finns möjlighet att undvika att detta händer från första 
början och om inte annat påverka situationen? Med anledning av studier som visar att fenomenet 
har påbörjats i Sverige i låg grad (Kärrholm, Nylund och Prieto de la Fuente, 2014) är det av vikt 
att svensk fysisk planering har kunskap om hur detta kan hanteras inom den kommunala fysiska 
planeringen och vilka verktyg som finns att tillgå för att tillvara på denna eventuella möjlighet.  

Detta leder till följande forskningsfrågor: 

• Hur kan den kommunala fysiska planeringen hantera köpcenters resiliens? 
• Hur kan ett köpcenters ägare påverka köpcentrets resiliens? 

Avgränsning 

Denna uppsats kommer att utgå från en svensk kommunal nivå och kommer ej beröra 
internationella samband. Syftet med arbetet är ej heller att behandla infrastrukturella faktorer i 
någon större utsträckning. Uppsatsen utgår från ett planeringsperspektiv och går ej in på 
arkitektonisk gestaltning. Vidare ligger fokus på fallstudieobjekten och deras förhållande mot 
varandra, vilket gör att ingen ingående granskning kommer att ske av övriga köpcenter inom 
respektive kommuner. Det finns flertalet företagsformer som kan tänkas ägas ett köpcenter och att 
analysera drivkrafter, juridik och styrmedel som berör dessa innebär ett alltför omfattande arbete 
för denna uppsats tidsram.  

2. Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet i denna uppsats handlar om resiliens. Resiliens är ett relativt 
svårdefinierat begrepp, varför begreppet förklaras ingående. Därefter presenteras uppsatsens 
definition av det och hur det kan tillämpas. 

Resiliens 

Bakgrund 

Vid diskussioner om resiliens uttrycks det ofta som en egenskap ett “system” kan ha. Ett system 
innebär ett objekt, exempelvis ett land, en kommun eller stad (100 Resilient Cities 2019), ett företag 
(Sheffi och Rice 2005) eller ett köpcenter (Urban-net 2010, 29–34). Ett systems resiliens 
definierades till en början i relation till ekologisk balans, framförallt då balansen utsattes för någon 
form av chock, exempelvis en naturkatastrof (Holling 1973). Systemets uthållighet och förmåga till 
anpassning sätts då på prov. Resiliens kan förstås ur tre olika perspektiv när det används i relation 
till ekonomi: ingenjörs-, det ekologiska och det adaptiva perspektivet (Martin 2012). 
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Ingenjörsperspektivet fokuserar på systemets resistens mot chockar och hur snabbt det återvänder 
till dess pre-chock stadie (Martin 2012, 4); det ekologiska perspektivet fokuserar på själva chockens 
roll då ett system pressas utanför sin “elasticitetsgräns” och tvingas till ett nytt balansstadie (Martin 
2012, 7); det adaptiva perspektivet handlar om ett systems kapacitet att anpassa sig självt, oavsett 
om det beror på yttre påfrestningar eller en reaktion mot inre framväxande motstridighet (Martin 
2012, 10). Ingenjörsperspektivet lämpar sig inte i denna uppsats då det fokuserar på att “studsa 
tillbaka” till det ursprungliga stadiet – med andra ord saknas utveckling i detta perspektiv. Det 
ekologiska perspektivet är lämpligt för att skapa sig en förståelse över situationen och påverkan, 
men hanterar inte det framtida stadiet. Det adaptiva perspektivet kombinerar de båda och för 
systemet framåt. 

Sett ur ett ekonomiskt och urbant perspektiv så “studsar” inte det urbana landskapet tillbaka till 
samma situation som tidigare, utan det förändras (Barata-Salgueiro och Erkip 2014, 108). Det 
innebär att det urbana landskapet anpassas utefter den nya situationen i likhet med Wrigley och 
Brookes (2014, 7) “bounce forward” och det adaptiva perspektivet, motsatt till att endast vara 
resistent mot förändring. Adaptiv resiliens skiljer sig dock åt från de övriga två perspektiven då det 
inte fokuserar på resiliens som ett systems egenskap. Detta perspektiv handlar istället om en 
dynamisk och utvecklande process med kontinuerliga anpassningar (Dolega och Celińska-Janowicz 
2015, 13). Ett system är då inte enbart resistent mot chocken utan använder den som ett medel för 
vidareutveckling. Således kan adaptiv resiliens användas som ett verktyg för utveckling, vilket 
kopplar an till denna uppsats syfte.  

I förhållande till adaptiv resiliens har Martin (2012) identifierat fyra dimensioner som påverkar hur 
ett system svarar på en yttre påfrestning eller chock. Det första är resistens, som handlar om 
systemets sårbarhet eller känslighet. Det andra är ett systems möjlighet till återhämtning och då 
framförallt hur fort det kan ske, vilket påverkas av systemets ursprungliga resistens inför chocken. 
Det tredje handlar om i vilken utsträckning systemet har möjlighet till omorientering av sin verksamhet 
och vilken betydelse det skulle ha för dess nuvarande funktioner. Den fjärde dimensionen 
behandlar systemets förmåga till förnyelse eller att återuppta den tillväxt som karaktäriserade systemet 
innan chocken. Alla fyra dimensioner är kopplade och kan påverka varandra på olika sätt, vilket 
påverkar resiliensen. Med anledning av att dimensionerna karaktäriserar ett systems resiliens är det 
lämpligt att applicera dem på fallstudieobjekten i denna uppsats.  

Resiliens som process ämnar reducera sårbarheten mot chockar och att samla en mängd verktyg 
som gör att systemet i fråga kan genomgå kriser på ett sådant sätt att dess funktioner kan fortsätta 
fungera (Barata-Salgueiro och Erkip 2014, 108). Chockar är något som påverkar systemet i negativ 
bemärkelse och i denna uppsats kan det vara yttre påfrestningar som nyetablering av ett köpcenter 
eller ökade marknadsandelar till e-handeln från den fysiska handeln. 

Definition 

Resiliens har som visats ovan tvetydiga meningsskiljaktigheter och det är därför av vikt att definiera 
begreppet innan användning. Balsas (2014, 159) ger en utförlig definition som anknyter till 
köpcenter (institutions): 

“Resilience is the capacity that systems (nature, people, and institutions) have to 
withstand change, abrupt (i.e. shock) and or prolonged modifications (i.e. crises), and 
to re-organize, while keeping essential functions, structure, identity and mechanisms, 
and to continue their development patterns in similar and or reinvigorated ways.” 
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Denna definition beskriver en naturlig kapacitet som ett system har och fokuserar på att dess 
essentiella egenskaper ska kunna bevaras, men hanterar exempelvis inte det ekonomiska 
perspektivet. Cachinho fyller tomrummet och tillägger att ett handelssystem kan anses resilient om 
dess balans utmanas men ändå kan behålla sin ekonomiska bärkraft (2014, 131). Med anledning av 
att uppsatsen utgår från adaptiv resiliens, vilket är en process motsatt en egenskap, fokuserar vi 
istället på de strategier och processer som påverkar systemens egenskaper enligt Balsas och 
Cachinho.  

Tillämpning 

Inom den praktiska delen av adaptiv resiliens finns det två kategorier av strategier: spontan och 
planerad resiliens. Spontan resiliens, som namnet antyder, innebär i princip en avsaknad av en 
resiliensstrategi. När en påfrestning sker kommer den oftast som en överraskning och systemet 
arbetar då reaktivt mot påfrestningen (Erkip, Kızılgün och Akinci 2014, 113). Planerad resiliens 
som strategi håller å andra sidan ständigt ett vakande öga över sin situation och försöker förutse 
påfrestningar. System med denna strategi är mer organiserade i och med att de försöker förutse 
påfrestningar, vilket gör att de kan förbereda sig inför dem på ett bättre sätt än om de hade använt 
sig av spontan resiliens (Erkip, Kızılgün och Akinci 2014, 116). Denna strategi är dock betydligt 
mer omfattande och kräver fler och större resurser, varför den i regel används av större system, 
såsom företag, köpcenter och kommunala verksamheter (Erkip, Kızılgün och Akinci 2014, 113; se 
även Vejle’s Resilience Strategy). Enligt Sheffi och Rice är det viktigt att ligga i framkant inom 
resiliensstrategier: i de fall där yttre påfrestningar påverkar en bransch kan den ökade 
resursanvändningen resultera i en möjlighet att ta marknadsandelar från konkurrenter (2005, 45–
48). Det innebär att det finns en risk att tappa marknadsandelar, alternativt stagnera, vid avsaknad 
av en resiliensstrategi.  

Vid ett antagande av planerad resiliens finns det olika sätt för ett system att öka sin resiliens. Sheffi 
och Rice (2005, 41) menar att det kan göras antingen genom att skapa ett överskott eller genom att 
öka flexibiliteten. De förklarar att överskott är en del av varje resiliensstrategi, men att det ofta är 
en kostnad med begränsad fördel. Flexibilitet, å andra sidan, kan skapa konkurrensfördelar och 
bidrar till en riskreducering samt undvikande av kostnader, vilket visar att investeringar i flexibilitet 
kommer att vara lönsamma (Sheffi och Rice 2005, 41). Ett systems flexibilitet är med andra ord en 
egenskap som ett resilient system bör ha.  

Utifrån Martins (2012) fyra dimensioner, resistens, återhämtning, omorientering och förnyelse, har 
Dolega och Celińska-Janowicz (2015, 20–22) utvecklat ett ramverk för utvärdering av ett systems 
resiliens, då framförallt ett handelssystem i centrumkärnor. De kallar det för den adaptiva cykeln. 
Den liknar i stora delar det livscykelkoncept (Lowry 1997) som presenteras under 
forskningsöversikten, men skiljer sig i det att detta är en cykel och behöver, olikt livscykelkonceptet, 
inte ha ett slut. Den adaptiva cykeln förklarar hur ett resilient handelssystem går igenom olika faser 
i en cykel. Denna uppsats fokuserar emellertid specifikt på köpcenter och teorin beskrivs därför 
utifrån det perspektivet. Denna cykel är användbar då den visar på köpcenters dynamiska och 
utvecklande slag, kopplar deras resiliens till vilken fas de befinner sig i samt belyser möjliga faktorer 
till en adaptiv kapacitet.  

Likt Martins (2012) fyra olika dimensioner har den adaptiva cykeln fyra faser. I denna indelning 
finns två olika slingor, en som är relaterad till uppkomsten och utvecklingen av handelssystemet 
och en som är kopplad till nedgången av det samma samtidigt som det möjliggör för nyutveckling 
och omorganisering. De olika faserna är tillväxt och konsolidering, som tillhör slinga ett, och släpp 
och omorientering, som tillhör slinga två. Tillväxten sker normalt snabbt och många nya butiker 
tillkommer till köpcentret.  
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Den adaptiva cykeln. Baserad på illustration i Dolega och Celińska-Janowicz (2015, 21).  

Köpcentret attraherar nya investeringar och hyresgäster och expanderar därför sin yta efter 
efterfrågan. Denna fas karaktäriseras ofta av en hög resiliensnivå med anledning av de stora 
möjligheterna till innovation och kreativitet, men den nivån minskar över tid då köpcentret mognar. 
Konsolideringen präglas av en mer stabil utveckling med en stabil roll på marknaden. Konsumenter 
ändrar dock uppfattning och preferenser, varför det är viktigt att vidta åtgärder eller anpassa sig 
utefter de förändring som sker. Om detta skulle misslyckas kan det skapa en ökad sårbarhet och 
lägre resiliens, framförallt i det mognaste stadiet av denna fas. Lowrys livscykelkoncept menar på 
att om förändringar bör ske så sker de i det stadie där köpcentret är på nedgång, vilket i den adaptiva 
cykeln skulle korrespondera till den senare delen av nästa fas. Dolega och Celińska-Janowicz (2015, 
24) menar motsatt att det är under denna fasen, konsolideringen, som en sådan förändring bör ske 
då nästa fas präglas av svårhanterade störningar. Släppet skapas ofta av någon form av oväntad 
chock. Det orsakar en relativt kraftig nedgång och ibland även en kollaps. En sådan chock kan 
enligt Dolega och Celińska-Janowicz (2012, 21) exempelvis vara en etablering av ett nytt köpcenter. 
Vi resonerar dock som så att en sådan etablering inte bör vara en chock, då det genom planerad 
resiliens bör vara känt sedan tidigare. En nyetablering påverkar dock försäljningen och köpcentret 
riskerar att förlora hyresgäster till den nya etableringen. Resiliensen är i denna fas mycket låg. 
Omorientering kopplar ihop det första och det föregående stadiet. Här övervägs köpcentrets 
möjligheter och med hjälp av innovation skapas ny potential för tillväxt. Demalling i 
forskningsöversikten presenterar olika lösningar och ger exempel på hur detta kan gå till. Målet är 
att återgå till fas ett.  
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Ett köpcenter kan placeras in i de olika stegen, vilket ger en utgångspunkt i förståelsen av dess 
resiliens. Det är särskilt viktigt att kunna göra detta då positionen i den adaptiva cykeln påverkar 
köpcentrets resiliens (Dolega och Celińska-Janowicz 2015, 25). Det ger dessutom en inblick i vilka 
förändringar som kan vara nödvändiga att genomföra. 

3. Metod  

Den övergripande metoden är en fallstudie. Datainsamlingen till den har skett genom 
dokumentstudier kopplade till fallstudieobjekten, samt intervjuer med personer som har varit 
engagerade i studieobjekten. De båda insamlingsmetoderna kompletterar varandra för att 
säkerställa kvalitet och undvika skevheter. Nedan förklaras metoden mer djupgående. 

Fallstudie 

Arbetets primära metod är en fallstudie. Fallstudiens fokus ligger på köpcenter vars “attraktion” 
har minskat de senaste åren. Två köpcenter i olika städer undersöks i syfte att jämföra dessa med 
varandra för att finna likheter och olikheter i deras problem och lösningar och hur respektive 
kommunen har agerat.  

En fallstudie är lämplig då en undersökning avser studera frågor om hur och varför om aktuella 
skeenden (Yin 2007, 22). Det kan exempelvis vara att undersöka en plats funktion och 
bakomliggande processer. Med anledning av att detta arbetes syfte är att undersöka hur 
markanvändningen, vid behov, kan utformas är fallstudie en lämplig metod. Den är även lämplig 
då den kan hantera olika slag av empiriskt material, såsom dokument, intervjuer och observationer 
(Yin 2007, 25), vilka avses användas i detta arbete. Enligt Denscombe (2017, 92) är köpcenter en 
lämplig plats för en fallstudie. 

En fallstudie kan utformas som en enfallsstudie eller flerfallsstudie. En flerfallsstudie ger större 
reliabilitet i sitt resultat och betraktas därav ofta som mer robust (Yin 2007, 68) medan en 
enfallsstudie generellt ger mindre reliabilitet men behandlar extrema, unika eller typiska fall på ett 
bättre sätt (Yin 2007, 62). Oavsett antal fall är det viktigt att varje enskilt fall uppfyller ett specifikt 
syfte för studien (Yin 2007, 68). Fallen bör väljas ut så att de 1) förutsäger liknande resultat eller 2) 
förutsäger olikartade resultat men av förutsägbara anledningar (Yin 2007, 69). Syftet med denna 
uppsats är att analysera utvecklingen av centrala köpcenter då markanvändningen förändras, vilket 
riktar in sig mot en större generalitet än vad en enfallsstudie kan erbjuda. Uppsatsens tidshorisont 
är emellertid otillräcklig för en större flerfallsstudie, varför två fall undersöks. Fallen förutsägs ha 
liknande resultat och är därför lämpliga att ställa emot varandra. Resultatet blir en noggrann 
tvåfallsstudie som hanterar de båda fallen på en mer detaljerad nivå än vad en flerfallsstudie med 
fler fall gör, samtidigt som indikationerna blir mer pålitliga än en enfallsstudie. 

Det finns även möjlighet att inkludera flera analysenheter, där undersökningen görs på olika 
analysnivåer (Yin 2007, 42–43), vilket Denscombe (2017, 92) inte anser vara lämpligt inom 
fallstudier då de i regel vill “skaffa sig insikter som kan få vidare konsekvenser” som inte skulle ha 
upptäckts med flera analysenheter. Med anledning av att detta arbete undersöker shoppingcenter i 
två separata städer används en flerfallsstudie med en analysenhet per köpcenter i syfte att jämföra 
dem och komma fram till både gemensamma faktorer och olikartade egenskaper.  
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Val av fall 

De valda fallen är Entré i Malmö och Galleria Boulevard i Kristianstad. Valet skedde genom ett 
urval av ett flertal likvärdiga köpcenter. Just dessa två fall valdes med anledning av att de har särdrag 
som är relevanta för forskningsfrågan, samt för att de utgör typiska exempel på uppsatsens 
problematik. Det är därför sannolikt att resultaten går att tillämpa på liknande fall (Denscombe 
2017, 97), vilket är en del av uppsatsens syfte. Ytterligare en anledning var att fallen antogs ligga i 
olika faser gällande förändring från grundverksamheten till en annan form av verksamhet. Vidare 
visade förstudien av projekten på att det kan finnas likheter mellan det som händer i Galleria 
Boulevard och det som har hänt i Entré. En viktig faktor till att dessa två valdes var även 
möjligheten till information gällande fallen, såsom planeringsdokument, tidningsartiklar och 
möjlighet till samtal med inblandade aktörer i projekten. Slutligen var det av vikt att köpcentren låg 
på ett sådant avstånd att det fanns möjlighet att besöka och uppleva dem på plats. Detta på grund 
av att det ger en möjlighet till en vidare förståelse för fallstudieobjekten samt att det kan finnas 
aspekter i den fysiska miljön som är svåra, eller rent av omöjliga, att upptäcka genom enbart 
dokumentära studier.  

Metodkritik 

Fallstudie som metod har flera fördelar. Den lämpar sig för småskalig forskning som denna uppsats 
som behöver koncentrera sina resurser på färre studieobjekt (Denscombe 2017, 103). De ger även 
en möjlighet till ett holistiskt perspektiv och djupare insikter (Denscombe 2017, 103). Vidare 
lämpar sig fallstudier för undersökningar där det inte är möjligt att manipulera studieobjektets 
egenskaper eftersom metoden fokuserar på att undersöka fenomen i deras naturliga tillstånd 
(Denscombe 2017, 103). Fallstudier är även flexibla i sin utformning och kan därför anpassas 
utifrån studiens syfte och fallstudieobjektens behov (Denscombe 2017, 104). I och med att båda 
fallstudieobjektens kontext skiljer sig åt finns det även möjlighet att utifrån uppsatsens slutsatser 
dra mer hållbara generaliseringar än vid en enfallsstudie (Yin 2007, 76). Det ger däröver en 
möjlighet till teoretisk replikation, vilket stärker uppsatsens externa validitet. 

I metodens styrkor finns även dess svagheter. Dess flexibilitet och svårighet att jämföra med andra 
fallstudier gör att det blir svårare att generalisera fallstudiens resultat. De kan dock, likt experiment, 
vara generaliserbara i syfte att utveckla teoretiska hypoteser, men inte populationer (Yin 2007, 28). 
Fallstudier fungerar därför mer som ett stickprov som kan ge indikationer. Vidare kan det vara 
bekymmersamt att få tillgång till fallstudiens miljöer (Denscombe 2017, 104). Med anledning av att 
båda fallstudieobjekten inom ramen för denna fallstudie är halvprivata rum har detta inte utgjort 
ett hinder. Det kan även vara svårt att definiera fallstudieobjektens gränser och vilken data som ska 
studeras. Med anledning av att båda fallstudieobjekten är slutna köpcenter är den fysiska 
avgränsningen tydlig. Data som är kopplad till de båda fallstudieobjekten är avgränsad till 
plandokument som har en direkt koppling till dem. Mer information om avgränsningen finns i 
inledningen samt under beskrivningen av urval av dokument.  

Dokumentstudier 

Dokumentstudier har fungerat som den huvudsakliga insamlingen av empiri. Dokument inbegriper 
skriven text (ex. böcker, artiklar och rapporter), digital kommunikation (ex. webbsidor, sms, 
bloggar och sociala medier) och visuella källor (ex. bilder, video och artefakter). Dokumentstudier 
är en lämplig metod då det kan användas som belägg för något och är ofta en permanent handling 
(Denscombe 2017, 319–320), vilket gör det möjligt att återgå till källan för återkommande analys. 
Olika planeringsdokument och tidningsartiklar har studerats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 
för att belysa hur kommun och privata aktörer ser på fallen. Det finns ofta ytterligare information 
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att hämta från ett dokument utöver den bokstavliga betydelsen, vilket fordrar en “tolkning av 
dokument och ett sökande efter dolda innebörder och strukturer” (Denscombe 2017, 319). 
Planeringsdokument, som utgör en stor del av empirin, tenderar att vara något vaga och behöver 
därför tolkas.  

I syfte att undersöka hur Entrés och Boulevards framtida markanvändning beskrivs i 
plandokument och media har diverse andra typer av dokument analyserats. Vidare har ett antal 
dokument studerats för att göra en grundläggande beskrivning av fallen och deras förutsättningar.  

Urval av dokument 

De dokument som har utgjort källmaterial är respektive stads översiktsplan, detaljplaner, tidskrifts- 
och tidningsartiklar samt webbsidor som har direkt koppling till fallen. Urvalet av de olika 
plandokumenten har gjorts utifrån respektive dokuments aktualitet och relevans för 
fallstudieobjekten. Malmö har en ny gällande ÖP (översiktsplan) från 2018 som presenterar 
riktlinjer, målsättningar och principer kring handelsplatser. Den är emellertid för ny för att behandla 
tankarna kring planeringen av Entré, varför tidigare översiktsplaner från 2001 och 2006 också har 
studerats. Den senaste översiktsplanen för Kristianstad kommun är från 2013 och har en 
tidshorisont fram till 2025. I denna plan berör kommunen hur de övergripande målsättningarna 
för handelns utveckling ser ut i Kristianstads kommun. Även en FÖP (fördjupad översiktsplan) 
har skapats för Kristianstads kommun år 2009 och även denna visar kommunens vilja gällande 
handelns utveckling i staden. Vidare har Kristianstads kommun en specifik handelsstrategi från år 
2006, som kommer granskas i denna uppsats. Dessa dokument kommer att vara viktiga för 
förståelsen av kommunernas intentioner vid etablering och förändringar av fallstudieobjekten. 
Dokumenten ger också en möjlighet att jämföra dessa med planernas faktiska resultat och om detta 
stämmer överens med kommunernas uttryckta intentioner samt hur detta påverkade köpcentrens 
resiliens. 

De detaljplaner som har studerats har valts utifrån deras relevans till fallstudieobjekten. Syftet med 
att studera detaljplanerna är att förstå tankarna bakom projekten, samt se tillåtna användningar för 
områdena. Den lagakraftvunna planbeskrivningen av varje detaljplan kommer att utgöra den 
största delen av denna del av analysen. Planbeskrivningen beskriver de grundläggande motiven 
med planen, genomförandebeskrivningen går igenom exempelvis ekonomiska frågor och i de fall 
som negativa yttranden har inkommit under samrådsredogörelsen har kommunen varit tvungen 
att djupare motivera planförslaget.   

Entré omfattas av tre detaljplaner: detaljplan för kvarteren Uno och Teodor m fl (stadens entré) i Innerstaden 
(DP 4550) från 2002, detaljplan för del av kvarteren Rolf och Svante mm i Innerstaden (DP 4910) från 2005, 
samt detaljplan för fastigheten Uno 5 i Innerstaden i Malmö (DP530) från 2015. Boulevard omfattas av 
två detaljplaner: Kristianstad 4:4 m fl, Östra Centrum (DP1290K-P12 1) från 2012 och Domus 2 och 
Kristianstad 4:4 (DP1290K-P16 24) från 2016. 

Till detaljplanerna hör olika utredningar, exempelvis miljökonsekvensbeskrivning och utredning 
om trafikbuller. I Entrés fall finns utredningarna som bilagor och de är mycket omfattande. De har 
därför avgränsats. Det finns en risk att viktig information har fallit bort på grund av 
avgränsningarna, men eftersom uppsatsen fokuserar på kommuners möjlighet att påverka 
köpcenters resiliens anses de inkluderade dokumenten vara av tillräckligt god och omfattande 
karaktär att det inte skadar uppsatsens resultat. 

Malmö stad har också en informationsskrift kallad Planering i Malmö som hanterar den aktuella 
planeringen i staden. I en av dessa upplagor refereras och sammanfattas en undersökning av 
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detaljhandeln i Malmö utförd av Malmö stad. Vi har sökt denna undersökning, dock förgäves. 
Referenser till den sker därför via stadsbyggnadskontorets sammanfattning. Detta förefaller inte 
vara några bekymmer eftersom båda är kommunala dokument med nära anknytning till varandra.  

Tidningsartiklar har använts för att bygga upp bakgrunden till de båda fallstudieobjekten i de fall 
då information har behövts förtydligats alternativt inte funnits i plandokumenten, samt för att 
komplettera kommunens syn. Webbsidor har uppfyllt samma funktion. Vid studier av dessa typer 
av dokument, som är mindre pålitliga överlag, bör en användning av dem utvärderas med 
utgångspunkt i deras autenticitet, meningsfullhet, representativitet och trovärdighet (Bryman 2008, 
489). Uppgifterna i dokumenten har därför kontrollerats och endast behandlats då andra dokument 
instämmer. 

Metodkritik 

En fördel med dokumentstudier är att dokumenten är beständiga och kan granskas flera gånger, 
vilket är till god nytta vid en kvalitativ innehållsanalys. De är även diskreta, det vill säga inte skapade 
för fallstudiens ändamål (Yin 2007, 112–114) och ökar därför uppsatsens reliabilitet. 
Tidskriftsartiklar och rapporter ger en god bas för forskningsöversikten och teoribildningen. 
Tidningsartiklar och webbsidor fungerar väl då syftet är att få en ökad förståelse för hur ett 
fenomen har förklarats i media och på internet men bör, som nämnts tidigare, utvärderas innan 
användning för att undvika skevheter. Planeringsdokument är offentliga dokument och har även 
fördelen att de inte är producerade i en forskningskontext och saknar då “reaktiva effekter” 
(Bryman 2008, 489). Reaktiva effekter kan förklaras som effekter där forskaren påverkar materialet, 
exempelvis i intervjuer (Bryman 2008, 443).  

Det är dock särskilt viktigt att, för att undvika skevheter, ha källans trovärdighet och ändamål i 
åtanke vid dokumentstudier. Ett dokument innehåller inte alltid den rena sanningen. Källans 
auktoritet och det tillvägagångssätt som har använts för att erhålla uppgifterna ska därför bedömas 
innan källan används (Denscombe 2017, 339). Framförallt dokument från internet kräver särskild 
granskning. Sådana dokument kontrolleras inte och vi har därför kontrollerat deras kvalitet och 
aktualitet enligt Brymans tillvägagångssätt enligt ovan. Även urvalet av dokument är viktigt, då en 
ofullständig insamling av empiri kan leda till felaktiga uppfattningar och resultat (Yin 2007, 112–
114). Plandokumenten är omfattande och bidrar till en stor del av empirin och i de fall där 
information är bristande har tidningsartiklar kompletterat information. Även intervjuerna bidrar 
till att reducera denna risk.  

Ytterligare en nackdel med denna metod för att sammanställa empiri är att det är tidskrävande. 
Forskningsrapporter och planhandlingar är ofta omfattande, vilket resulterar i att genomläsningen 
tar lång tid. Just planhandlingar är inte heller särskilt utförliga och avslöjande i deras resonemang, 
varför intervjuer återigen har använts för att komplettera materialet. Intervjuerna användes också 
för att komplettera och i den mån möjligt kontrollera materialet från tidningsartiklar och 
webbsidor, främst i förståelsen över Entrés och Boulevards respektive situation och historia.  

Intervjuer 

För att komplettera informationen från dokumentstudierna, få en djupare uppfattning om hur en 
etablering av en handelsplats kan gå till samt för att få en verklighetsförankring till 
fallstudieobjekten har intervjuer använts som sekundär metod för insamling av empiri. Intervjuer 
är en lämplig metod vid komplexa frågor som kräver en ingående förståelse av “hur saker fungerar, 
hur faktorer är sammanlänkade eller hur system fungerar” (Denscombe 2017, 265) och lämpar sig 
därför för denna typ av fallstudie. Vidare är intervjuer lämpliga vid behov av privilegierad 
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information, vilket nyckelpersoner inom fältet kan ge värdefulla insikter och kunskaper om 
(Denscombe 2017, 265). Intervjuerna har främst fungerat som en meningsfull förklaring snarare 
än rena fakta (Holstein och Gubrium 1995, 79), varför de inte har transkriberats. De utgör dock 
en form av säkerställning, både av uppgifterna från dokumentstudierna och bakomliggande 
faktorer till köpcenters nedåtgående trend. De avses inte utgöra en grundläggande del av empirin. 
De har även fungerat som en framtidsspaning. De utgör därav inte en grundläggande del av 
empirin. 

Två övergripande frågor förbereddes, vilka fungerade som utgångspunkt inför samtalet och för att 
återgå till ämnet då respondenten har svävat iväg. Dessa lyder enligt följande:  

1. Hur ser du på framtiden gällande användning av köpcenter? 
2. Vad skulle tomma ytor i köpcenter kunna användas till?  

Intervjuerna var av öppen karaktär för att tillåta respondenterna att utveckla och föra sina 
resonemang utan större inverkan från oss. Detta för att upptäcka insikter som kan ha missats under 
dokumentstudierna.  

Avsikten var att föra intervjuer med personer direkt kopplade till antingen Entré eller Galleria 
Boulevard och att åtminstone intervjua en person per fallstudieobjekt. Detta lyckades för Entré, 
där två intervjuer genomfördes. De personer kopplade till Galleria Boulevard som vi hade för avsikt 
att intervjua gick ej att boka möte med inom uppsatsens tidsram. Det finns därför inte möjlighet 
att analysera fallen utifrån samma förutsättningar då Entré har ett bättre källäge. Vi utnyttjar den 
extra informationen vi har om Entré för att bättre förstå fallets bakomliggande faktorer.  

Urval av intervjurespondenter 

Med anledning av intervjuernas kompletterande karaktär i denna uppsats har urvalet av 
intervjupersoner skett genom först och främst ett bekvämlighetsurval. Det innebär att personer 
som är tillgängliga väljs ut som potentiella respondenter (Bryman 2008, 433). I vårt fall innebar det 
personer som vi har rimlig kontakt med och möjlighet att träffa för intervju. För att komplettera 
det kommunala perspektivet, vilket uttrycks i plandokumenten, har vi lagt fokus mot att samla 
information från privata aktörer då information om deras vilja inte är lika tillgänglig som 
kommuners. Av den anledningen har intervjuerna riktats in mot privata aktörer. Därefter 
genomfördes ett målinriktat urval där en kontroll utfördes för att se vilka personer som har 
sakkunskap inom uppsatsens ämnesområde alternativt har varit delaktiga i de processer som 
uppsatsen avser undersöka (Bryman 2008, 434). Urvalsprocessen resulterade i en arkitekt med 
koppling till den senare renoveringen av Entré, Ulf Pålsson, och platschef med koppling till 
renoveringen av Entré, Anders Servin. Vidare i uppsatsen kommer intervjupersonerna benämnas 
som Arkitekten respektive Platschefen av läsbarhetsskäl. Båda har, inom en rimlig tidsram, aktivt 
arbetat med fallstudieobjektet. Arkitekten har insyn i planeringsprocessen och kan på så sätt ställas 
gentemot den bild som planhandlingarna ger, samt ge insyn om de tankar och målsättningar som 
fanns under fallstudieobjektets projektering. Platschefen har möjlighet att belysa det 
byggnadstekniska, intentionerna bakom köpcentrets utformning i de områden som respondenten 
behandlade. Inte minst kan båda respondenterna också ge insyn i medborgarnas uppfattning om 
projektet, samt ge oss en indikation på det praktiska arbetet utanför vad som står i dokumenten. 
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Metodkritik 

Intervju som metod fungerar väl då de direkt kan fokusera på fallstudiens frågeställningar (Yin 
2007, 112). Denna målinriktning lämpar sig för att kontrastera dokumentstudiers diskretion (inte 
skapade för fallstudiens ändamål). De ger dessutom värdefulla insikter som kan vidareutvecklas 
samt information om upplevda kausala kopplingar till ett fenomen, vilka annars lätt kan missas 
(Denscombe 2017, 287; Yin 2007, 112).  

Intervjuer bör dock främst betraktas som verbala utsagor då de kan påverkas av problem med 
“skevheter, dåligt minne och svårigheter med att uttrycka upplevelser och uppfattningar” (Yin 
2007, 119). Intervjuer baseras på vad respondenten säger snarare än vad den faktiskt gör. Det är 
inte alltid så att människor säger det de egentligen gör, föredrar och tänker (Denscombe 2017, 289). 
Därav bör informationen från intervjuer jämföras med andra datakällor för att säkerställa 
sanningsvärdet. Det finns även en risk i att respondenterna anpassar sina svar utefter vad de tror 
att intervjuaren vill ha (Yin 2007, 112; Denscombe 2017, 270–271). Vid intervjuerna var vi dock 
tydliga med att det är deras förståelse av situationen som är i fokus. 

Den första intervjun spelades in, men kommer enligt ovan inte att transkriberas. Hänvisning 
kommer att ske till de fältanteckningar som förts samt en transkribering av små extrakt för att 
illustrera särskilda poänger. Denna selektiva transkribering är godtagbar då en intervju används för 
att återge den faktiska information som den innehåller (Denscombe 2017, 385). 

Den andra intervjun spelades inte in på grund av att respondenten verkade osäker och tvekande 
när vi frågade om att få spela in. För att undvika att påverka respondentens svar och inställning 
valde vi att inte spela in intervjun. Fältanteckningar och minne utgör därför data från intervju 
nummer två. Detta ger problem med korrekt återgivning av intervjun samt möjlighet att kontrollera 
vad som sades. Fältanteckningar och minnen från båda skribenterna har betraktats som den 
närmsta möjliga korrekta återgivningen. Uppsatsens transparens minskar därmed något. Valet var 
antingen att förkasta intervjun i sin helhet, eller utgå från de fältanteckningar som fördes inklusive 
minnen från intervjun. Vi har valt det senare alternativet.  

Kvalitativ innehållsanalys 

Resultaten från datainsamlingen har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys i form av en 
tematisk analys. En tematisk analys utgår från olika teman vilken analysen sedan baseras på 
(Bryman 2008, 528). De temana som ingår i analysen utgår från de begrepp och teorier som 
presenteras under forskningsöversikten. De satte ramarna för uppsatsens ämne och problematik 
och teorin sätter ramverket för hur exempelvis olika strategier kan se ut.  

Forskningsöversikten kommer visa hur det svenska planeringssystemet skapar förutsättningarna 
för uppsatsens analys. Därefter kommer det förklaras hur köpcenters levnadsstatus kan bedömas 
utifrån olika kriterier, exempelvis uthyrningsgrad eller omsättning. Den visar också på ett 
livscykelskoncept i vilken köpcenter kan placeras i olika stadium. I forskningsöversikten förklaras 
olika möjligheter att rehabilitera ett köpcenter efter att det lidit av en nedgång. Vidare förklarades 
hur planeringssystemet är uppbyggt samt vad och vilka som kan påverka rehabiliteringen av ett 
köpcenter. Det teoretiska perspektivet handlar om hur resiliens kan vara värdefullt när det 
appliceras på köpcenter, både för att undvika en nedgång helt och hållet och för att lindra de 
effekter som en nedgång kan skapa. Det ger även en inblick i vilka strategier som kan antas och 
hur kommuner kan arbeta med frågan. 
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Den kvalitativa innehållsanalysen baseras på dessa temana. Empirin analyseras således utifrån 
teman kopplade till köpcenter, både dess egna egenskaper och yttre påverkan, och fysisk planering. 
I analysavsnittet presenteras de slutsatser som utifrån empirin går att dra kring möjligheterna till en 
förändrad eller ökad resiliens. Detta görs med utgångspunkt i livscykelkonceptet och köpcentrens 
potentiella stadium, handelsläget och de faktorer som påverkat etableringen och skötseln. Detta 
ger en bild av vilka utgångslägen respektive köpcenter har till att utvecklas eller förändra sin 
markanvändning. 

Empirin analyseras därefter utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv, resiliens. De båda 
köpcentrens utgångsläge analyseras och även de resiliensstrategier som respektive ägare och 
kommun har använt sig av, avsiktligt eller inte. Därefter ges förslag till vidare utveckling av de båda 
fallstudieobjekten. I den efterföljande diskussionen lyfts analysen till en mer generell nivå där de 
analytiska temana som uppkom i analysen fungerar som utgångspunkt för diskussionen. 

Metodkritik 

En fördel med kvalitativ innehållsanalys är att analysen baseras på teman snarare än enbart begrepp, 
vilket lämpar sig i denna uppsats där syftet är att undersöka hur en potentiell utveckling av 
köpcentren kan se ut. Denna typ av undersökning innehåller flertalet begrepp och har större nytta 
av att se hur begreppen påverkar varandra och/eller samspelar än att enbart analysera dem var för 
sig.  

En kvalitativ innehållsanalys kan dock ses som komplicerad och vara svår att reproducera, vilket 
skapar ett bekymmer med reliabilitet. Analysen baseras delvis på forskarens tolkningar och 
förkunskap kring ämnet och påverkar därför vad som ses som relevant i uppsatsen. Av den 
anledningen fungerar forskningsöversikten och det teoretiska perspektivet som en viktig 
utgångspunkt och bidrar till utvecklingen av en gemensam grund för analysen att stå på.  

Begreppsdefinitioner  

Då det finns flertalet begrepp i denna uppsatt utan konsensus om deras betydelser, definieras 
viktiga sådana begrepp nedan.  

Aktör menar i denna uppsats på samtliga företag, involverade i fallstudieobjekten som inte är 
statliga myndigheter, kommuner eller landsting. 

Dagligvaruhandel innefattar den typen av handel som vanligtvis säljer varor konsumenter 
använder dagligen eller i alla fall mer än en gång i månaden exempelvis livsmedel eller hygienartiklar 
(Boverket 2017). 

E-handel innebär all typ av handel som sker över internet (Svensk handel 2018, 5). I denna uppsats 
används begreppet i samband med handel av dagligvaror och sällanköpshandel. 

Handelsplats är en plats där handel bedrivs (Svenska Akademiens Ordbok 1930). I denna uppgift 
nämns detta främst ihop med köpcenter.  

Köpcenter i den här uppsatsen definieras detta begrepp som en samling verksamheter under 
samma tak, i en sluten byggnad med reglerat klimat. Därmed likställer vi gallerior med detta 
begrepp. 

Markanvändning hur markområden används. 
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Resiliens är, bland annat, den egenskap eller process som beskriver möjligheter och flexibilitet till 
att förutse och svara på olika former av kriser. Resiliens som process ämnar reducera sårbarheten 
mot chockar och att samla ett antal verktyg som gör att systemet i fråga kan genomgå kriser på ett 
sådant sätt att dess funktioner kan fortsätta fungera (Barata-Salgueiro och Erkip 2014, 108) och 
vidareutvecklas. Vidare information finns under teoriavsnittet. 

Sällanvaruhandel innefattar den typen av handel som vanligtvis som konsument köper sällan, 
exempelvis kläder, vitvaror eller möbler (Boverket 2017). 

4. Forskningsöversikt 

Inledning 

Forskningsöversikten inleds med en beskrivning av det svenska planeringssystemet, vilket sätter 
förutsättningarna för uppsatsen. Därefter behandlas handelsteorier och hur dessa påverkar 
köpcenter. Slutligen presenteras förståelser av köpcenter utifrån ett antal perspektiv, såsom deras 
livscykel och när de anses vara obsoleta inklusive den process som tar vid efter det. Översikten 
behandlar även handelsteorier och samhällsstyrning. Forskningsöversikten utgör ett ramverk för 
hur de olika processerna kan fungera, och ligger därmed till grund för arbetets analys.  

Det svenska planeringssystemet och styrningsmöjligheter 

Fysisk planeringen reglerar hur mark- och vattenområden ska användas och det är Sveriges 
kommuner som har det största ansvaret via sitt planmonopol (Boverket 2016a). Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900) är den lag som styr kommunernas planering och förmåga att påverka 
kommunens handel. Det är därför relevant att beskriva vad planprocessen innebär samt för att få 
en förståelse för hur den påverkar initiativtagande till köpcenters förändring av markanvändning. 

Enligt PBL (SFS 2010:900) utgörs det svenska planeringssystemet av regionplan, översiktsplan, 
områdesbestämmelser och detaljplan (Boverket 2016b) och det är endast kommuner som kan 
upprätta dessa, vilket innebär att de har monopol på planläggning av mark- och vatten. Det är 
enbart områdesbestämmelserna och detaljplaner som är juridiskt bindande. Regionplaner hanterar 
ofta frågor som en enskild kommun saknar resurser till och innebär därför ett samarbete mellan 
minst två kommuner. Dessa planer hanterar frågor som infrastruktur, klimat och regional 
bostadsförsörjning men går inte närmare in på kommunernas handelssituation, varför 
regionalplaner inte hanteras i denna uppsats. Motsatt till det fria valet att ha en regionalplan eller 
inte, är kommuner skyldiga att ha en översiktsplan. I den ska de bland annat redovisa sina 
grundläggande intentioner för markanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
samt hur kommunen tar hänsyn till de nationella kraven på en hållbar utveckling (Boverket 2018). 
PBL ställer inte krav på att kommunen ska utveckla övriga program, exempelvis en handels- eller 
resiliensstrategi, utan detta är upp till var och en av kommunerna. Med anledning av att 
kommunerna har möjlighet att visa sina intentioner och mål i översiktsplanen så inkluderas de i 
uppsatsens empiri.  

Områdesbestämmelser är, precis som regionalplaner, frivilliga och används då det finns behov att 
säkerställa översiktsplanens syfte eller att tillgodose ett riksintresse när området inte är 
detaljplanelagt (Boverket 2016a). Markanvändningen regleras då på ett grundläggande sätt men ger 
ingen byggrätt. Med anledning av områdesbestämmelsernas övergripande karaktär påverkar de inte 
uppsatsens ämne, vilket har en större detaljeringsgrad, i stor utsträckning. Det gör att endast 
detaljplaner återstår av PBL:s (SFS 2010:900) lagförda medel för markreglering.  
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Detaljplaner reglerar markanvändningen på ett specifikt område och talar om vad som får och inte 
får göras där, vilket också reglerar skyldigheter och rättigheter. PBL (SFS 2010:900) reglerar vilka 
bestämmelser som får göras och när en detaljplan får upprättas. Kommunen är de enda som kan 
besluta om att ta fram en detaljplan och det är också de som gör tolkningar av tidigare detaljplaner 
vid bygglovsutlåtande. I de fall som byggnadsnämnden får in ett ärende om större förändringar av 
mark eller vatten upprättas en ny detaljplan som sedan står till grund för nämndens beslut om 
bygglov. En detaljplan upprättas med andra ord då en ansökan inkommer, vilket kallas för 
planbesked. Det är en obligatorisk del av den enligt PBL (SFS 2010:900) lagstadgade planprocessen. 
Den innefattar sju steg där alla måste genomföras. PBL (SFS 2010:900) beskriver de olika stegen 
och anger tidsåtgången för vissa av dem: granskningstiden ska vara minst två veckor kap 5 18 § 
och kungörelsen minst tre veckor kap 5 10 c § (SFS 2010:900). PBL påverkar även 
bygglovsbeskedet som får verkställas fyra veckor efter beslut kap 9 42 a §. Minsta tidsåtgång för att 
få bygga blir därmed nio veckor, men bland annat krav på samråd med berörda parter gör att 
tidsåtgången ofta blir längre. Varje detaljplan är unik och tidsåtgången varierar därför från fall till 
fall. 40% av Sveriges kommuner har en mediantid på mindre än ett år och 82% av Sveriges 
kommuner har en mediantid från planuppdrag till antagande på under två år (Gullberg och Isacsson 
2018, 40). Detta innebär att åtgärder som planeras att vidtas för att rehabilitera ett köpcenter i goda 
fall kan påbörjas strax under ett år efter att planbeskedet har lämnats. Då är tiden det tar för ägaren 
att framställa förslaget samt för byggnadsnämnden att ge bygglov exkluderad.  

Handel 

I följande stycken beskrivs handelns utveckling och dess inverkan på köpcenter.  

Handelstrender 

E-handel är något som slagit igenom stort det senaste decenniet (Tamini 2018, vi) och ser enligt 
dagens prognoser ej ut att minska (Svensk handel 2018, 7). Detta är också något som påverkar 
antalet fysiska butiker i staden och även utbudet av hyresgäster till köpcentrum i form av handel 
(Ferreira och Paiva 2017, 321). Det gör att utvecklingen är viktig att titta på för att få en förståelse 
för inverkan den har på handeln i Sverige och även i förlängningen på köpcenter idag. Svensk 
handel gav ut sin rapport gällande detta fenomen år 2018, där fenomenet benämns det “Det stora 
detaljhandelsskiftet” (Svensk handel 2018). Här belyser Svensk handel (2018, 7) att e-handeln i 
dagsläget står för 10% av den totala handeln som sker. Svensk handel framhåller också att e-
handeln växer i en rasande takt och att den mellan åren 2004 och 2017 har haft en tillväxt på nära 
20%, där den fysiska handeln under samma period växte med cirka 4%. Även utanför Sverige kan 
denna typ av uppgång gällande e-handeln ses och flertalet rapporter pekar åt samma riktning. 
Guimarães och von Briel (2018, 1; 2019b, 22) belyser att e-handeln är en faktor som påverkar 
handeln på ett sådant sätt att olika stora förändringar sker inom handeln, vilket också har inverkan 
på den fysiska handeln. Att handeln förändras är inget nytt fenomen, exempelvis är det inte så 
många år sen handel över disk i affären övergavs och nu håller självscanning på att konkurrera ut 
kassören. Detta är också något som von Briel (2018, 1) framhäver och visar på hur 
återförsäljningsindustrin ständigt är berörd av förändring och om återförsäljarna vill överleva 
marknaden måste de anpassa sig. Det kommer med stor sannolikhet att påverka köpcenter i det 
långa loppet, dock i olika mängd beroende på hur köpcentrens anpassning ser ut.  

Något som på senare år har talats mycket om är konceptet där en aktör istället för att ha försäljning 
i en fysisk butik istället har showrooms (von Briel 2018, 2, 8). Det innebär att istället för att som 
kund gå in i butiken, plocka sin vara och sedan gå till en kassa, skall konsumenten kunna titta och 
prova varan i showroomet för att sedan beställa produkten via nätet. von Briel (2018, 8) menar att 
fysiska handelslokaler kommer bli viktiga som showroom i framtiden. Detta är ej något samtliga är 
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överens om och bortsett från showrooms för fordon har vi svårt att se detta fenomen inom 
detaljhandeln i Sverige. I en undersökning med representanter från HUI Research, ABRC och 
nätaktören Bubbleroom är samtliga eniga om att showroom haft den spridning som förutspåddes 
i Sverige (Östgren 2015). HUI Research menar att detta är ett fenomen som troligtvis kommer bli 
mer framträdande på lång sikt och detaljhandelskonsulten hos ABRC framhåller att detta fenomen 
framförallt kan ses i exempelvis Storbritannien som tillfälliga pop-up butiker. 
Detaljhandelskonsulten hos ABRC hävdar istället att det är vanligare att nätaktörer som det går bra 
för öppnar fysiska butiker, vilket strider mot trenden. Vd:n för nätaktören Bubbleroom tror att 
idéen gällande showroom fortfarande är i sin vagga och att det kommer bli vanligare i 
framtiden.  Detta är något som är viktigt att förstå för att se vilken typ av problematik som påverkar 
köpcenter idag. Det visar även att showrooms ej är troligt som ersättning för de fysiska butikerna 
än, men att de skulle kunna vara det i framtiden. 

Former av kannibalisering 

Kannibalisering är en teori som uppstått under senare tid inom diskussionen gällande e-handelns 
påverkan på den fysiska handeln. Detta fenomen uppstår när en fysisk butik eller handelskedja ger 
sig in på e-handelsmarknaden (Hernant och Rosengren 2017, 306). När en traditionellt fysisk 
handelsaktör utökar sin försäljning via e-kanaler sjunker dess totala omsättning. Denna form av 
kannibalisering är generell och sker på flertalet sätt när e-handel etableras. Fenomenet är 
svårundvikligt då det för merparten av dagens handelsverksamheter är ett krav för överlevnad. I 
de flesta fall bidrar det även till att minska verksamheternas totala resultat. Verksamheterna kan 
dels påverkas genom att kunder lättare kan jämföra priser mellan olika liknande verksamheter, att 
antalet impulsköp minskar och att totala inköp minskar i storlek. Detta är några av de effekter e-
handel har på den enskilda verksamheten, men det visar att det i samtliga fall minskar 
verksamhetens vinst (Hernant och Rosengren 2017, 306).  

Det finns även antydningar till en annan form av kannibalism som sker mellan olika köpcenter 
inom staden, vilket innebär att ett köpcenter tar kunder och hyresgäster från det andra (Arkitekten 
2019, [muntl]). Denna typ av kannibalisering är intressant för denna uppsats då det är en form av 
konkurrens som påverkar det enskilda köpcentret. Tsai (2010, 322) hävdar att detta sker på grund 
av den enorma överetablering som finns bland köpcenter idag. Detta i sin tur innebär att köpcenter 
tävlar med varandra om konsumenter och att detta sker genom att försöka erbjuda kompletterande 
tjänster, nöjen eller upplevelser (Tsai 2010, 322). Detta är en intressant aspekt för oss i vår 
forskning, då vi sett att båda fallstudieobjekten satsar mer på upplevelser än handel i dagsläget. 
Arkitekten (2019, [muntl.]) berättar att denna form av kannibalism går att se gällande Entré. 
Arkitekten (2019, [muntl.]) belyser att när exempelvis Emporia invigdes uppstod denna form av 
kannibalisering och då Emporia var nytt, förflyttade sig flertalet butiker från Entré dit.  

Köpcenter 

Under följande avsnitt beskrivs olika metoder för att förstå hur välfungerande ett köpcenters 
funktion är och när det är lämpligt att utvärdera alternativa användningar. Därefter ges en förklaring 
till hur köpcenter kan rehabiliteras. 
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Livscykelkoncept 

Köpcenter genomgår i regel en livscykel med fyra olika stadier 1) innovation 2) accelererande 
utveckling 3) mognad och 4) nedgång (Lowry 1997, 78). I det första stadiet är köpcentret unikt, 
vilket ger det en egen nisch på marknaden. Det leder i sin tur till en hög uthyrningsgrad med snabbt 
ökande försäljningssiffror. Under det andra stadiet öppnar nya, liknande köpcenter upp, vilket ökar 
konkurrensen. Försäljningen är fortfarande expansiv och uthyrningsgraden är högre än i det första 
stadiet. När köpcentret mognar och når det tredje stadiet finns det många liknande köpcenter, 
utvecklingen går långsamt eller har stannat av och uthyrningsgraden minskar något. I det fjärde 
och sista stadiet går köpcentret i en nedåtgående spiral, där försäljningen minskar, uthyrningsgraden 
likaså och det är svårt att locka nya hyresgäster (Lowry 1997, 78–80).  

Efter det fjärde stadiet uppnår köpcentret benämningen dead mall (se vidare under rubriken dead 
malls), och det är i de flesta fall olönt att försöka få det att återuppstå. Härifrån antingen säljs 
köpcentret, eller så byggs det om och det ges antingen en ny funktion eller en ny riktning på den 
tidigare funktionen. Lowry framhåller dock att det fjärde stadiet inte är ofrånkomligt, utan snarare 
att förvaltningen kan påverka utvecklingen och på så sätt avvärja hotet från det fjärde stadiet (1997, 
80). Det är därav av stor vikt att inte ta rollen i det tredje stadiet för givet, då det är i det stadiet 
som köpcenter har som mest att förlora. Ständiga kontroller över köpcentrets både inre och yttre 
status samt dess konkurrenters situation och strategier gör det möjligt att skapa sig en 
konkurrensfördel genom anpassade aktiviteter (Lowry 1997, 80). Lowry presenterar generella 
strategier för de olika deltagande parterna, men leder kontinuerligt strategierna vidare mot nästa 
steg, vilket till sist innebär slutstadiet. Det finns därmed en avsaknad av konkreta och fungerande 
strategier som de olika parterna kan använda sig av för att, framförallt, undvika slutstadiet. 
Uppsatsen ämnar bidra till en vidare förståelse för hur en framgångsrik strategi för kontroll över 
samt möjlighet till att förutse nästa steg kan se ut.  

Dead malls och greyfields 

Lowrys livscykelkoncept (1997) menar på att köpcenter har ett slutstadie, vilket den adaptiva cykeln 
går emot (Dolega och Celińska-Janowicz 2015, 20–22). Båda teorierna innehåller dock ett fjärde 
stadie där dead malls och greyfields kan bidra till kompletterande information om vad detta innebär.  

Termen dead malls uppkom för att beskriva köpcenter som, på grund av olika misslyckanden, är 
stängda eller är på gränsen till att stängas (Ferreira och Paiva 2017, 321). Det finns ingen 
vetenskaplig definition av begreppet än, men forskare verkar vara eniga om att dead malls generellt 
kan definieras som köpcenter med en uthyrningsgrad om 30%, låg besöksfrekvens och långt 
gången degradering (Ferreira och Paiva 2017, 322; Guimarães 2019a, 163). Vidare beskrivs de som 
köpcenter som befinner sig i en långt gången nedåtgående cykel och är ofta fysiskt oattraktiva och 
nedgångna i den grad att anseendet har skadats, vilket kan vara ett resultat av enskilda eller en 
samling av interna, marknads- eller miljöfaktorer (Ferreira och Paiva 2017, 322).  

Ett nära besläktat, men något mildare, stadie är då ett köpcenter omnämns som ett greyfield. 
Greyfields är en benämning för ekonomiskt obsoleta köpcenter (Ferreira och Paiva 2017, 321), 
eller helt enkelt misslyckade köpcenter (Merritt 2006, 2). Till skillnad från dead malls appliceras 
greyfields på köpcenter som fortfarande är verksamma. Definitionerna över var gränsen går för när 
ett köpcenter kan rubriceras som greyfield är inte lika tydlig som vid dead mall. Ferreira och Paiva 
(2017, 322) argumenterar för en uthyrningsgrad om 52% och lägger däröver till ett 
försäljningsmaximum om 150$ eller mindre per kvadratfot. Merritt (2006, 13) drar gränsen från 
85% uthyrningsgrad och uppåt med en genomsnittlig försäljning om 50% av vad ett 
“framgångsrikt” köpcenter skulle omsätta. Tillägget av det ekonomiska perspektivet ger begreppet 
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en annan utgångspunkt än dead malls. Det innebär att köpcentret fortfarande är attraktivt ur 
investeringssynpunkt, då det kan renoveras till att åter vara lönsamt (Merritt 2006, 2).  

Guimarães (2019a, 163) presenterar ett sätt att förklara ett köpcenters uthyrningsgrads innebörd: i 
det första stadiet är uthyrningsgraden 90% eller högre och köpcentrets klassas som levande; i det 
andra stadiet är uthyrningsgraden mellan 90–60% och köpcentret har det besvärligt; i det tredje är 
uthyrningsgraden 60–30% och köpcentret ses då som ett greyfield; det slutgiltiga stadiet är då 30% 
och neråt varvid köpcentret når dead mall-status. Guimarães visar att det vid det andra stadiet 
behöver göras utvärderingar över köpcentrets funktion och användning för att undvika en 
potentiell nedgång. 

Definitionen av greyfields är dessvärre inte lika tydlig som den för dead malls. Men eftersom dead 
malls är på den senare delen av ett köpcenters livscykel kan greyfields rimligtvis placeras strax innan 
dead malls, i likhet med Guimarães (2019a) uppställning. Det ger oss en tydligare indikation vid 
analysen av fallstudieobjekten och dessa två begrepp. De stämmer dessutom in med Lowrys (1997) 
fjärde stadie och av den anledningen kompletteras livscykelkonceptets fjärde stadie med dead malls 
respektive greyfields.  

Demalling  

När ett köpcenter når dead mall- eller greyfieldstatus är det inte nödvändigtvis så att den enda 
möjligheten är att acceptera misslyckandet och riva eller glömma köpcentret, utan det finns 
möjligheter att återuppliva det. Demalling är en process där ett köpcenters användning utvärderas 
och ersätts med en ny, anpassad form av användning. Det uppkommer framförallt då ett köpcenter 
träder in i ett nedåtgående utvecklingsstadie (se Lowry 97), vilket kan innebära antingen dead mall- 
eller greyfield-status.  Köpcentrets användning ses då över och utvärderingar görs kring dess 
framtid. Guimarães (2019b, 23) förklarar det som en process i vilken köpcenter transformeras till 
något annat alternativt ges nya funktioner och Chilton (2005, 8) definierar det som att rehabilitera 
ett tidigare köpcenter till en ny markanvändning.  

Processen är längre gången i USA där flera exempel på demalling kan ses. Exempelvis är en 
renovering där köpcentret reducerades i storlek för att erbjuda färre butiker överlag men större 
butiker till ytan (Guimarães 2019b, 23). Det händer att de sämre presterande butikerna har fått 
lämna för att ge utrymme till mer gångbara butiker, exempelvis livsmedelsbutiker (Guimarães 
2019b, 26). Vidare finns flertalet exempel på köpcenter som har gett plats till skolor av varierande 
storlek (Bernhard 2008). Även användningar som bostäder, medborgarcentrum, sjukvård och 
kultur har tagit plats i gamla köpcenter (Guimarães 2019b, 23). Dessa exempel från USA visar att 
även om demalling är ett resultat av ett köpcenters nedgång, så behöver det inte innebära slutet 
utan kan snarare ses som en möjlighet att utveckla köpcentret till något annat.  

Tamini (2018, v) menar att demalling nu också är en verklighet i Europa och argumenterar 
samtidigt för att den fysiska planeringen behöver ta ansvar och bistå publika och privata aktörer 
till att återetablera vakanta köpcenter. Guimarães (2019b, 28) är inne på samma spår och hävdar 
att demalling kommer att intensifieras under de kommande åren, att dess effekter kommer att vara 
kraftigare och att det kommer att finnas ett ökat behov av att adressera dem. De är dessutom ofta 
lokaliserade i folktäta och attraktiva lägen (Guimarães 2019b, 28), vilket ytterligare motiverar den 
fysiska planeringens inblandning i processen.  

För att nå förändringarna ovan renoveras ibland köpcentrens fysiska utformning från deras typiska 
slutna design till en mer öppen design. Denna typ av renovering innebär ett ianspråktagande av 
ytan utanför och förlänger därmed köpcentrets yta, samt kopplar an det till aktiviteter som sker 
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utanför köpcentret (Guimarães 2019b, 27). Denna strategi används ofta av restauranger och caféer. 
Anselmssons studie (2016, 148) av svenska köpcenters strategier visar att de investeringar som har 
störst möjlighet att förbättra ett köpcenter innefattar tillgänglighet, atmosfären och 
butiksblandningen. Att öppna upp köpcenter kan ses som en tillgänglighetsåtgärd. Vidare förklaras 
att servicestrategier lockar besökare, men att det saknar positiv påverkan på försäljningssiffrorna, 
samt att det motsatta gäller investeringar i uppfriskningar, där de tenderar att få besökare att stanna 
längre och konsumera mer, men misslyckas med att locka dit nya besökare (Anselmsson 2016, 148).  

Resultatet av demalling varierar dock med anledning av att varje plats är olik den andra, vilket utgör 
begreppets problematik. På grund av detta varierar vad som behövs och/eller är gångbart i varje 
specifikt fall och det är därför viktigt att ha utförlig och relevant information för att få till en god 
användning av processen, vilket denna uppsats syftar till att göra ett bidrag till.  

Sammanfattning forskningsöversikt 

Ett köpcenter påverkas av en mängd olika faktorer, bland annat det svenska plansystemet. 
Forskningsöversikten redogör för hur plansystemet påverkar etablering, renovering eller 
markförändring av ett köpcenter. Det framgår att planeringen har ett stort ansvar i detta och att 
det behöver tas hänsyn till vid en omvandlingsprocess.  

Vidare har information om köpcenters utveckling presenterats och det råder inget tvivel om att det 
finns belägg för att köpcenter lider av en negativ utveckling. Lowrys (1997) livscykelkoncept är 
framträdande genom litteraturgenomgången och påverkar de övriga ämnena om köpcenter. 
Lowrys koncept kommer att utgöra en stor del i den kommande analysen. Definitionerna av dead 
malls och greyfields kommer också att vara behjälpliga vid kategoriseringen och förståelsen av de 
båda fallstudieobjekten.  

Forskningsöversikten presenterar exempel på hur ett köpcenter kan rehabiliteras, framförallt under 
processen demalling, men det saknas indikationer på när vilken åtgärd bör vidtas, vilket nämndes 
under det avsnittet. Varje köpcenter är som tidigare nämnts unikt, även om olika köpcenter kan 
dela liknande egenskaper. Den omkringliggande miljön utanför ägarens kontroll påverkar, varje 
land, stad och kommuns inställning och regelverk skiljer sig och internationella trender – det finns 
många faktorer som gör det svårt att ge en övergripande indikation och de alla bidrar till den 
komplexitet som ägare till köpcenter står inför vid en renoveringsprocess. Demalling-processen 
visar på exempel på tidigare lyckade rehabiliteringar som ägare kan ta inspiration från, men faktum 
kvarstår att de behöver veta hur köpcentrets specifika situation ser ut.  

Denna uppsats avsikt är att kasta ljus på de enskilda och unika fallen Entré i Malmö och Galleria 
Boulevard i Kristianstad och bidra till kunskap om hur de kan rehabiliteras.  

5. Empiri 

I följande avsnitt presenteras information relaterat till respektive fallstudieobjekt. Fallens bakgrund 
introduceras kort för att ge en förståelse av situationen och fallstudieobjektens historia. Därefter 
presenteras de utifrån respektive stads översikts- och detaljplanering. Malmös och Kristianstads 
kommunala strategier skiljer sig åt. Malmö har en informationsskrift där de presenterar aktuell 
information om planering, vilket inte Kristianstad har. Kristianstad har dock en handelsstrategi, 
vilket Malmö saknar. Slutligen presenteras information gällande konkurrenssituationen i de båda 
städerna.  



 19 

Fallstudie: Entré i Malmö  

Bakgrund 

Entré är ett köpcenter beläget i norra utkanten av Malmös innerstad, Värnhem. Det är bland det 
första som syns från motorvägen in mot Malmö, vilken gav inspiration till köpcentrets namn. Entré 
är uppdelat i tre byggnader: Entrébyggnaden, torghuset och Värnhemshuset. Totalt omfattar de en 
area på 90 000 kvadratmeter (Eklund 2009) där både shopping och upplevelser skulle finnas. 
Konstruktionen påbörjades i juli 2006. Köpcentret invigdes under våren 2009 och ersatte då en 
rivningstomt och stora parkeringsytor som hade dominerat området i decennier (Kärnstrand 2008; 
Malmö stad 2005a). 

Tyska Commerz Real förvärvade Entré av TK Development strax efter byggstart och i den stunden 
var ungefär hälften av lokalerna uthyrda (Engström och Wredenmark 2017). Tre år efter att 
Commerz Real förvärvat Entré öppnade köpcentret med (närmare 80 butiker) 44 butiker och 8 
restauranger/caféer (Kärnstrand 2008). Uthyrningsgraden låg då på 85% (Eklund 2009), vilket 
korresponderar med Guimarães (2019a, 163) besvärliga uthyrningsgrad. Verksamheterna och 
köpcentret har dock kantats med bekymmer ända sedan invigningen på grund av svårigheter att 
locka både kedjor och kunder (Welin 2019). Butiker har en efter en lämnat Entré, och ju färre som 
blivit kvar, desto mindre incitament för kunder att besöka köpcentret. Denna nedåtgående spiral 
antas bero på tuff konkurrens och en överetablering av köpcentret i Malmö, såsom Emporia som 
invigdes 2012, Mobilia som genomgick en nyrenovering och Triangeln likaså (Fastighetsvärlden 
2014). Arkitekten (2019, [muntl.]) instämmer om att handeln är överetablerad medan Platschefen 
(2019, [muntl.]) tror att det finns mer utrymme för handelsplatser i Malmö.  

Ett år efter invigningen 2009 planerade Commerz Real att sälja Entré, dock förgäves. Under 2012, 
bara tre år efter invigningen, talade experter på Malmös fastighetsmarknad om en ombyggnad till 
annan verksamhet (Fastighetsvärlden 2012). När de inte lyckades sälja köpcentret satsade 
Commerz Real istället på en genomgripande ombyggnad och ny inredning som inleddes tidigt 2013. 
Torghuset skulle kopplas ihop med Entrébyggnaden och fler handelsytor skulle tillkomma (Malmö 
stad 2015, 14–15). Även entrén vid Värnhemstorget skulle byggas om (Malmö stad 2015, 15). 
Tanken var att ge Entré en nystart och de förberedde därför, i samband med de stora 
renoveringarna, ett namnbyte till Malmö Plaza. Både renoveringen och namnbytet senarelades och 
köpcentret förväntades öppna igen under 2017 (Fastighetsvärlden 2015), detta bland annat på 
grund av en uthyrningsgrad om 35% inför nyinvigningen (Engström och Wredenmark 2017). 
Satsningen ökade varken försäljningen eller antalet butiker i köpcentret (Welin 2019) och likaså 
uteblev namnbytet.  

Vid försäljningen från Commerz Real till Trianon var endast 40% av lokalerna uthyrda (Bergström 
2019), varvid Entré innehade greyfield-status. Den nya ägaren svängde om från att Entré skulle 
erbjuda främst handel till att, efter avtal med Malmö stad, verka för att erbjuda samhällsservice och 
upplevelser till gallerians besökare (Platschef 2019, [muntl.]; Schmidt 2017; Trianon 2017). Enligt 
Platschefen (2019, [muntl.]) var detta avtal endast en avsiktsförklaring, vilken i detta fall ej var 
juridiskt bindande. Då kommunen exempelvis står under lagen om offentlig upphandling (SFS 
2016:1145) var detta avtal ej en särskilt stabil handling (Platschef 2019, [muntl.]), dock visar det på 
en samarbetsvilja från Malmö stad. Entrés upplevelsecentrum består bland annat av “en ministad 
för barn att leka och rollspela i, glow-golf med pirattema, en laserdom med rymdtema och 
matställen med regnskogs- och dinosaurietema” (Welin 2009). Trianon har med andra ord återgått 
till köpcentrets ursprungliga tanke om en blandning av shopping och upplevelser, men med ett 
större fokus mot upplevelsedelen. Dagens uthyrningsgrad är 72% (Bergström 2019), vilket är en 
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förbättring jämfört med situationen vid försäljningen. Som forskningsöversikten visar på är denna 
situationen mindre än idealisk och åtgärder kan behöva vidtas för att förbättra situationen.  

Entré i översiktsplanering 

Malmös översiktliga planering har inte nämnt Entré specifikt, men har behandlat ämnesområdet 
handel i alla tre upplagor.  

I Malmö stads översiktsplan från 2000 presenterar de bland annat sin vision för handel och service. 
Malmö stad vill utveckla och stärka centrumhandeln i kontrast till att etablera externa köpcenter. 
De argumenterar för detta genom att hänvisa till internationella exempel som har “uppmärksammat 
detta hot” och infört regleringar mot etableringar av externa köpcenter (Malmö stad 2001a, 137). 
Vidare motiveras avhållsamheten mot externa köpcenter genom tillgänglighets- och miljöfrågor. 
Emellertid planeras ett nytt område för handel och service i Hyllie; där Emporia idag är lokaliserat. 
De motiverar planerna med att området har nära anslutning till en ny station samt ny 
stadsbebyggelse (Malmö stad 2001a, 134). Värnhemstorget pekas ut som ett befintligt 
handelsområde med betydande handel. Övriga områden som pekas ut som lämpliga för handel 
motiveras och beskrivs, men Värnhem beskrivs inte. De nämner heller ingenting om potentiella 
möjligheter för ny handel i Värnhemsområdet, trots att det i Malmös markanvändningskarta 
(Malmö stad 2001b) är utpekat som ett serviceområde för butiker, vård, hantverk och kontor med 
mera. Då ÖP:n skrevs fungerade området främst som parkeringsyta och vid nybyggnation 
“kommer flera hundra markparkeringsplatser att försvinna” (Malmö stad 2001a, 230). Vad som 
ska byggas förklaras inte i ÖP:n, underförstått så är det dock stadens entré (det tidigare 
projektnamnet för Entré) som diskuteras. Det pekas dock ut som ett läge för nya institutioner 
(Malmö stad 2001a, 146–147). Malmö stad tar även upp frågan om e-handel och resonerar enligt 
följande om e-handelns påverkan och kommunens roll: “Nya inköpsvanor och etableringsformer 
medför att förutsättningarna för handeln snabbt förändras vilket ställer allt högre krav på 
kommunen att aktivt följa förändringarna.” (Malmö stad 2001a, 134). Malmö stad menar att de har 
en aktiv roll i handelsutveckling och behöver bidra till snabba processer.  

Malmös översiktsplan från 2005 kompletterar och aktualiserar översiktsplanen från 2000. Gällande 
nyetableringar och expansion av detaljhandel i Malmö ser Malmö stad att dessa lämpligast sker i 
den blandade stadsbebyggelsen (2006, 44). Vid större etableringar rekommenderas Svågertorp i 
nuläget och i framtiden även Hyllie (Malmö stad 2006, 44). Vidare förtydligas hur utvecklingen av 
Hyllie/Hyllievång ska ske där bland annat ett köpcenter på 60 000 kvadratmeter planeras, samt en 
handelsplats om 12 000 kvadratmeter (Malmö stad 2006, 34). Värnhem eller stadens entré nämns 
inte vid diskussionen om lämpliga platser för nyetablering av handel. 

Översiktsplanen från 2014 diskuterar inte utvecklingsområden i samma bemärkelse utan diskuterar 
snarare rådande trender. Gällande framtidens handel lyder diskussionen enligt följande:  

“Stora butiker samlas i city och i särskilda handelsområden i stadens periferi, medan 
handeln i bostadsområden glesnar. Ett annat utvecklingsdrag är att intresset ökar för 
handelsplatser där shopping kan kombineras med upplevelse.” (Malmö stad 2014, 33).  

Detta kontrasteras dock i Kärrholm, Nylund och Prieto de la Fuente (2014, 126) som nämner att 
människor inte besöker köpcenter för underhållnings skull utan snarare för att de erbjuder ett brett 
sortiment och en bekväm miljö. Vidare finns utvecklingsmöjligheterna i stadens centrum och i 
innerstaden, varvid Värnhem är lokaliserat i den senare. Slutligen klarlägger Malmö stad sin syn på 
handelsområden i framtiden: “Inga nya renodlade handelsområden ska planläggas.” (Malmö stad 
2014, 33).  
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I Malmös kulturstrategi 2014–2020 nämns fem delstrategier för att nå kulturmålen. I tre av dessa 
nämns upplevelser i förhållande till tillgänglighet, som en starkt bidragande anledning till att bo, 
leva och verka i Malmö samt att upplevelser i framtiden är uppmärksammade och integrerade i 
staden (Malmö stad 2015b, 16–20).  

Entré i detaljplanering 

Följande detaljplaner reglerar Entrés markanvändning: DP 4550: kvarteren Uno och Teodor m fl (Stadens 
entré) i Innerstaden, DP 4910: del av kvarteren Rolf och Svante m m i Innerstaden och DP 5350: Detaljplan 
för fastigheten Uno 5 i Innerstaden i Malmö. 

Den första detaljplanen, DP 4550, för Entré antogs av kommunfullmäktige 2002. Planen vann 
dock laga kraft först 2005 efter att ha blivit överklagad både till Länsstyrelsen och till regeringen. 
Ett ursprungligt förslag presenterades redan år 2000, men behövde omarbetas av olika anledningar 
(Malmö stad 2005a, 30). Planens syfte är att uppföra bebyggelse vilken föreslås innehålla hotell, 
centrumanläggning och bostäder (Malmö stad 2005a, 28). Den nya bebyggelsen planeras innehålla 
ett hotell och ett upplevelsecentrum, vilka inryms i markbestämmelserna centrum och kontor. 
Planen medger även bostäder i den sydöstra delen, i kvarteret Svante.  

Upplevelsecentret planeras att byggas i tre våningar, plus ett underjordiskt garage. På entréplan ska 
tyngdpunkten ligga på specialbutiker som antas erbjuda besökarna en upplevelse. Butikernas 
inriktning går mot design, multimedia, sport och det diskuteras om en eventuell etablering av en 
saluhall. På första våningen är avsikten att erbjuda kulinariska restaurangupplevelser och en 
“internationell shoppingupplevelse med inriktning på mode och med ett stort inslag av idag icke 
etablerade märken på den lokala marknaden/svenska marknaden” (Malmö stad 2005a, 30). På övre 
plan planeras ett brett utbud av upplevelser för barn och vuxna. Det riktas stort fokus mot familjen 
i ett så kallat “Family Entertainment [C]entre (FEC)” som kan innehålla exempelvis bowling, 
biljard, simulatorer, laserdome, golfanläggning, gokart eller badanläggningskoncept med mera. 
Dessutom planeras en spaanläggning samt en biograf. Entréområdet planläggs för 15 000 
kvadratmeter butiksytor och kvarteret Svante föreslås 4000 kvadratmeter handelslokaler. 
Entrébyggnaden beräknas bli 23 meter hög och 210 meter bred. (Malmö stad 2005a, 29–34) 
Sammantaget riktas uppmärksamhet mot upplevelseaspekten med de olika 
underhållningsverksamheterna.  

Under utställningen av DP 4550 inkom ett antal skrivelser, både från myndigheter, berörda 
kommuner, företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner (Malmö stad 2005a, 7–21). Berörda 
kommuner uttrycker en oro för köpcentrets storlek och att det kommer att få regionala 
konsekvenser på handeln. Bland andra Burlövs kommun anser att planförslaget innehåller för stora 
ytor för handel, vilket kommer att drabba Burlövs center orimligt hårt (Malmö stad 2005a, 10). 
Lunds kommun yttrar liknande farhågor. Fastighetsägaren till köpcentret Caroli City ser negativt 
på en ny, konkurrerande verksamhet, framförallt efter att handelsytan i Entré ökades från 7 800 
kvadratmeter till 19 000 kvadratmeter. De avslutar med att de “ifrågasätter å det bestämdaste att 
ett nytt köpcenter av föreslagen storlek uppföres inom upplevelsecentret då övrig centrumhandel 
påverkas negativt” (Malmö stad 2005a, 15). Liknande ställningstaganden kan läsas i flertalet 
skrivelser (Malmö stad 2005a, 9–21). 

Skrivelserna från bostadsrättsföreningar och privatpersoner visar oro för: att upplevelsecentrets 
storlek förstör intrycket av kvarteret; ekonomiska påverkan på centrum och andra köpcenter samt 
en rädsla för att det ska bli som Heron City i Stockholm (Malmö stad 2005a, 7–21). En skrivelse 
kritiserar även utställningen och möjligheten för Malmöbor att ta till sig det 190 sidor långa 
dokumentet med endast en visualisering (Malmö stad 2005a, 16). En annan skrivelse vittnar om en 
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liknande situation där Malmö stad inte ska ha besvarat skribentens förslag kring planen samt inte 
ha bjudit in till samråd (Malmö stad 2005a, 59).  

I samrådsredogörelsen redovisas liknande skrivelser som i utställningen, framförallt åsikter om 
höjden och bredden (Malmö stad 2005a, 54–80). Stadsdelsfullmäktige Centrum poängterar dock 
följande om Entrés påverkan på stadskärnan: “För stadsdelsfullmäktige Centrum finns en viss oro 
att upplevelsecentret bidrar till en negativ centrumförflyttning och att detaljhandeln i stadskärnan 
riskerar tappa kundunderlag av väsentlig betydelse.” (Malmö stad 2005a, 50). Sammantaget har 
planförslaget bemötts med kritik från flera håll, varför den överklagades efter att planen blivit 
antagen av kommunfullmäktige år 2002. Tre år senare vann detaljplanen laga kraft. Detta riskerar 
att skapa en instabil startpunkt.  

DP 4550 kompletteras av DP 4910 som vann laga kraft 2005. DP 4910 avser förbättra 
entréförhållandena, tillåta en gångbro mellan torghuset och Entrébyggnaden samt ge större yta till 
handel (Malmö stad 2005c, 1). I övrigt justeras inte markregleringen i förhållande till arbetets ämne.  

DP 5350 från 2015 ersätter till stora delar DP 4550 och DP 4910. Planens syfte anger explicit “...att 
utvidga befintliga handelsytor samt ge möjlighet till större livsmedelsbutik” och “Avsikten är att få 
bättre flöden inom det befintliga köpcentret...” (Malmö stad 2015, 1). Planen fokuserar därmed på 
handelssituationen och syftar till att förbättra köpcentret ur den utgångspunkten. 
Utformningsmässigt lämnas parkytan utanför Entrébyggnaden ur planområdet och planen utökar 
istället torghuset fram till Värnhemstorget. Utökningen tillåter bostäder och centrumverksamheter. 
Den tillåtna användningen av Entrébyggnaden är lik den ursprungliga användningen, men reglerar 
bort möjligheten till hotellverksamheter. Samma sak gäller torghuset med tillägget att 
livsmedelsverksamheter inte tillåts. Denna detaljplan antogs i samband med Commerz Reals 
önskan om att renovera Entré. 

Övriga kommunala dokument 

I informationsskriften Planering i Malmö, som startades 2004, presenteras information om stadens 
planering två gånger per år. I nr 1 från 2005 under avsnittet där de presenterar “projekt på gång” 
skrivs det om Entré för första gången. I en av två artiklar lyder rubriken “Äntligen start för stadens 
entré” (“stadens entré” är det tidiga projektnamnet)(Malmö stadsbyggnadskontor 2005, 9). 
Rubriken antyder på en efterlängtan och förväntning inför projektet. Dessa känslor återkommer i 
första upplagan från 2006 men beskrivs då som “den länge efterlängtade Stadens Entré” (Malmö 
stadsbyggnadskontor 2006, 2). De förklarar att det kommer att hjälpa helhetsintrycket från 
motorvägen, entrén till Malmö och uppkomsten av ett “upplevelsecentra kommer säkerligen att ha 
en positiv effekt på den östra stadsdelen, som under en längre tid saknat en centrumaktivitet” 
(Malmö stadsbyggnadskontor 2005, 9). Varför Entré är en lämplig centrumaktivitet för Värnhem 
vidareutvecklas inte. Vidare i artikeln förklaras att planen blev överklagad efter att ha antagits i 
kommunfullmäktige, men att “Regeringen gick emot de klagande och därmed låg väg[en] öppen 
för start” (Malmö stadsbyggnadskontor 2005, 9). Intressant nog har de två artiklarna om Entré 
ingen kontaktperson, medan de sex andra projekten har det.  

I Malmö stads undersökning om detaljhandeln i kommunen framgår det att Sverige sedan 
millennieskiftet har haft en mycket kraftig ökning av omsättningen inom detaljhandeln och trots 
att en avmattning kan skönjas planerar Malmö nya stora investeringar inom handeln (Malmö 
stadsbyggnadskontor 2008, 12). Stadsbyggnadskontoret drar slutsatsen att “köpfesten förmodligen 
snart är slut” och att de noga måste följa hur det påverkar marknaden med anledning av de nya 
handelsetableringarna (Malmö stadsbyggnadskontor 2008, 12). Slutligen förklaras att detta borde 
tas med i arbetet med en ny översiktsplan, samt i ett markprogram för näringslivet. Detta visar en 
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antydan till en resiliensstrategi från kommunens sida, men, med anledning av att nya köpcenter 
ändå etableras, ser vi att kommunen inte har följt sin egen rekommendation.  

Arbetet mellan kommun och aktör 

Entré har i skrivande stund haft tre ägare. När DP 4550 uppfördes gjordes det i samverkan med 
Entrés styrgrupp: FOJAB Arkitekter, TK Development, Krona PLC och Temaplan AB. Både 
kommun och styrgruppen verkade för planens syfte att uppföra hotell, centrumanläggning och 
bostäder inom området (Malmö stad 2005a). TK Development stod som ägare i den inledande 
delen av byggprocessen. Tyska Commerz Real förvärvade därefter köpcentret. När Entré visade 
på en minskande uthyrningsgrad förberedde Commerz Real för en renovering. Kommunen och 
Commerz Real diskuterade då lösningar och kom fram till DP 5350. Platschefen (2019, [muntl.]) 
förklarar att det fanns en friktion mellan parterna där Malmö stad menade att koldioxidvärdet i 
området var för högt för att planerna skulle kunna genomföras. De modifierades och gröna tak 
lades till för att åtgärda delar av problemet. Platschefen (2019, [muntl.]) menar här på att Commerz 
Real hade kunnat lägga resurserna på annat och om de hade tryckt på faktorer som ökade 
skatteintäkter och jobbmöjligheter hade resultatet kunnat de möjligtvis kunnat få ett annat utfall. 
En möjlig förklaring till varför de inte gjorde det var för att de inte var vana vid det svenska systemet 
(Platschef 2019, [muntl.]).  

Dessa renoveringar planerades för att rehabilitera köpcentret, vilket är ett tecken på 
resiliensstrategi. Ägarens ovana och kommunens fokus gjorde dock att stora delar av 
renoveringarna ej genomfördes. Ihop med att Malmös mediantid från planuppdrag till antagande 
är 11 månader (Gullberg och Isacsson 2018, 40) försvårar situationen ytterligare. Entré såldes tätt 
inpå till Trianon, som ingick en avsiktsförklaring med Malmö stad som förklarar att Trianon ska 
arbeta för att få in samhällstjänster i köpcentret (Platschef 2019, [muntl.]; Schmidt 2017; Trianon 
2017).  

Andra köpcenter i Malmö 

Utöver Entré finns flertalet köpcenter i Malmö, men de mer renodlade köpcentrum i stil med Entré 
förklaras nedan. Vikten av dessa köpcenter i denna uppsats är för att skapa en förståelse för vilka 
konkurrenter Entré har i Malmö. Det är också av vikt för att se vilka köpcenter som eventuellt 
kannibaliserar mellan varandra.  

Det senaste köpcentret som byggdes i Malmö är Emporia vilket invigdes år 2012 (Forsberg Fierro 
2017), endast 3 år efter Entré. Emporias placering i Hyllie antogs 2005 i den detaljplan som berörde 
köpcentret (Malmö stad 2005b). Vidare har Malmö stad tagit fram en plan med förändringar 
gällande bostäder i anslutning till köpcentret år 2012 (Malmö stad 2012). Malmö stad har dock ej 
pekat ut området specifikt för handel i översiktsplanen 2000 (Malmö stad 2001a). Här kan det från 
kommunalt håll uppfattas som att det ej resonerats speciellt ingående hur ett sådant köpcenter 
påverkar de befintliga som finns i staden, däribland Entré som har påverkats av Emporia.  

Vidare har Malmö två andra köpcenter vid namn Triangeln och Mobilia. Triangeln är ett köpcenter 
beläget i Södra förstaden, Malmö och det har växt fram mellan år 2004–2009. År 2010 började en 
tillbyggnad på detta köpcenter och 2014 öppnade köpcentret med plats för 150 butiker (Triangeln 
2013). Mobilia hävdar själva på sin hemsida att deras resa startade redan år 1899, men det 
köpcentrum som är i bruk idag började omvandlas 2010 och stod som det köpcenter vi ser idag 
2014 (Mobilia u.å.). Detta är beläget i sydöstra delen av Malmö mellan stadsdelarna Heleneholm 
och Solbacken. Då vi ser att köpcenter i samma stad påverkar varandra, kan det antas att även dessa 
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två köpcenter påverkar och blir påverkade av Entré. Det är dock inte lika självklart som de 
kopplingar som finns mellan Entré och Emporia då de är av mer liknande karaktär. 

Fallstudie: Galleria Boulevard i Kristianstad 

Bakgrund 

Galleria Boulevard i centrala Kristianstad är en galleria planerad i tre etapper och etapp ett invigdes 
oktober 2013 (Maunula 2013). Då bestod byggnaden av ett parkeringshus med över 1000 
parkeringsplatser (Galleria Boulevard 2015) och en handelsdel med plats för 17 butiker (Haraldsson 
2014). Under 2014 beslutades att etapp två som var planerad att påbörjas under året skulle skjutas 
upp till år 2015. I maj 2015 invigdes etapp två med plats för ytterligare 20 stycken butiker (Nordahl 
2015). Den tredje etappen stod klart 2016 men är i dagsläget ej invigt och består idag av ytterhöljet 
(Örwall Lovén 2017). Som det ser ut i dagsläget är 32 stycken av de planerade 70 butikerna uthyrda 
och det finns inga offentliga uttalanden om när etapp tre skall öppnas (Nordahl 2015).  

Vid granskning av hur stödet för Galleria Boulevard ser ut från invånarna i Kristianstad, ses det 
ganska tydligt att ett motstånd funnits redan från början. Detta motstånd har främst yttrat sig från 
butiksägare utanför gallerian men även från invånare som ej är verksamma inom handel. Det som 
invånarna i kommunen mest är oroliga över hur denna centrala galleria skulle påverka den handel 
som ligger runt Lilla torg, men även hur storleken på huset skulle samspela med befintlig bebyggelse 
(Isberg 2013). Vid granskning av senare “intervjuer” i lokaltidningar uppenbarar det sig att flertalet 
har uppfattningen att den upplevda turbulensen bland handel utanför gallerian är direkt 
sammankopplat med öppnandet av denna. Det går även se i dessa “intervjuer” att gallerian upplevs 
som öde och flertalet menar att gallerian i sig ses som ett misslyckande och i folkmun kallas den 
“bunkern” (Sigala 2019). Även butiksägare så som Coop, Zizzi och 62 kvadrat har gjort uttalande 
att en besvikelse från hyresgästernas sida, dels över att beslutet om att skjuta upp öppnandet av 
etapp två ett år och dels över hur antalet butiker samt besökare ej har nått förväntningarna 
(Norman och Welin 2017; Haraldsson 2014). Det bör dock belysas att vid senare “intervjuer” och 
artiklar är flertalet invånare ej bara missnöjda med utvecklingen av Galleria Boulevard, utan ett 
missnöje mot det senare externa köpcentret C4 shopping kombineras. 

Galleria Boulevard i översiktsplanering 

Kristianstad har idag en översiktsplan som togs i bruk år 2013 och är tänkt att sträcka sig till år 
2025. I denna ÖP belyser kommunen att en vilja att attrahera och utveckla de verksamheter som 
finns i staden. Detta menar kommunen att de främst skall göra genom att tillgodose olika branscher 
och verksamheter med attraktiva lägen utefter behov (Kristianstads kommun 2013, 23). Gällande 
handel berättar Kristianstad i ÖP:n att en stor bredd på typer av företag finns inom kommunen 
och att stor del av dessa är egenföretagare. Vidare belyser dokumentet att dagligvaruhandeln är 
utspridd över hela kommunen men att invånarna i stor utsträckning är villig att använda bilen som 
transport och handla på annan handel än den närmsta. Utbudet av sällanvaruhandel framhåller 
ÖP:n finns framförallt i centrala delar av kommunen i och i anslutning till tätorten Kristianstad. 
Här berättar de även att kommunen har stort upptagningsområde och att detta sträcker sig i 
nordöstra till östra delen av Skåne samt delar av Blekinge och nedre delar av Småland. Kommunen 
nämner även i ÖP:n att deras största konkurrenter gällande handel består av Malmö och Lund 
(Kristianstads kommun 2013, 62–63). I ÖP:n nämns inte något om köpcenter eller liknande. Det 
finns inte heller något som visar på att specifik vilja att utveckla handel i Kristianstad genom denna 
typ av bebyggelse. 
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Galleria Boulevard i fördjupad översiktsplanering  

I dagsläget finns det en gällande FÖP för Kristianstad som är framtagen år 2009 och sträcker sig 
till år 2025. Under år 2016 beslutat att denna behöver förnyas och framtagande av en ny FÖP som 
väntas vara gällande år 2020 och gälla fram till år 2030. I FÖP:en benämns Galleria Boulevard vid 
namnet projekt Östra centrum, vilket också är det namn som används på kommande detaljplan.  

I FÖP:en ses Östra centrum tillsammans med andra projekt som ett medel vilket skall “öka 
attraktiviteten” i centrala Kristianstad. I dokumentet beskriver Kristianstads kommun vidare hur 
dessa projekt är något som kommer stärka Kristianstads konkurrenskraft mot andra kommuner 
(Kristianstads kommun 2012, 77). Det finns även en tro på att projektet Östra centrum innebära 
att stadens besöks- och turistnäring skall öka i omfattning. I FÖP:en beskrivs att kommunen har 
ett stort utrymme för utveckling inom dessa två grenar och att besökare åker till staden för att 
shoppa i stadens centrum (Kristianstads kommun 2012,75). 

Inför framtagandet av Kristianstads nya FÖP gällande fram till år 2030, har kommunen valt att ta 
in och sammanställa synpunkter från de boende i kommunen. Detta har skett via ett “Open Space” 
möte, vykort och e-mail under år 2017–2018. Galleria Boulevard är nämnt i sammanställningen 
från vykorten, där cirka 59% av de som uttalat sig har en negativ inställning till köpcentret. 27% av 
de som nämner köpcentret vill att ytorna utnyttjas till något annat med inriktning kultur-, 
aktivitetsverksamhet eller dagligvaruhandel. Det har också inkommit flertalet klagomål där det 
framhålls att “Gallerian har förfulat hela staden och stängt in vattnet” (Kristianstads kommun u.å.b, 
4). Det kommunen belyser gällande Galleria Boulevard från sammanställningen av e-mail är att 
flertalet vill att hela eller delar av köpcentret skall rivas. Här försvarar sig kommunen belyser att det 
är en privat aktör som äger byggnaden och att kommunen ej får eller kan påverka detta 
(Kristianstads kommun u.å.a, 4). 

Galleria Boulevard i detaljplanering 

I slutet av 2007 ger kommunstyrelsen byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
påbörja arbetet med en plan för det nya området Östra centrum. Arbetet inför planen Östra 
centrum började år 2006 med en handelsutredning av staden som gjordes av Nordplan AB åt 
Kristianstads kommun. Efter denna utredning togs beslut på att utveckling av stadens centrum 
måste ske, med syftet att stärka Kristianstads konkurrenskraft inom handel. Vidare beslutar 
kommunen att ytan öster om Östra Boulevarden skall planläggas med motiveringen att det ligger 
nära centrum och kollektivtrafik samt att ytan består av stora delar kommunägd mark. Efter 
kommunens beslut gällande lokalisering skickas en förfrågan ut via annons och en urvalsprocess 
startar som slutligen leder till att en avsiktsförklaring skrivs ihop med Steen & Ström (Kristianstads 
kommun 2012, 6). I planbeskrivningen nämner syftet till planen explicit att “Syftet med 
detaljplanen är att pröva möjligheten till en handelsgalleria samt bostäder inom området.” 
(Kristianstads kommun 2012, 3). Vi tolkar som att planen endast skapades för att möjliggöra 
byggnation av ett köpcenter.  

“Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en handelsgalleria samt bostäder inom 
området. Avsikten är att skapa fler attraktiva lägenheter i ett centralt läge och att komplettera och 
stärka Kristianstad som handelsstad i regionen” (Kristianstads kommun 2012, 3). Detta görs 
genom ett planförslag med en möjlig byggnadsarea på 48 000 m² där upp till 32 000 m² skall kunna 
utnyttjas till handel. Byggnationen som möjliggörs i planen är tre till sju våningar högt där de två 
nedre våningarna är tänkta som handel och de övre våningarna ska kunna användas som parkering 
och bostäder. Totalt tillåter planen maximalt 1620 stycken parkeringsplatser, 6800 m² bostäder och 
ett punkthus i tolv våningar med användning hotell och/eller bostäder (Kristianstads kommun 
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2012, 17). Kristianstads mediantid från planuppdrag till antagande är 38 månader (Gullberg och 
Isacsson 2018, 41). I det specifika fallet Galleria Boulevard går det att se utifrån denna plan för 
området att det tog 49 månader från det att kommunstyrelsen gav uppdraget till att detta vunnit 
laga kraft (Kristianstads kommun 2012, 5). 

Detaljplanen för Kristianstad 4:4 m fl, Östra Centrum har under år 2016 kompletterats med 
frimärksplanen Domus 2 och Kristianstad 4.4. Denna frimärksplans syfte är att “Detaljplanens 
syfte är i första hand att justera gränsdragningar inom gällande detaljplan mellan parkmark och 
kvartersmark.” (Kristianstads kommun 2016, 2). Denna plan är framtagen efter önskemål från 
Steen & Ström önskar förändra lastzonen in till Galleria Boulevard. Detta gör att den nuvarande 
användningen förändras på de planerade parkytorna och förlänger den planlagda ytan för lastzon i 
anslutning till köpcentrets sydöstra del (Kristianstads kommun 2016, 10). 

Handelsstrategi 

Under år 2005 fick Kristianstads stadsarkitektkontor i uppdrag av kommunstyrelsen att utföra en 
utredning på handeln i staden och plocka fram en strategi för fortsatt utveckling av handeln i 
staden. Resultatet av detta leder till ett färdigt förslag där delar baseras på en undersökning gjord 
av Nordplan.  

I detta förslag jämförs stadens befintliga centrala handelsstruktur av sällanköps- och 
dagligvaruhandel med olika typer av köpcenter. Förslaget inriktar sig främst på ett alternativ där 
den befintliga staden kompletteras med en “halvexternt” köpcenter, det vill säga ett köpcenter i 
stadens periferi. Resultatet av detta förslag ser goda ut och ett köpcenter beräknar kunna öka den 
totala omsättningen för handeln i staden från 1 mdr till 1,3 mdr. I strategin jämför även andra 
aspekter såsom ägare, organisation, marknadsföring, tillgänglighet, utbud och miljö 
(Stadsarkitektkontoret 2006, 4). 

I förslaget tas även upp handel i externa och centrala lägen, men här nämns ej köpcenter i samband 
med strategin för utvecklingen. Istället finns en önskan att förstärka den enligt förslaget redan 
starka handeln och utveckla denna både inom sällan- och dagligvaruhandeln fram till år 2015. 
Förslaget belyser även viljan till balanserad tillväxt gällande handeln och att ett “gott” samarbete 
mellan kommun och näringsliv skall finnas (Stadsarkitektkontoret 2006, 6). 

Arbetet mellan kommun och aktör 

Arbetet mellan kommunen och aktören börjar tidigt i Galleria Boulevards fall. Steen och Ström, 
som är ägare till Galleria Boulevard, har varit delaktiga i större delar av planeringsarbetet. Som 
tidigare nämnt skickar Kristianstads kommun ut en förfrågan på intressenter till byggandet av 
köpcentret och Steen och Ström väljs efter kommunens urvalsprocess. När valet av aktör är gjort 
från kommunens sida skapas en avsiktsförklaring ihop med Steen och Ström som sedan godkänns. 
Vidare går det att se i detaljplanen gällande köpcentret att Steen och Ström har ingått i en styrgrupp 
under planarbetet tillsammans med politiker och förvaltningschefer. I planen lyfts även fram att 
den skapats utefter det “utbyggnadsförslag” som Steen och Ström har plockat fram (Kristianstads 
kommun 2012, 6–7). Det finns även ett samverkansavtal mellan kommun och aktör gällande 
Galleria Boulevard, där avsikten har varit att komma överens om genomförandefrågor översiktligt 
(Kristianstads kommun 2012, 40).  
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Andra köpcenter i Kristianstad 

Utöver Galleria Boulevard så byggdes ytterligare ett köpcenter vid namn C4 Shopping öster om 
centrala Kristianstad i utkanten av tätorten. Detta köpcenter började planeras år 2005, skulle byggas 
år 2017 och invigdes i slutet av år 2018. Köpcentret och dess placering i Hammar, Kristianstad är 
inte något nytt och viljan från kommunens sida att ett handelsområde skulle placeras här går att 
läsa om i både FÖP, DP och handelsstrategi (Kristianstads kommun 2009, 72, Kristianstads 
kommun 2015, Stadsarkitektkontoret 2006, 3).  

6. Analys och resultat 

I följande del av uppsatsen analyseras empirin med hjälp av det teoretiska perspektivet och 
forskningsöversikten. Analysen görs utifrån uppsatsens frågeställningar.  

Köpcentrerna i olika skeden 

Entrés och Galleria Boulevards utveckling har likheter till Lowrys livscykelkoncept (1997). Vi kan 
se att både Entré och Galleria Boulevard ligger i två olika stadier och att Entré ligger ett steg före 
Galleria Boulevard. Som tidigare nämnt delar Lowry (1997, 78) in ett köpcenters livscykel i fyra 
stadier där innovation, accelererande utveckling, mognad och nedgång ingår. Det finns tecken som 
tyder på att Entré har gått igenom samtliga av dessa stadier. Innovationsstadiet inleddes när Entré 
invigdes och det fanns god tillströmning av både hyresgäster och kunder till köpcentret. Vi kan 
även att se att det marknadsfördes ganska hårt både i kommunala dokument och andra medier, 
vilket går att koppla till Lowrys teori (1997, 79) där detta är några av de faktorer som tillhör det 
första stadiet av ett köpcenters livscykel. Lowry menar även att det i det första stadiet är just nyheten 
om köpcentret som är den största bidragande faktorn till att köpcentret gör ett uppsving efter 
invigning (1997, 78).  

Entré går ganska snabbt igenom innovationsstadiet och även det andra stadiet, dock utan den 
accelererande utvecklingen som Lowry (1997) nämner ska karaktärisera detta. Det går därefter in i 
det tredje, mogna stadiet. Här förlorar Entré en stor del av sina hyresgäster och uthyrningsgraden 
minskar stadigt. I detta stadie framgår att de dåvarande ägarna, Commerz Real, lade ut Entré till 
försäljning, men efter ett antal skambud började de istället titta på hur nästa steg av utveckling för 
Entré skall se ut. De presenterar expansiva planer på renovering av köpcentret, vilket, enligt Lowry 
(1997), är olämpligt i det mogna stadiet. Han rekommenderar istället att i detta stadie fräscha upp 
köpcenter både på insidan och utsidan för att ha möjlighet att konkurrera med nyare köpcenter. 
Dolega och Celińska-Janowicz (2015, 20–22) menar däremot i sin adaptiva cykel att det är i just 
denna fas som större investeringar bör göras. I detta fall misslyckades renoveringarna på grund av 
bristande kommunikation mellan kommun och ägare, vilket vi vidareutvecklar senare i detta avsnitt. 
Vidare menar Lowry (1997, 79–80) att det är typiskt för fall i detta stadium med ett tapp av 
hyresgäster till liknande köpcenter och till köpcenter som ligger i tidigare stadium. Detta är tydligt 
hos Entré där en stor konkurrens uppstår på grund av invigningen av Emporia i Hyllie, vilket 
påverkar Entré och dess hyresgäster. Ett troligt fenomen som uppstår är att en del av de butiker 
som lämnade Entré under denna period flyttade vidare till Emporia. Här går troligtvis Entré in i 
det fjärde stadiet av livscykeln, nedgångsstadiet. Lokalerna börjar stå tomma och konkurrensen från 
andra köpcenter är stor. Entré var nära att kategoriseras som ett dead mall, men dess 35% 
uthyrningsgrad passerade inte dead malls 30%-gräns. Istället ses det som ett greyfield, vilket ger 
andra och något bättre förutsättningar.  
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I detta läge menar Lowry (1997) att det finns två olika alternativ: antingen görs investeringar för att 
förändra köpcentrets användning för att få köpcentret fungerande igen, eller så försummas 
köpcentret och läggs ut till försäljning. Commerz Real valde det senare. Detta är andra gången 
köpcentret ligger ute för försäljning. Med tanke på att de redan har försökt renovera köpcentret en 
gång skulle det kunna argumenteras för att Entré har genomgått båda alternativen där ägarna hade 
tankar på att förnya köpcentret men aldrig förverkligade dessa planer. Det hela indikerar på att 
köpcentret är långt gånget i det fjärde stadiet. I och med klassificeringen som ett greyfield är beslutet 
om försäljning förståeligt, då greyfields generellt ses som objekt värda att investera i. Trots detta 
var Entré svårsålt, igen.  

Commerz Real sålde till slut Entré till Trianon med en dåvarande 40% uthyrningsgrad (Bergström 
2019). När Trianon köpte Entré kan det ses som att de började jobba mot alternativ ett och istället 
satsar på omvandling. De har, som tidigare nämnt, satsat hårt på att köpcentret skall frångå handel 
till viss del och istället satsa på underhållning och kultur. Om detta är något som kommer lyckas ta 
Entré tillbaka till tidigare stadier i livscykeln är än så länge för tidigt att säga. Lowry (1997, 80) 
menar dock att denna typ av omvandling är meningslös och att det inte leder till att köpcentret 
kommer in i något av de tidigare stadierna. Detta motsätts dock på flera håll. Både processen 
demalling och uppsatsens teori ser denna situation som en möjlighet till en förändring och 
anpassning utefter dagens behov. Denna möjlighet syns i fallstudieobjekten och framförallt vid 
analyser av hur utvecklingen har skett i Galleria Boulevard kontra Entré. Galleria Boulevard hade 
redan innan livscykelns fjärde stadie börjat omvandla köpcentret till att inkludera fler 
upplevelseverksamheter. På grund av att Galleria Boulevard i ett tidigare läge visat flexibilitet mot 
chocken, bör en snabbare återhämtning vara möjlig. I fallet Entré går det även att, utifrån resiliens, 
se att det finns en möjlighet att Trianons satsning på underhållning och upplevelser kan leda till ett 
nytt innovationsstadie. Lowry (1997) nämner dock inte att livscykeln går runt. Men likt den adaptiva 
cykeln, vilken är en cirkulär process, går vi emot Lowrys ståndpunkt i detta. Wrigley och Brookes 
(2014, 7) användning av begreppet “bounce forward” beskriver denna möjlighet väl. Naturligtvis 
behövs mer tid för att se hur Trianons strategier påverkar Entré, men utefter de tendenser och 
teorier vi granskat behöver ej en omvandling av köpcenter vara synonymt med misslyckande som 
Lowry visar på. Tvärtom finns det exempel från omvärlden som visar på en framgångsrik 
rehabilitering av köpcenter till just upplevelsecentrum (Guimarães 2019b, 23).  

Lowrys livscykelkoncept i förhållande till Galleria Boulevard skiljer sig gentemot Entré. Galleria 
Boulevard har snabbt tagit sig igenom de första två stadierna och är nu inne i den senare delen av 
mognadsstadiet. Det första stadiet gav, likt Entré, ett uppsving men det planade snart ut. Galleria 
Boulevards andra stadie var så pass kort att vi ifrågasätter om det inte har hoppat över det helt för 
att sedan snabbt nå ett mognadsstadie. Detta förlopp skedde under så kort tid som två till tre år, 
vilket är betydligt kortare än Entrés förlopp mellan de tre stadierna som tog åtta år. Galleria 
Boulevard ser ej ut att ha gått in i nedgångsstadiet än, men det finns tecken på att köpcentret just 
nu står inför ett vägval som antingen kommer att hålla dem kvar i mognadsstadiet eller leda dem 
mot en nedgång. Galleria Boulevard har här en fördel gentemot Entrés situation då de fortfarande 
befinner sig i en fas med potential och en viss nivå av kontroll (Dolega och Celińska-Janowicz 
2015, 20–22). Resiliensnivån är dock, med anledning av att deras utgångsläge påverkar resiliensen, 
relativt låg vilket innebär att om någon chock skulle påverka dem så finns det en stor chans att den 
har en ofördelaktig påverkan som är svårhanterbar (Dolega och Celińska-Janowicz 2015, 20–22). 
Därav kan det vara svårt för dem att “bounce forward” och snarare “bounce back”, varför det nu 
är lägligt att utvärdera alternativa användningar och lösningar. För att stanna i mognadsstadiet 
menar Lowry (1997, 79) att ett köpcenter behöver hålla hög konkurrens med andra köpcenter både 
gällande hyror och underhåll på fastigheten samt att de tar vara på den gruppen av etablerade 
kunder som finns. Risken, eller möjligheten, är annars stor att köpcentret behöver anta en annan 
funktion. 
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Kommun och aktörers samarbete 

Vid granskning av fallstudieobjekten utifrån kommunikationen mellan respektive kommun och 
aktörer som ägt köpcentrerna Entré och Galleria Boulevard kan vissa brister finnas. Vid Commerz 
Reals renovering av Entré år 2013 uppstod det problem i kommunikationen mellan dem och 
Malmö stad. I den stadsdel som Entré är beläget i, Värnhem, fanns problem med utsläpp av 
koldioxid, vilket Malmö stad ville att Commerz Real skulle hitta en lösning till. Då Commerz Real 
är ett tyskt bolag utan större erfarenhet av svensk planering var denna typ av krav helt främmande. 
Malmö stad var inte behjälpliga i frågan och det resulterade i att stora delar av renoveringen aldrig 
genomfördes (Platschefen 2019, [muntl.]). Här syns tydliga tecken på en bristande kommunikation 
mellan parterna. Commerz Real hade inte räknat med att som bolag behöva omvandla även 
kommunala angelägenheter på detta sätt. Bristerna vi ser här är i kommunikationen från båda sidor, 
där Commerz Real ej förmedlat till kommunen hur många arbetsplatser som köpcentret hade 
genererat och vilka skatteintäkter detta hade inneburit, vilket enligt Platschefen (2019, [muntl.]) 
hade kunnat få Malmö stad att minska omvandlingskraven. Det bör ligga i Malmö stads intresse 
att detta köpcenter används och att det därför hade varit lämpligt att från kommunens håll förklara 
att denna typ av uppgörelse ej är ovanlig i Sverige.  

I båda fallstudieobjekten har respektive kommun och aktör skrivit avsiktsförklaring (Trianon 2017) 
och i Galleria Boulevards fall ett samverkansavtal (Kristianstads kommun 2012, 40). I Entrés fall 
ska Trianon verka för att teckna hyresavtal med verksamheter kopplade till samhällsservice 
(Trianon 2017). Vi har dessvärre inte fått information om vad avtalet i Galleria Boulevards fall 
innebar. Oavsett så visar dessa avtal prov på att kommunerna och aktörerna har en intention om 
en god kommunikation mellan parterna och att ett ömsesidigt ansvarstagande ska finnas. 
Platschefen (2019, [muntl.]) berättar att avsiktsförklaringen i Entrés fall i verkligheten innebar 
väldigt lite. Det finns lagar och regler som styr kommunen, vilket gör att även om en god vilja finns 
kan de bli hindrade (Platschefen 2019, [muntl.]). Bortsett från fallet med tyska Commerz Real har 
vi uppmärksammat att det ofta finns en god vilja från kommunalt håll att samarbeta, men att det 
finns hinder bland annat i form av LOU, som reglerar hur statliga myndigheter och kommuner 
skall sköta sina upphandlingar (Konkurrensverket 2011, 7). I Entrés fall innebar det exempelvis att 
trots att kommunen arbetade mot att få in samhällsservice hindrades de från att göra detta i 
upphandlingsskedet. Detta genom Kap 16 1 § i LOU (2016:1145) som reglerar att bland annat en 
kommun måste ta det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Vi ser tecken på en gemensam faktor 
i dessa typer av avtal som tyder på att de har ett mer symboliskt värde än ett faktiskt värde. I båda 
fallstudieobjekten är det svårt att härleda vad denna typ av avtal bidrar till i det fysiska köpcentret. 
Lättnader i de lagar, exempelvis LOU, som styr kommunal verksamhet hade kunnat underlätta 
denna typ av samverkan mellan kommuner och aktörer gällande köpcenter. Detta kan vara av vikt 
i framtiden då centrala köpcenter påverkar staden som helhet. LOU kan styra en kommun vid 
önskan om att förlägga exempelvis samhällsservice i köpcentret, till offentlig upphandling av lokal 
vilket kan innebära att kommunen får förlägga denna verksamhet någon annanstans. I detta 
specifika exempel skulle det kanske vara mer gynnsamt för staden som helhet att se till att 
köpcentret används. Det är också rimligt att en kommun tillsammans med ägare av denna typ av 
fastigheter har möjlighet att samverka, med praktiska resultat i den fysiska miljön. 

Konkurrens  

I båda fallen syns den typ av kannibalisering mellan köpcenter som nämns i forskningsöversikten, 
vilken innebär att om två köpcenter öppnas inom ett nära avstånd kommer dessa att konkurrera 
med varandra, både om kunder och hyresgäster (Erkip, Kızılgün och Akinci 2014, 117). Den faktor 
som framförallt verkar påverka hur detta sker är dels hur köpstarkt området som köpcentret ligger 
i är och hur lätt det är att transportera sig till platsen. Hur transporten sker till platsen kan dock 
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skilja sig och i fallet Entré kontra Emporia var en tågstation en viktig faktor. I fallet Galleria 
Boulevard kontra C4 Shopping var det möjligheten till transport med bil som påverkade.  

Vid analys av fallstudieobjekten utifrån den andra formen av kannibalisering, som innebär att 
butiker minskar i omsättning när dessa väljer att etablera e-handel (Hernant och Rosengren 2017, 
306), kan vi inte göra några direkta kopplingar till fallstudieobjekten. Statistik gällande handel som 
helhet i Sverige synliggör dock att det finns tydliga tendenser till att detta kannibaliseringsfenomen 
existerar. Rapporter från exempelvis Svensk handel (Arnberg et al. 2018) visar att den växande e-
handeln gör att den svenska fysiska handeln som helhet backar, vilket med stor sannolikhet är en 
faktor som även påverkar våra fallstudieobjekt. Vi ser även att detta kan vara en bidragande faktor 
till att båda fallstudieobjekten väljer att satsa på att locka andra former av verksamheter än 
handelsverksamheter. 

Rubricering av fallstudieobjekten 

Utifrån de fallstudier som utförts kan varken Entré eller Galleria Boulevard rubriceras som “dead 
malls” (även om Entré var nära) utan snarare som “greyfields” utifrån de definitionerna som ges i 
forskningsöversikten (Ferreira och Paiva 2017, 322; Guimarães 2019a, 163; Merritt 2006, 13). Med 
anledning av oenigheten skribenterna emellan är det svårt att bedöma hur välmående ett köpcenter 
är utifrån antalet uthyrda kvadratmeter och procenttal. Fallstudierna tillsammans med den 
forskning som utförts i USA och Europa visar dessutom att utvecklingen av köpcenter går från 
deras ursprungliga användning med ren handel till en mer blandad användning med fler 
underhållnings- och kulturverksamheter (Guimarães 2019b; Balsas 2014; Chilton, 2005). Dessa 
typer av verksamheter är generellt mer utrymmeskrävande än verksamheter inom detaljhandel 
vilket gör att svårigheter uppstår vid analyser av köpcenters status utifrån hur stora delar som hyrs 
ut. Med flertalet utrymmeskrävande verksamheter blir resultatet en högre uthyrningsgrad mätt i 
kvadratmeter, vilket inte måste innebära att priset per kvadratmeter förblir det samma. Ett liknande 
scenario skulle kunna gälla vid köpcenter med flertalet mindre verksamheter men få uthyrda 
kvadrat, vilket ändå kan vara välmående och ha god omsättning.  

De båda fallstudieobjekten vittnar om att dead mall- och greyfieldstatus uppkommer tidigare än 
vad forskningsöversiktens definitioner anger. Enligt media (Fastighetsvärlden 2012; Schmidt 2017) 
som berört köpcentrerna har exempelvis anseendet skadats avsevärt redan innan denna 
uthyrningsgrad. Den typ av skada som uppstått på anseendet gällande fallstudieobjekten i media 
liknar mer de anseendeskador som skett vid dead malls som både Ferreira och Paiva (2017, 322) 
och Guimarães (2019a, 163) talar om vid 30% uthyrningsgrad. Entré och Galleria Boulevard kan, 
som tidigare nämnt, rubriceras som greyfields vari denna form av skada enligt definitionerna inte 
ska ske. Visserligen kan dessa typer av analyser vara ett generellt sätt att mäta och en fingervisning, 
men fallstudieobjekten visar på att köpcenter kan, trots de tecken som befintliga teorier anger som 
indikationer för stagnation, ha en relativt hög uthyrningsnivå och fortfarande vittna på en bristande 
funktion med ett fallande anseende. 

Denna slutsats kan argumenteras för vid granskning av framförallt Entré då underhållnings- och 
kulturverksamheter i stor utsträckning är mer platskrävande än detaljhandel och liknande. 
Uthyrningsgraden blir då missvisande. Uthyrningsgraden räknas på hur många kvadratmeter som 
är uthyrt i köpcentret och utifrån fallstudien kan vi tydligt se att ett mindre antal verksamheter får 
plats vid underhållningsverksamheter kontra handel och detaljhandel. Detta innebär en högre 
uthyrningsgrad men en lägre omsättning på grund av lägre hyra per kvadratmeter (Ferreira, D. och 
Paiva, D 2017, 322).  
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Lösningar för att undvika en kris 

I diskussionen under avsnittet teoretiskt perspektiv angående adaptiv resiliens syns flertalet 
olikheter bland de olika författarna. Flertalet visar dock på vikten av flexibilitet för att uppnå en 
god resiliens (Erkip, Kızılgün och Akinci 2014; Sheffi och Rice 2005, 41). Vid granskning av 
fallstudieobjekten och de dokument vi använt i uppsatsen är flexibiliteten en av de mest betydande 
delarna gällande ett köpcenters resiliens. Detta kan knytas an till hur flexibiliteten ser ut hos 
köpcentret, ägaren av köpcentret och hur yttre faktorer såsom kommunala processer och lagar ser 
ut. 

I båda fallstudierna har respektive kommun beställt dokument om stadens handelssituation, vilket 
tyder på ett initiativ till en resiliensstrategi från deras sida. I Malmös fall konstaterades det att 
“köpfesten förmodligen snart är slut” (Malmö stadsbyggnadskontor 2008, 12) varpå Malmö stad 
antog detaljplanen om Emporia, vilket påverkade handelsläget i staden och Entrés hyresgäster 
flyttade till det nya köpcentret. Kristianstads handelsstrategi pekade på att den redan starka 
befintliga handeln bör ligga i fokus, snarare än ett nytt köpcenter, varpå de byggde ett nytt 
köpcenter. Båda kommunerna hade här möjlighet till resilienta beslut men har bortsett från de 
rekommendationer som undersökningar har gett och agerat utefter egen agenda. Detta har påverkat 
de båda köpcentrens resiliens negativt då kommunernas beslut orsakade en sämre utgångspunkt än 
nödvändigt.  

I båda fallstudieobjekten syns ett byte av deras användning från en mer handelsinriktad användning 
till mer kultur- och underhållningsverksamheter. Detta är något som framförallt blir tydligt vid 
granskning av fallet Entré, som sedan ägarbytet har riktat ett större fokus mot upplevelser än den 
ursprungliga handeln. Samma tendenser kan ses i fallet Galleria Boulevard där en första 
upplevelseaktör nu har tagit plats. Detta användningsskifte visar på en nivå av resiliens hos 
fallstudieobjekten och hur de har anammat en omorientering i stil med den adaptiva cykeln (Dolega 
och Celińska-Janowicz 2015, 20–22). De båda fallen är därmed i ett stadie av omvandling för att 
lyckas återhämta sig och “bounce forward”. Naturligtvis kan vi i dagsläget ej förutspå hur väl denna 
typ av anpassning kommer att fungera, men det visar på en viss grad av resiliens hos köpcentrerna.  

Det finns även möjlighet att ur en ekonomisk synvinkel se denna typ av förändring gällande 
markanvändning som sker i fallen. Den typ av förändring de båda köpcentren jobbar mot kan ses 
som ett försök till att inte bara falla åter i samma spår med handel som tidigare, utan också 
komplettera med andra funktioner. Det är framförallt framträdande i fallet Entré, där de nya ägarna 
Trianon aktivt jobbar för att förändra den tidigare användningen i syfte att vända dess negativa 
trend. Detta kan ses som ett försök att “bounce forward” som Wrigley och Brookes (2014, 7) 
nämner i enlighet med adaptiv resiliens. Entrés nya ägare Trianon verkar ha förhoppningen om att 
den förändring av användning som de jobbar mot skall leda till utveckling och ett bättre köpcenter. 
Lyckas de med detta tar de sig inte bara ut ur situationen efter chocken utan även “bounce forward” 
till ett förändrat bättre läge. Samma tendenser går att se inom Galleria Boulevard, där försök görs 
för att ta sig från den befintliga nedgången i antalet hyresgäster och besöksantal. Detta är något 
som visar vilken nivå av resiliens köpcentret har och en möjlighet är att köpcentret just nu är inne 
i konsolideringsfasen enligt den adaptiva cykeln (Dolega och Celińska-Janowicz 2015, 20–22) eller 
den senare delen av Lowrys (1997) livscykelkoncept och försöker ta sig ut eller “studsa” upp till en 
bättre nivå. I och med att de fortfarande befinner sig i konsolideringsfasen och inte släppet gör att 
det finns större möjligheter till att uppnå detta.  

Efter vår granskning av de båda fallens detaljplaner kan paralleller dras mellan planer och hur hög 
resiliens som är möjlig för dessa köpcenter. Som tidigare nämnt i stycket för forskningsöversikten 
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har vi ett kommunalt planmonopol i Sverige (Boverket 2014). I PBL som reglerar detta 
planmonopol hittar vi i kap 1 1§ att:  

“I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans 
frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 
och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer.” (PBL 2010:900) 

Detta kan tolkas som att de plandokument som skrivs skall vara utformade på sådant sätt att de 
fungerar långsiktigt. För att få denna typ av långsiktighet inom planeringen gällande köpcenter kan 
paralleller dras till vad teorin om resiliens menar behövs för en hög grad av resiliens. Sheffi och 
Rice (2005, 41–42) belyser de att det krävs hög flexibilitet för att uppnå hög resiliens, vilket också 
gör att exempelvis köpcenter ej skulle påverkas lika hårt av förändringar. Dessa förändringar kan 
exempelvis bestå av förändrade handelsmönster, efterfrågan eller ekonomiskt läge. Detta påverkas 
även av hur detaljplanerna som reglerar fallstudieobjekten ser ut. Som tidigare nämnt tyder bland 
annat syftena till detaljplanerna i båda fallstudieobjekten på att dessa skapats för att endast tillåta 
köpcenter. Med denna typ av specifika planläggning ser vi att det innebär problematik i de fall som 
köpcenter behöver förändras inför framtiden. För att både planen och framförallt köpcenter skall 
uppnå en hög resiliens och kunna anpassa sig när marknaden skiftar, krävs att det ej planeras för 
specifika användningsområden utan istället för mer flexibla planer. Oflexibla planer skapar en 
tröghet i processen där planer måste kompletteras alternativt göras om helt för att ha möjlighet att 
följa marknaden, vilket köpcenter behöver göra för att ligga i framkant. På grund av att förändringar 
i marknaden sker i en sådan hastighet som den gör och vad som efterfrågas (Ferreira och Paiva 
2017, 321) finns ej tiden att vänta på en ny plan. En lösning på detta problem skulle kunna vara att 
öka flexibiliteten i planer på ett sådant sätt att fler typer av markanvändningar än vad som 
efterfrågas då planen skapas möjliggörs för framtiden. Med de lagar som i dagsläget reglerar den 
fysiska planeringen ser vi att det från kommunalt håll krävs att planer följer PBL (SFS 2010:900) 
och det lagen säger om långsiktighet, även vid avtal och samarbeten med privata aktörer som kan 
påverka planers innehåll sker. Det kan diskuteras om de planer kopplade till fallstudieobjekten 
verkligen har gjort det, då det, som tidigare nämnts, beskrivits i planernas syften att planen skapas 
specifikt för att tillåta köpcenter (Kristianstads kommun 2012, 3; Malmö stad 2005a, 2). Om 
flexibilitet i planerna frånses från kommunalt håll bidrar planerna ej till köpcenters resiliens och 
kan ifrågasättas utifrån kravet på långsiktighet.  

7. Diskussion och sammanfattning  

I detta avsnitt lyfts analysen till en mer generell nivå och resultaten används för att utveckla mer 
allmängiltiga slutsatser. För att kunna diskutera kommuners möjligheter att hantera köpcenters 
resiliens förs diskussionen utifrån vad som har uppmärksammats i uppsatsens fallstudieobjekt. 

Konkurrens mellan kommuner och handelsstrategier 

Utifrån fallstudierna och de kommunala dokument som har granskats har vi sett att kommuner 
ofta visar en stark vilja till att etablera nya handelsplatser ofta i form av köpcenter. Detta trots att 
undersökningar som kommunerna har beställt visar på en avmattning inom detaljhandeln (Malmö 
stadsbyggnadskontor 2008, 12) eller att etableringen bör vara av mindre omfattning och lokaliseras 
på annan plats (Stadsarkitektkontoret 2006, 5). Detta antyder på att kommuner tenderar att göra 
nyetableringar trots att det finns motsägande underlag till ett sådant beslut. En möjlighet till varför 
detta sker är en konkurrens mellan kommuner där flertalet tävlar om att ligga i framkant med en 
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förhoppning om att bli attraktivare som kommun (Kristianstads kommun 2012, 75). Vi ser detta 
som ett slags tro på en universallösning där kommuner hoppas på en förbättrad handelssituation 
för staden. Emellertid tyder fallstudierna på att en sådan inställning kan vara påfrestande för 
städernas handelssituation där köpcenter istället konkurrerar ut varandra i den form av kannibalism 
som uppsatsen har framhävt. Det resulterar i att byggnaderna används som en form av 
utsmyckning för staden, vilket i många fall är en kortsiktig strategi. Ur ett resiliensperspektiv 
(Urban-net 2010, 29–34; Balsas 2014, 159; Cachinho 2014, 131) är en sådan strategi ej önskvärd i 
de flesta fall. För att öka resiliensen är det lämpligare att se över situationen och ha ett mer 
långsiktigt perspektiv. En lösning skulle kunna vara att ta hänsyn till de undersökningar som gjorts 
och långsiktigt möjliggöra för en eventuell ökad handel eller förändrad markanvändning. Detta för 
att motverka kommunernas övertro till etableringarna och möjliggöra en högre flexibilitet om 
önskat slutresultat ej uppnås, samt i motsatt fall då funktionen ges möjlighet till vidareutveckling.  

Ur en generell kommunal process gällande styrning vid frågor såsom köpcenter, ser vi stora fördelar 
i att en handelsstrategi i någon form för kommunen tas fram. Detta har vi också sett i de 
fallstudieobjekt som uppsatsen granskar och att detta i teorin ser ut som ett steg för förbättrad 
resiliens. Här visar kommunen ur ett planeringsperspektiv ett långsiktigt tänk och att ett 
övergripande tag om framtida etableringar tas. Som sagt har Malmö stad exempelvis tagit fram en 
detaljhandelsutredning och Kristianstad beställde en handelsstrategi. Ingen av dem valde dock att 
följa rekommendationerna i större utsträckning gällande köpcenter. Är denna typ av handlande 
representativt för andra kommuner finns det en stor förbättringspotential. Om en större hänsyn 
tas till dessa undersökningar kan både bättre och mer resilienta beslut tas. Dessa resurser kan då 
användas till annat inom den kommunala verksamheten. 

Möjligheter till samtal mellan kommun och aktör 

Som analysen framhäver har kommunikation mellan kommun och aktör skett i de båda 
fallstudieobjekten. Det visar på att det finns en vilja från kommunalt håll att samarbeta med aktörer. 
Vi ser tendenser att aktörer kopplade till köpcenter också är villiga att samarbeta med kommunen 
i fråga. Detta samarbete kan framförallt mynna ut i en avsiktsförklaring eller samverkansavtal 
(Trianon 2017; Kristianstads kommun 2012, 6, 40). Dessa är dock sällan bindande juridiska 
dokument och har därför ingen större inverkan. Å ena sidan är dokumenten viktiga då de visar på 
en samarbetsvilja och i framtiden skulle de kunna justeras för att bättre bidra till kommunikationen 
mellan parterna. Å andra sidan kan det ses som att de endast är en typ av spel för galleriet som 
egentligen inte mynnar ut i något konkret. Kommunikation mellan kommun och aktörer bör kunna 
ske utan att lägga resurser på denna typ av avtal som i många fall inte betyder någonting. Som 
tidigare nämnts kan resurser istället läggas på annat, exempelvis ta fram verktyg för kommunikation 
mellan parterna. Det bör vara så att parterna kan samarbeta och kommunicera även utan ett avtal. 
Vi har i denna uppsats inte kunnat identifiera vad som är lämpligt, i och med att avtalet ofta saknar 
juridisk bindning har avtal kontra inget avtal i stort sett samma effekt. I vilket fall drar vi slutsatsen 
att kommunikationen mellan parterna är viktig för att uppnå en högre resiliens då 
framtidsperspektivet är en central del i ett resilient system (Erkip, Kızılgün och Akinci 2014, 116). 
Vidare forskning krävs för att tydligare belysa dessa aspekter.  

Lagar reglerar vilka möjligheter kommuner har 

Knutet till diskussionen ovan påverkar de lagar som reglerar kommuners verksamhet hur 
kommuner kan samarbeta med aktörer och marknaden för att öka ett köpcenters resiliens (SFS 
2010:900; MB 1998:808). På grund av dessa regler kan kommuner ha svårt att följa med i 
marknadens takt, vilket mediantiden för antagande av detaljplaner i Malmö, 11 månader (Gullberg 
och Isacsson 2018, 40), respektive Kristianstad, 38 månader (Gullberg och Isacsson 2018, 41), visar 
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på. Omställningen vid exempelvis e-handeln har skett i en förhållandevis snabb takt i jämförelse 
med den fysiska handeln (Svensk handel 2018, 7) och när denna typ av trender slår igenom 
uppfattar vi det som att de kommunala processerna har svårighet att hänga med. Det finns åter ett 
ökat behov av resiliens och specifikt ökad flexibilitet. Detta skulle kunna ske genom att justera de 
lagar som i vissa fall påverkar kommunens förmåga till denna typ av flexibilitet som specifika fall 
ibland kräver. Vi funderar över om exempelvis förenklade planprocesser baserade på fallet skulle 
kunna vara gynnsamt utifrån den aspekten? Det kräver dock att de enbart används i de fall de krävs, 
vilket annars kan leda till felaktigheter i mer komplexa projekt. Exempelvis inom planarbete skulle 
förenklingar av vissa steg möjliggöra en kortare process och därmed ge en ökad flexibilitet och 
möjlighet att reagera på marknadsförändringar.  

Resiliens kopplat till uppsatsens ämne 

Resiliens är en viktig aspekt vid planering av den typ av verksamheter vi granskat, och även i andra 
fall (Guimarães 2019a, 162). Även om resiliens som begrepp inte är en universallösning finns det 
fördelar med att ta det i beaktning. Det bidrar till en ökad förståelse både inför och under en 
nyetablering och belyser hur den lokala marknaden påverkas. Vi kan även se att det är viktigt 
generellt för köpcenter då detta hjälper dem att få en förbättrad förståelse för framtida 
förändringar, men även att det är av vikt för hela staden (Barata-Salgueiro och Erkip 2014, 108). 
Trots begreppets tvetydighet är det ett nyttigt begrepp att inkludera, men det behöver antingen 
specificeras inför varje fall eller specificeras som helhet, åtminstone vid användning kopplat till ett 
specifikt system. En definition av resiliens kopplat till köpcenter skulle kunna bidra till en ökad 
förståelse för hur begreppet kan appliceras på dem och även ge möjlighet till en jämförelse av 
köpcenters resiliens. Den adaptiva cykeln ger en ökad förståelse för ett köpcenters situation och 
ger även en grundläggande indikation på dess förutsättningar. Det bidrar till en dynamisk och 
utvecklande process med kontinuerlig anpassning utefter de förändringar som sker (Dolega och 
Celińska-Janowicz 2015, 13), vilket vi ser är viktiga aspekter både innan och under köpcentrets 
levnadstid. Om våra fall är en indikator på hur det fungerar generellt kan vi se vad som händer när 
ett köpcenter inte har en tillräckligt hög nivå av resiliens, vilket på ett sätt motiverar användningen 
av resiliensstrategier.  

Sammanfattning diskussion och slutsatser 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur handelsplatsers markanvändning och resiliens 
hanteras i den kommunala fysiska planeringen. En av slutsatserna är att den kommunala fysiska 
planeringsprocessen och de lagar som den baseras på har en stor påverkan på kommuners 
möjlighet att påverka. Även om det finns goda förutsättningar för beslut som leder till ökad resiliens 
tas inte dessa i de två fall som vi har studerat. Ytterligare en slutsats är att kommuners fysiska 
planerings främsta verktyg för att hantera resiliens är planarbetet och kommunikation med viktiga 
aktörer kopplade till köpcentret i fråga. En central del i detta är förmågan att förutspå skiften i 
framtiden och agera då tendenser till betydande förändring kan ses. Planarbetet och dess 
bakomliggande process är dock inte alltid behjälplig i detta. De begränsar snarare kommuners 
möjlighet till inflytande då de är en av anledningarna till tidsåtgången vid upprättande och 
antagande av detaljplaner, vilket i sin tur dröjer anpassningen för att hantera dessa förändringar. 
Vidare är köpcenters flexibilitet en viktig faktor för kommuner att ta hänsyn till. Genom att tillåta 
olika markanvändningar i detaljplaner kopplade till köpcenter kan tidsåtgången som kommunala 
processer orsakar för ett köpcenters omvandling minskas. Slutligen verkar ett stort ansvar för 
köpcenters resiliens ligga hos köpcentrets ägare då deras resiliensstrategi spelar stor roll för hur 
köpcentret klarar av yttre påfrestningar och kriser. Kommuner kan dock, som sagt, påverka detta 
genom att öka flexibiliteten i de fall som ett köpcenters markanvändning är i behov av en större 



 35 

omställning. Köpcentret som byggnad, genom dess ofta centrala läge, fortsätter då att vara relevant 
och bidrar till en levande stad. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervju Platschef Anders Servin - 2019-05-02 

Martins anteckningar 
• Från början ägde man ej delen vid Värnhemstorget utan denna köptes i efterhand. 

• Ett av problemen var att TK Development fick en tvåårig hyresgaranti vilket gjorde att viljan att 
investera saknades. 

• 2013 tog man in experter för att undersöka vad som ej fungerade med fastigheten. 
Man konstaterade att stora delar av byggnaden ej var anpassade till handel och att de var 
placerade fel i förhållande till Värnhemstorget. 

• En del i problemet var en tung resa med kommun. 

• Små förändringar har gjorts men ej större omfattning av bl.a Peab. 

• Stora delar av översta våningen var planerade som foodcourt med vy över staden. 

• Det finns underlag för handel vid Entré, felet ligger i utformningen av byggnaden och att entrén 
ej är mot Värnhemstorget. 

• Från kommunens sida försökte man lägga problematik gällande redan befintliga problem med 
CO2 på den tyska ägaren. Något Commerz Real AG ej var vana vid och inte tog på ett bra sätt. 

• NCC fick ny ombyggnad via ABT förfrågan och tog detta med en Partnering. 

• Partnering med Commerz Real AG fungerade bra och man kan se det som ett lyckat samarbete. 

• Den nya tågstationen Östervärn bör gynna Entré. 

• Ny ägare Trianon har ett Letter of intent tillsammans med kommunen som skall hjälpa till att få 
in kommunal samhällsservice. 

• För att få en handelsplats att fungera i framtiden kan man inte bara ha handel. Man måste ha 
underhållning och liknande. Detta är något som kan locka barnfamiljer. 

• Inom byggbranschen ser man att nya köpcentrum troligtvis kommer fortsätta byggas. 

• Man kan se att det finns en trend från USA är på väg med omvandling från handel till mer 
upplevelser. 

• Det är inte alltid man ser rörelsen i köpcentrum. Många personer kan röra sig i butikerna. 

• Tror ej att handel är överetablerat i Malmö än. 

• Kan innebära att man behöver anpassa tidigare former av handel till mer digitala/moderna. 

• E-handel behöver ej betyda slutet för fysisk handel. 

• Man hoppas bygga Amazons fysiska handel utan anställda. 

• Väldigt viktig faktor att man har mer än handel som drar i köpcentret. 

• Det är ett bra koncept att försöka få in mer kommunal service. 

• Entré ligger bra till när Värnhem utvecklas till ett mer attraktivt område, med mer köpstarka 
individer. 

• Tanken var att Entré skulle fungera som entré till Malmö. 

• Var dålig kommunikation mellan kommun och Commerz Real AG. Kommun ville lägga redan 
befintliga problem med CO2 på Commerz Real AG. 

• Hade Commerz Real AG tryckt på extra skatteintäkter och jobbmöjligheter hade möjligtvis man 
kunnat fått ett annat utfall. Man förstod sig ej på hur den svenska marknaden fungerade. 

• Man har ej satsat de pengar i projektet som hade behövts.  

• Ännu sämre engagemang när fond köpte Entré med hyresgaranti. Fanns ingen anledning att satsa, 
då man fick in hyra ändå. 

• NCC var med och byggde under sommar eller höst 2017. 
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Intervju Anders Servin - 2019-05-02 

Felix anteckningar 

• Ägarna ville att huvudentrén skulle vara från Värnhem. 

• TK sålde 2010 och inkluderade då en 2 års hyresgaranti.  

• Driften missköttes.  

• För mycket yta som inte var kommersiellt gångbar.  

• Commerz Real var ovana vid det svenska systemet. 

• Felet: 25k-30k människor om dagen (oklart vad som sas här) 

• Hemköp, Systembolaget och Apotek fungerade bra när de låg mot Värnhemstorget. De butiker 
som låg där kopplades inte till Entréhuset. 

• Kommunala processen: Kommunen lade ansvar på Commerz Real. Trafiksiffrorna skulle bli för 
höga vid ombyggnad.  

• Commerz Real “tryckte på fel knappar”. De lade inte fokus på att fler jobb tillkommer, vilket 
hade hjälpt dem. 

• Långsam planeringsprocess. 

• 2015 började NCC med torghuset och Värnhemshuset.  

• Det sker utveckling i närområdet med ny station och bostäder.  

• Entré återgår till upplevelser, men även kommunal service.  

• Letter of intent med kommunen om samhällsservice. 

• Torghuset var planerat att bli kommunhus/användas av kommunen. 

 

• Lämpligt att kombinera handel och nöje. 

• Emporia gröper tungt.  

• Commerz Real flyttade på Systembolaget och Hemköp längst in i köpcentrumet för att locka 
kunder att gå hela vägen.  

• Det är mer folk i Entré än man tror pga att det är så stora ytor.  

• Ville haft foodcourts på våning 1, men det blev på våning 3 istället.  

• Lokaler vid Värnhemstorg gick mycket bättre. 

• Tror inte att marknaden är överetablerad. 

• Tror inte att e-handeln slår ut den fysiska handeln. Pga att när man gör ärenden passar man på att 
handla också. 

• Rent handelsmässigt blir det nog tuffare. Behöver annat också, såsom ett dagis, eller tandläkare.  

• Logistiskt ligger Entré bra med både p-hus och trafik. 

• Östervärn.  

• Värnhem uppfattas som ett arbetarklassområde. “Fattigmanskvarter”.  

• Centrumnära.  

• Större politiskt genomslag med andra strategier. Co2-värdet var för högt när Commerz Real 
föreslog sina förändringar. Satsade då på gröna tak istället för annat som hade hjälpt. 

• 3 anledningar till att det inte gick så bra: 
a. TK Development hade ej Värnhemshuset med från början. 
b. Commerz Real var inte med hela vägen. 
c. CRI-fonden köpte med hyresgaranti 2009. De fick därför pengar även när lokalerna stod 
tomma.  
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Bilaga 2 

Intervju Arkitekt SAR/MSA Ulf Pålsson - 2019-04-24 

Martins anteckningar 
• Man kan se att omvandling av köpcenter är en trend som kommer ifrån USA. 

• Märkligt med nybyggnation av köpcenter i dagsläget. 

• Dagens köpmönster är ej samma som tidigare. 

• Finns en risk att externa köpcentrum utarmar centrum. 

• Nackdelarna med köpcentrum för handel överväger fördelarna för staden. 

 

Angående Entré 
• Misslyckades med upplevelseverksamheter från början. 

• Byggdes placerad i ett område med ekonomiskt svaga individer. Kan ha varit en anledning till 
misslyckandet. 

• Nu byggs området runtomkring ut. 

• Det har flyttat in fler köpstarka individer. 

• Man samarbetade med Malmö stad vid byggandet. 

• Överenskommelse gällande byggande av typ ”social housing” och annan samhällsservice. 

• Pga. svenskt regelverk och en långsam process från kommunen hindrades detta. 

• Tanken blev att våning tre skulle användas till Upplevelser och våning två till företag. 

 

• Man tror att det finns underlag för bostäder och kontor i dagsläget. 

• Handel är inte ett koncept som kommer fungera. 

• Det finns en kannibalism bland köpcentrum. Menar att köpcentran konkurrerar om samma 
kunder och att de äter upp varandras underlag för handel. 

• Byggnationen är svår att omvandla till kontor. Detta pga. hur de är byggda (problem med 
ljusinsläpp m.m.) 

• Tror att det är viktigt att titta på den lokala marknaden för idéer. 

• I dagsläget ser det ut som att det finns ett ökat behov pga. ökad inkomst i Sverige av 
underhållning och kultur. 

• Vid ombyggnationen hoppades man kunna få in ett en närliggande konsthall. 

• Kommunen är en stor del av problemet, med en trög process. 

• Det är A&O att få in en livsmedelsbutik samt systembolaget vid nybyggnation av ett köpcentrum. 

Intervju Arkitekt SAR/MSA Ulf Pålsson - 2019-04-24 

Felix anteckningar 

• Trend i USA, samma tendens här i Sverige.  

• Lustigt med nybyggnad av köpcentrum. Dåligt för miljön. Konkurrens mot centrumhandel. 
Centrala köpcenter är dock mer berättigade – varuhus typ.  

• Gällande Entré skulle handel och upplevelse delas, vilket misslyckades först (jag har nog fått 
något fel här). 

• Kategorin människor i området var ej köpstarka till en början, men har blivit mer köpstarka med 
tiden.  

• Överetablering av köpcenter.  

• Lokaliseringen är fel. Det kommer dock en ny station i närheten samt ny bebyggelse, vilket 
kanske kan hjälpa till.  

• Domineras nu av upplevelser.  
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• Det finns/planeras ett mindre kontor om 400m2, ej mer pga att det kräver dagsljus, vilket är svårt 
i en så stor och bred byggnad.  

• Vill göra om torghuset till kontor. Möjligt att lägga till 2 våningar enligt byggrätt. 8000 m2. 

• Finns parkering, vilket anses attraktivt.  

• Ev. bostäder, kräver dock nytt hus (byggnad) 

• Lokaliseringen möjliggör andra typer av verksamheter än handel. Det kräver dock stora ingrepp. 

• Måste prova nya koncept ibland.  

• Extreme Center används mest på kvällar. Skolbarn använder dagtid. Samma med bio för det 
mesta. 

• Kannibalism köpcentrum emellan.  

• Stadens underlag viktigt, kan vara så att Malmö saknar det. 

• Svårt att renovera när det finns aktiva verksamheter i byggnaden.  

• Konstigt att kommunen accepterar nya köpcenter.  

• Framtiden: handlar mer om ombyggnad av lokaler än nya tillskott.  

• Hitta verksamheter som drar folk.  

• Annat istället för handel. Koncept, temaparker, konsthallar, museum. 

• Seglivat på kommunen vid ev. flytt av centralt museum ut till Entré. 

• Tröga processer i kommunen hindrar ofta. Kommunen är dock med på noterna då och då, men 
det går för trögt.  

• Butiker/caféer behöver vara på rätt ställe.  

• Kan vara bra att skynda på kommunala processer för att hinna med i aktuella trender.  

Från inspelning vid intervju med Ulf Pålsson, Arkitekt SAR/MSA. 

[Minut. Sekund] 

5.30 – Fanns redan en överetablering av köpcenter med handel i Malmö och sen kom Emporia också. 

6.40 – Går ej att fylla köpcenter i Malmö med handel pga överetablering. 

7.50 – Frågan om LOU som man inte bara kan åsidosätta med en avsiktsförklaring. 

17.40 – Arkitekten belyser att när exempelvis Emporia invigdes uppstod denna form av kannibalisering 
och då Emporia var nytt, förflyttade sig flertalet butiker från Entré dit. 

18.00 – Det finns även antydningar till en annan form av kannibalism som sker mellan olika köpcenter 
inom staden, vilket innebär att ett köpcenter tar kunder och hyresgäster från det andra. 

18.00 – Arkitekten berättar att denna form av kannibalism går att se gällande Entré. Arkitekten belyser att 
när exempelvis Emporia invigdes uppstod denna form av kannibalisering och då Emporia var nytt, 
förflyttade sig flertalet butiker från Entré dit. 

18.00 – Arkitekten instämmer om att handeln är överetablerad medan 

14.20, 20.00 – Svårigheter att bygga om köpcentrum pga. ljusinsläpp och hur byggnaden är dimensionerad. 

21.40 – konstigt att man bygger ytterligare köpcentrum utanför staden. 

22.30 – Tror inte på en fortsatt trend inom brunchen med att bygga köpcenter 

25.40 – Väldigt tröga processer inom kommunen. 


