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Sammanfattning 

Handeln har haft en betydande roll för stadens uppkomst och utveckling, idag är stadens många 
funktioner som karaktärisera staden som attraktiv med ett myllrande gatuliv. Men sedan bilens 
framfart har handelsområden etableras utanför stadens kärna som har möjliggjort en större 
kundkrets och ett större utbud. Under 90-talet ändrades Plan- och bygglagen i syfte att främja den 
fria marknaden och konkurrensen, vilket möjliggjorde etableringen av externhandel som den ser ut 
idag. Idag står den för en tredjedel av handeln i Sverige och etableringen har även lockat 
internationella butikskedjor som har pressat priserna och flertalet forskare menar nu att det riskerar 
att utarma staden på handel och service.  

Under kursen Planering och hållbarhet i programmet Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola 
stötte vi för första gången på allvar på problematiken med externhandeln. Externa köpcentrum 
lyftes främst som ett miljömässigt problem, men också som en lösning ur ett socialt och ekonomiskt 
perspektiv. Frustration uppstod inom oss när vi insåg att kommunerna tillsynes krigar om 
externhandeln och det väckte flera frågor. Kommunpolitiker framställde många av problemen 
oansenligt och ofullständigt, med godtyckliga lösningar. Underlaget i kursen gav oss känsla av att 
kommunrepresentanter och politiker inte vågar trotsa nyetableringar av externa handelsområden i 
rädsla av att ställa sig emot utvecklingen av företagsamhet. Men måste de två stå i motsats till 
varandra? Eftersom vi under programmet diskuterat externhandel ur ett kritiskt perspektiv har vi 
följaktligen antagit en mycket kritisk ansats mot handelsfunktionen. Som nämnt ovan uppstod 
intresset för forskningsområdet ur känslomässig frustration och irritation. Det kan därför vara 
värdefullt att poängtera möjligheten för en förkonstruerad subjektiv bias mot externhandeln i 
arbetet. 

Detta kandidatarbete utgör en komparativ fallstudie över två kommuner, Landskrona och 
Karlskrona, som är för- respektive emot etablering av externhandel, för att studera hur olika 
planeringsideal påverkar innerstaden. I urvalet av studieobjekt valdes de aktuella kommunerna 
sådant att de yttre faktorerna, såsom geografisk lokalisering, medianinkomsten i kommunen och 
befolkningsmängd, är så lika varandra som möjligt så att skillnader i de politiska planeringsidealernas 
effekter tydliggörs. En dokumentanalys över kommunala dokument har legat till grund för tio 
attribut för staden, som agerat verktyg för att beskriva påverkan och effekter på innerstaden.  

Fallstudien visade att Landskrona, som opponerat sig mot etablering av externhandel, driver en 
konkret och strikt planeringspolitik för att göra innerstaden till en attraktiv plats med 
konkurrenskraft och god ekonomisk tillväxt. Karlskrona, som opponerat sig för etablering av 
externhandel, driver en nätverkande planeringspolitik, där flera aktörer har möjlighet att driva 
planeringsfrågor och påverka processer. Resultatet visade att Landskronas innerstad har sämre 
ekonomisk tillväxt än Karlskrona, trots kommunens omfattande strategier att nå en ekonomiskt 
stark stadskärna.   
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Begreppsdefinition  

 
 
Stadskärna: Stadens primära centrum, den äldre delen, historiskt en mötesplats för handel, boende, 
och religion. Närbesläktat med innerstaden, som dock ofta har en lite större geografisk yta. Idag 
även annan service som kultur, rättsväsende och utbildning. (Book. 1999:10) 

Serviceorter: Ort inom kommunen där utbud av service, vård och skola finns för att invånarna inte 
ska behöva åka till en grannkommun. 

Urbanisering: Företeelsen när människor flyttar från landsbygden in till städer.  

Cityhandel: Handel som sker inom staden eller tätortens kärna. (Svedström, 1999:71) 

Externhandel: Storskalig handel som sker utanför staden, stadsdelen eller tätortens kärna, som inte 
kan klassificeras som bostadsorienterad handel. (Svedström, 1999:71) 

Detaljhandel: Är handel där varor kan köpas enskilt, är riktade till konsumenter och slutpunkten av 
leveranskedjan. Delas vanligen upp i dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel. (WSP. 2017:4-5) 

Dagligvaruhandel: Handel som sker ofta, från varje dag till en gång i veckan. Exempel på det är 
matvaror, medicin och tobak. (WSP. 2017:5) 

Sällanköpsvaruhandel: Handel som sker mer sällan än dagligvaruhandel, ofta en gång i veckan, en 
gång i månaden eller mer sällan. Exempel på det är kläder, möbler, böcker och teknik. (WSP. 2017:5) 

Försäljningsindex: En indikator på köpströmmar över ett geografiskt område. Ett försäljningsindex 
på 100 redovisar omsättningen av handeln i området om försäljningen är detsamma som rikssnittet 
per capita. Ett index över 100 tyder på ett inflöde av konsumtion, men kan även bero på att 
områdets invånare konsumerar mer än snittet. Ett index under 100 tyder på att invånarna väljer ett 
annat område att handla i eller att de konsumerar mindre. (HUI. 2005:25) 

Branschdifferentiering: Variationen av handelns branscher. En god branschdifferentiering innehåller 
en stor variation av olika branschen samt flera inom samma bransch, vilket bidrar till ett 
tillfredsställande utbud och konkurrens.  

Planeringsideal: Hur ett samhälle, grupp eller organisation bör styras och planeras. I detta arbete 
används begreppet främst för att beskriva styrsätt i kommunal nivå, med särskild fördjupning i fysisk 
planering. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Handeln har sedan de första städerna haft en betydande roll för uppkomsten och utvecklingen för 
ett liv i staden. Vilket Luke Smas (2005:5) även poängterar med att staden karaktäriseras av det stora 
konsumtionsmöjligheterna och skapar förutsättningarna för det urbana livet. Livet som erbjuder allt 
från ordinära matvarubutiker till mer specialiserade livsmedelsbutiker som bageri, konditori, chark 
och apotek. Men även sällanköpshandel som möbler och elektronik, likväl mer rekreationell handel 
som restauranger, barer och caféer, samt nöjesaktiviteter som kultur och nöjesfält. Bredden av alla 
olika typer av branscher i staden är attraktionskraften och skapar det rika offentliga livet. Vår 
konsumtion påverkar och formar staden och den funktion och användning. Men lika så påverkar 
stadens utformning var, när, hur och vad vi konsumerar. Tid och rum i staden påverkar därmed i hög 
grad vår konsumtion och det finns ett starkt beroende mellan staden och handeln (ibid).  

Bilismens tillväxt de senaste hundra åren har helt förändrat relationen mellan tid, avstånd och rum, 
och möjliggjort etablering och utbyggnad av handeln utanför stadens kärna. Bilen blev det nya 
moderna transportmedlet som gjorde att vi kunde transportera oss effektivt till stadens alla hörn, 
utan att förlita oss på kollektiva trafikmedel. När länderna blev rikare och bilarna billigare ökade 
antalet bilägare drastiskt och städerna, som tidigare var rum för gående och cyklister, övergick till att 
bli rum för biltrafik. För att ge bilen utrymme och öka tillgängligheten med bilen, byggdes stora 
trafikleder i och omkring städer, som skapade biltillgängliga rum utanför stadens kärna. Längs de nya 
vägarna etablerades handelsverksamheter och restauranger. Mark utanför stadens kärna, som 
tidigare bestod av skog eller öppen mark, såldes billigt för att butiker skulle kunna byggas, eftersom 
den nya marken inte hade samma rumsliga begränsning som stadens kärna hade. Stora 
butikskomplex var nu en möjlighet. Handel som tidigare hade ett marknadsunderlag med 
promenadavstånd som förutsättning, kunde uppnå regionala kundunderlag med flera kilometer i 
diameter. Ett större kundunderlag i kombination med påtagligt bättre förutsättningar i både 
varuutbud, lagermöjligheter och prissättning resulterade i att invånare bytte den butik de hade som 
primära inköpsställe, det vill säga centrum- och kvartersbutiken. Vissa valde aktivt att byta 
primärkälla, för att ta del av externhandelns effektiva inköpsmöjligheter. Medan andra tvingades 
byta primärkälla, för att den tidigare hade avvecklats på grund av den förändrade 
marknadskonkurrensen. Studier visar att närmare 40 % av invånarna bytt butik som förstahandskälla 
för inköp då externhandel etablerats i kommunen. 75 % av de som byter butik väljer externhandeln 
som primär handelskälla (Forsberg. et. al. 1994:55-56). Eftersom konsumenter nu behöver 
transportera sig längre sträckor för att kunna inhandla varor ökar transportsträckan per 
inköpstillfälle. I genomsnitt ökar den med 700 % per inköpstillfälle (ibid). För konsumenten innebär 
detta givetvis en högre transportkostnad och det kan verka ekonomiskt irrationellt att ta bilen för att 
handla i en billigare butik, eftersom kostnaden för bilen balanserar ut besparingarna för den lägre 
varukostnaden. Men så är inte fallet. Externhandelns effektivitet och konkurrenskraft innebär att en 
barnfamilj (två vuxna och två barn) kan minska sina handelskostnader upp till 1 500 kr per månad 
genom att välja ett externt handelsområde framför lokala handlare som har dyrare priser. De 1 500 
kr motsvarar krasst 30 mil bilfärd vilket ger förståelsen för vilket stort omfång externa 
handelsområden har. (Elvingson. 2001:10) 
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En undersökning som gjorts över en 20-årsperiod visar hur många livsmedelsbutiker som finns i 
Sverige, hur stor andel av marknaden vardera butikskedja äger och hur stora butiksytan är. Från 
resultatet är det möjligt att se att antalet butiker minskat, men butiksytorna ökat, samt att de största 
kedjorna äger större del av marknaden, 91,6 % av marknadsomsättningen och 65 % av antalet 
butiker, efter 20 år (Forsberg et. al. 1994:5-13). Eftersom butiksytan ökat och större butikskedjor 
äger större del av marknaden är ett möjligt perspektiv att kapitalstarka kedjor byggt större butiker i 
stadens utkanter, samtidigt som det totala antalet butiker minskat (Forsberg et. al. 1994:13). Denna 
process är inte bara historisk, utan fortsätter även idag. Andelen marknadsandelar som utgörs av 
externhandel nästan fördubblades mellan 2005 och 2016 (HUI Research. 2011:8). Detta innebär att 
en förändring av innerstaden och dess funktion håller på att ske.  

 

1.2 Problemformulering 

Men är detta en process som är definitivt positiv eller negativ? Kommunen, allmänheten och den 
enskilde är aktörer som alla kan ha intressen i denna typ av etablering. Det kan bidra till lägre 
kostnader för konsumenten och fler arbetstillfällen, vilket genererar skattepengar. Stora 
företagsnamn kan locka fler invånare och tillåta att kommunen konkurrerar regionalt. Kritiker menar 
dock att så nödvändigtvis inte är fallet. Robert Hrelja med flera (2012:139) menar att effekterna som 
kommuner ofta endast ser är kortsiktigt lönsamma. Arbetstillfällena ökar tillfälligt, men över tid 
återgår till ursprungstillståndet (ibid), då externhandeln konkurrerat ut butikerna inne i staden, vilket 
innebär att etableringen av externhandel inte genererar arbetstillfällen, utan endast omplacerar 
dem och följaktligen även handeln. Handeln som har haft den största inverkan på uppkomsten och 
utvecklingen av städerna och dess attraktion, rörelse och offentliga liv (Smas. 2005:5). Så vad händer 
med innerstaden när handeln flyttas från stadens kärna till stadens periferi?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika kommunala politiska planeringsideal förhåller sig till 
externhandeln, samt hur externhandeln påverkar innerstadens funktion som offentlig arena ur ett 
tillgänglighets-, trafik- och handelsperspektiv. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

- Vilka skillnader i planeringsidealet finns mellan städer som hanterar externhandeln olikt?  
- Hur påverkas innerstadens funktion av externhandeln? 
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1.5 Avgränsning 

Externhandel är både ett nationellt och internationellt fenomen, därför finns det både internationell 
och nationell forskning inom området. Uppsatsen behandlar främst forskning knuten till de svenska 
och nutida relationerna till fenomenet. Tidsomfattningen vigt till arbetet bedöms inte tillräcklig för 
att kunna göra en jämförelsestudie i ett och samma givna fall. Därför har en komparativ dokumentär 
fallstudie utförts över två svenska kommuner, Landskrona och Karlskrona. Vidare avgränsas därför 
också arbetet till styrdokument och policies på kommunal och regional nivå, för att i djupare detalj 
kunna studera skillnader och likheter mellan de två kommunala studieobjekten.  

Vilken påverkan externhandeln har på innerstaden kan mätas på flera olika sätt. För att komplettera 
den redan befintliga forskningen har en dokumentanalys över kommunala dokument har legat till 
grund för tio attribut för staden, som agerat verktyg för att beskriva påverkan och effekter på 
innerstaden: Andelen som går, cyklar, åker kollektivt, kör och äger bil. Antal butiker, dess 
omsättning, försäljningsindex, branschdifferentiering samt förvärvsarbete inom handeln. Hur gång- 
och cykeltrafikanter prioriteras i staden, antalet bil- och cykelparkering som finns. Nedan 
kategoriseras och tydliggörs attributen.  

 

  Attribut 

Trafik och Tillgänglighet 

Andel Gående 

Andel Cyklister 

Andel Kollektivtrafikanvändare 

Andel bilister och bilägare 

Antal bil- och cykelparkering 

Handel 

Butikernas omsättning 

Antal butiker 

Försäljningsindex 

Förvärvsarbetare inom handeln 

Branschdifferenseringen 
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1.6 Urval 

Valet av studieobjekt baseras på två faktorer: (i) objektets yttre förutsättningar ska vara så lika 
varandra som möjligt och (ii) de strategiska förhållningssätten till externhandeln ska vara så olika 
varandra som möjligt. De yttre faktorerna som tagits hänsyn till är tätortens storlek, 
befolkningsmängd, geografiska förutsättningar och medianinkomst. 

Genom att studera olika kommuners yttre faktorer, med hjälp av statistik från SCB och kartmaterial, 
var det möjligt att hitta studieobjekt med liknande förutsättningar. Därefter, genom att studera 
kommunernas politiska dokument, såsom översiktsplanen och handelspolicies, kunde kommunernas 
strategiska förhållningssätt till externhandeln konstateras. Med de två urvalsfaktorerna i åtanke 
resulterade processen två aktuella studieobjekt, Karlskrona och Landskrona, som explicit opponerat 
för respektive mot etablering av externhandel i kommunen. 

När en forskning genomförs kan urvalet utgöra en stor roll i arbetets reliabilitet och validitet 
(Flyvbjerg. 2003:193-195). Olika urvalsprocesser finns etablerade beroende på vad fallstudien ska 
visa. Studieobjekten kan till exempel slumpas fram ur en omfattande mängd objekt för att på ett 
slumpartat vis hitta samband och ta tillvara på att sannolikheten naturligt finner de mest 
representerade fallen. Dessutom kan även urvalsmetoden undvika möjligheten att forskarens 
subjektiva bias gör att forskningen måste förkastas. Ett annat sätt är att strategiskt studera de mest 
representerade objekten och aktivt välja de fall som liknar eller skiljer sig från varandra. Den senare 
nämnda urvalsmetoden är mest lämpad för att uppnå information om maximumvariationen i olika 
effekter och för att uppnå information om ovanliga fall som är särskilt problematiserade (Flyvbjerg. 
2003:194), vilket denna uppsats ämnar bidra till. 

 

1.7 Disposition 

För att underlätta läsningen och minimera missförstånd i uppsatsen beskrivs uppsatsens upplägg och 
disposition. Varje del i uppsatsen börjar med en kort introduktion om vad läsaren kan förvänta sig av 
avsnittet, samt avslutas med en kort sammanfattning.  
 
Uppsatsen börjar med en inledande del (se avsnittet ovan) som introducerar läsaren till ämnet och 
grundläggande problematiserar fenomenet. I avsnittet beskrivs vidare vad som undersöks och varför 
det undersöks. Därefter presenteras de teorier och metoder, samt vilket material som använts för 
att genomföra forskningen. Detta placeras tidigt i arbetet för att tydliggöra vad arbetet ämnar svara 
på och ifall detta är intressant för läsaren, innan djupare information delges. Läsaren kan då ha detta 
i åtanke genom hela arbetet och självmant urskilja uppsatsens röda tråd och förstå varför ett avsnitt 
lyfts. Efter att syfte, teori och metod etablerats är läsaren redo att introduceras till den djupare 
problematiken inom ämnet och således presenteras en områdesöversikt, som djupgående beskriver 
orsaken till problemet, varför det är ett problem och vad tidigare forskning konstaterat. När läsaren 
både förstår problematiken i ämnet och vad uppsatsen ämnar bidra med kan analys och resultat 
presenteras. Därefter följer en diskussion, med författarnas egna reflektioner om resultatet och hur 
forskningen kan kompletteras för att ytterligare bidra till ämnet.  
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för uppsatsens 
slutsatser och diskussioner. Teoriavsnittet introduceras med en kort förklaring av vad en teori är, för 
att sedan beskriva den valda teorin.  
 

 2.1 Vad är teori? 

Ett fenomens förekomst kan ofta förklaras och beskrivas på flera olika sätt. En teori förklarar ett 
fenomen utifrån en grupp antaganden eller påståenden som skapar ett synsätt. Genom att titta på 
ett fenomen med en teoretisk utgångspunkt kan fenomenet komplexifieras och nya förklaringar 
uppdagas. En teori krävs för att forskaren ska kunna analysera datan och därigenom få en djupare 
och bredare förståelse av det som undersöks. Med hjälp av en teori är det alltså möjligt att uttala sig 
om mer generella upptäckter, snarare än att enbart konstatera fakta om det specifika fallet. De 
generella fynden är forskningens vetenskapliga slutsatser, det vill säga de fynd som går att applicera 
på andra fall.  
 

2.2 Governing till Governance 

Begreppen governing och governance kommer från det grekiska ordet kubernân, som beskriver hur 
ett styre kan rättfärdigas. De båda orden kan översättas till “att styra”, dock har begreppet 
governing använts för att beskriva den mer traditionella representativa demokratin, vilket istället har 
lett till att begreppet governance formats till att betyda “ett annat sätt att styra”. Det traditionella 
sättet att styra, det vill säga governing, är ett mer strukturerat och hierarkiskt styre, med top-down 
beslut. Att den högsta instansen styr, reglerar och delegerar uppgifter längre ned i hierarkin och så 
vidare. Governance, å andra sidan, innebär ett styre som stimulering för nätverkande beslut, där 
flera aktörer har möjlighet att påverka. Istället för att ha ett överhängande paraplystyre så tas varje 
beslut gemensamt mellan olika aktörer och organisationer, som var och en kan framföra sina 
perspektiva intressen. (Hedlund & Montin. 2009:12) 
 
Under 1980-talet studerade forskare politiska styren och konstaterade att det inte endast är politiker 
som fattar beslut och styr organisationer (Hedlund & Montin. 2009:12). Istället gjordes det 
tillsammans med andra samhällsaktörer, såsom företag, organisationer och andra 
medborgargrupper, som alla hade egna expertkunskaper. Dessa upptäckter beskrevs som 
inplementationsstrukturer, men blev under 90-talet kallat governance, ett alternativt styre (ibid). 
Begreppet har sedan dess används som ett analysverktyg för att beskriva och undersöka 
förändringar, nya företeelser och fenomen i styrningen av samhällen, men framförallt som ett 
verktyg för att beskriva förhållandet av styret mellan staten och samhället och relationen mellan 
dem. Det beskrivs även som en förändring från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning, där 
flera förändringar sker simultant åt olika håll (Hedlund & Montin. 2009:10). Olika typer av samspel 
mellan offentliga och privata aktörer utvecklas för att politiker och de styrande ska kunna ta del av 
ett större kunskaps- och finanskapital. Vidare har forskning funnit tendenser som tyder på att allt 
mer mångfacetterade aktörer och intressenter vill delta i styrprocessen och påverka 
samhällsutvecklingen (ibid). 
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Som nämnt sker flera förändringar mellan stat och samhället i diskursen governing till governance. 
Debatten och litteraturen om governance beskriver att globaliseringen bland annat lett till en mer 
internationell maktförskjutning och internationell centralisering till organisationer som EU, FN och 
Världsbanken. Samtidigt beskrivs en decentralisering av makt från nationens stater till regionala och 
lokala självstyren (Hedlund & Montin. 2009:12). Den nationella makten reduceras och fördelas till 
internationella organisationer och lokala självstyren. Men i båda fallen förskjuts makten inte främst 
till representativa demokratiska styren, utan till nätverk som tillsammans tar an utmaningar och 
fattar beslut (ibid). Statens resurser har även fördelats på ett sådant sätt att nätverkande mellan 
privata och offentliga aktörer stöttas och stimuleras. Detta tillsammans med servicen som staten 
förvaltar över har övergått till ett mer marknadsorienterat fokus där privata aktörer är med och 
driver offentlig service (Hedlund & Montin. 2009:32). Det minskar politikers ansvar och deras 
möjligheter att påverka offentlig service, vilket reducerar den representativa demokratin, samtidigt 
som möjligheten för en mer direktdemokrati där fler privata aktörer, medborgare, föreningar och 
andra organisationer, får vara med och påverka och fatta beslut om det gemensamma (Hedlund & 
Montin. 2009:22). 
 
Beslut om mark- och vattenanvändningen i Sverige är, till skillnad från andra länder, kommunerna 
som har planmonopol enligt plan- och bygglagen. Det innebär att det är kommunens framröstade 
politiker som fattar besluten om användningen av mark- och vattenanvändningen i kommunen 
genom planer, strategier och andra kommunala dokument, som samlar medborgarnas intressen på 
samma spelplan och tillsammans skapar det allmänna intresset. Diskursen governance och 
förändringen från governing till governance leder till att kommunpolitiker, som företräder det 
allmänna intresset, ska fatta beslut genom nätverkande med andra aktörers särintressen (Hedlund & 
Montin. 2009:23). Det ger inte bara möjlighet till dubbelt medborgarinflytande, genom röstsedeln 
och genom att vara en del av det beslutande nätverket, utan även förflyttas makten från den jämlika 
representationen till att vara en av många enspåriga intressen vilket riskerar en oproportionerlig 
makt för dennes intresse och förminskar värdet av det allmänna intresset och medborgarens röst 
(Hedlund & Montin. 2009:27).  
 
Sammanfattningsvis beskriver begreppet förändringar av normen i den politiska styrningen, från en 
offentlig förvaltning till en marknadsorienterad, men även nätverkandet mellan olika aktörer som 
alltid funnits men som förändrats och konkretiserats (Hedlund & Montin. 2009:32). Utvecklingen av 
governance har både beskrivits som stora möjligheter för ett ökat medborgarinflytande över våra 
gemensamma resurser, men det har även lyfts att det kan vara en risk för nedmontering av vår 
representativa demokrati (ibid). 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras de metoder som använts för att genomföra forskningen. Metodavsnittet 
inleds med en förklaring av vad en metod är och hur de används för att säkerställa korrekt forskning, 
följt av vilka strategier och metoder som använts i denna uppsats, med medföljande motivering och 
metodkritik. Avslutningsvis presenteras det material som använts för analysarbetet, som ligger till 
grund för forskningens resultat. 
 

 3.1 Vad är metod? 

En metod är ett sätt att nå ett särskilt mål, en slags väg mellan okunskap och kunskap. Det finns olika 
typer av metoder - forskningsmetod och datainsamlingsmetod är två av dem - som samspelar för att 
tillsammans utgöra grunden som forskningens resultat vilar på. Datainsamlingsmetoden hjälper 
forskaren finna den information som krävs för att kunna säkerställa att forskningen är faktabaserad 
och verklighetsförankrad (Denscombe. 2017:234). Vanligen grundas de samhällsvetenskapliga 
datainsamlingsmetoderna i fyra olika datatyper: frågeformulär, intervju, observation och skriftliga 
källor (ibid). Forskningsmetoden används som en strategi för att nå ett resultat genom att applicera 
data på olika sätt, där olika strategier mäter olika saker (Denscombe. 2017:23). En forskningsmetod 
är alltså inte objektivt bättre eller sämre än en annan, det är snarare en fråga om hur användbar en 
metod är för att nå just denna forskningens önskade resultat (ibid). Utan ett tydligt mål är det inte 
möjligt att fastställa en lämplig forskningsmetod. Nedan beskrivs de metoder som använts i denna 
forskning. 
 

 3.2 Fallstudie som forskningsmetod  

För att undersöka och analysera hur funktioner i stadens kärna påverkas av externhandel kan det 
behövas breda studier, många undersökningsobjekt och analyser. Studier i flera områden och stora 
tidsspann vilket kräver stora resurser som inte är möjligt i detta arbete. Dock genom att använda 
fallstudie som forskningsstrategi är det möjligt att djupdyka i det särskilda fenomenet - 
externhandelns påverkan på funktioner i stadens kärna - och redogöra för erfarenheter och 
förhållanden som sker av det genom att isolera företeelsen. (Denscombe. 2017:91)  

Fallstudie är ett strategiskt tillvägagångssätt som undersöker existerande fenomen, det är inte något 
som ska experimenteras, det “naturliga” fenomenet som undersöks finns redan innan forskningen 
startar och fortsätter att finnas efter att forskningen är avslutad (Denscombe. 2017:94). Som grund 
studeras ett smalt fenomen eller en företeelse och då i det specifika belysa det generella. Genom att 
även titta på relationer och processer som berör fenomenet kan en djupare förståelse av det 
avgränsade fenomenet belysas (Denscombe. 2017:92). För att få perspektiv på hur olika relationer 
har för ställning till fenomenet kan kombination av flera datainsamlingsmetoder vara fördelaktig, då 
företeelsen kan förklaras genom olika typer av insamlingar. Just för att fenomenet är avsmalnat och 
avgränsat tydliggörs olika ställningstagande ännu tydligare. På detta sätt kan en större förklaring och 
förståelse varför fenomenet sker och inte endast vad som sker (Denscombe. 2017:93). En fallstudie 
kan även testa en teori för att belysa hur den fungerar i praktiken, men även hur teorin fungerar 
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under andra omständigheter (Denscombe. 2017:95). Blir resultatet som teorin förutspår eller det 
motsatta.  

För att studera hur olika funktioner i staden påverkas av en växande externhandel behöver ett eller 
flera fall studeras. Då detta är en begränsad forskningsrapport finns det inte möjlighet att studera 
förändringen av hur en expanderande externhandel påverkar en stad över tid. Därför har två städer 
valts ut för att kunna jämföra hur fenomenet påverkar städerna och hur variationen av fenomenet 
ser ut. I enlighet med strategin fallstudie ska urvalet av fallen väljas med omsorg och inget som ska 
slumpas fram (Denscombe. 2017:96). Inte heller ska val av fallen ske främst efter vad som är 
bekvämt (Denscombe. 2017:98). Valet av städer har grundats efter likheter i yttre faktorer och 
olikheter i inre faktorer. Med lika yttre faktorer kan effekterna av de inre faktorerna konkretiseras. 
Valet av fallen är beskrivet utförligare i inledningen under rubriken 1.6 Urval. 

I användandet av fallstudie som metodstrategi görs generella slutsatser av specifika fall, just därför 
fungerar fallstudier väl för småskalig forskning som i detta kandidatarbete. Men att göra generella 
slutsatser från specifika fall kan anses naivt och ovetenskapligt när endast ett eller två fall studeras. 
De resultat och slutsatser av vår forskning gäller endast våra fall och är inget som säger något om 
andra fall. Men resultaten av fallstudier fungerar inte för att beskriva en sanning eller en lösning för 
alla situationer med samma fenomen. Resultatet av vår forskning kommer inte att beskriva hur 
externhandeln påverkar alla städer. Syftet med användningen av fallstudie är att analysera våra 
specifika fall i det ögonblicket och få en bredare förståelse av vilka faktorer som påverkar de valda 
fallen. Våra två fall är inte ett urval bland tusentals städer, det är en enskild isolerad studie.  Det 
kommer inte att beskriva stadskärnors utarmning i hela världen, men det kommer beskriva hur 
fenomenet påverkar vår specifika avgränsning. På detta sätt kan vår forskning bidra med en bredare 
förståelse av fenomenet och kan generalisera, utveckla, stärka eller belysa brister med fenomenet. 
Vår forskning kan därav vara en del i flera andra forskningar och fungera som en pusselbit bland 
andra och genom dessa pusselbitar generalisering fungerar. (Denscombe. 2017:101-104) 

 

 3.3 Dokumentär forskning som datainsamlingsmetod 

Dokumentär forskning som datainsamlingsmetod innebär att valda dokument för arbetet används 
som en primär datakälla, till skillnad från många andra datainsamlingsmetoder (Denscombe. 
2017:319). Innehållet i dokument kan användas som belägg för en tes, teori eller annat. Text i 
dokument anses även ha en större betydelse än vad som explicit står skrivet, vilket kan framgå 
genom djupare inläsning som kan frambringa ny information (ibid). Analyser av materialet görs även 
genom sökande av strukturer och tolkningar görs av texten (ibid). Fördelen med dokumentär 
forskning är att materialet i dokumenten består ofta av stora mängder information som är enkelt att 
få tag på och till låga kostnader (Denscombe. 2017:339). Speciellt data i stor skala som är officiellt 
och som statliga myndigheter förser. Då materialet är oföränderligt och officiellt kan datan även 
kontrolleras och granskas av andra (ibid). Det skapar en transparens av vilken data som använts och 
underlättar en kritisk tolkning av forskningen (ibid).  

Dokumentär forskning som datainsamlingsmetod kan använda sig av de främsta typer av dokument.  
Det kan bland annat vara böcker, artiklar, statliga och företagsdokument (Denscombe. 2017:320). 
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Men även internetsidor, mejlkorrespondens samt dagböcker (ibid). Denna dokumentära forskningen 
bestå främst av offentliga dokument som utredningar, beslut och strategier. Dessa dokument anses 
ha en hög trovärdighet och korrekthet eftersom staten och offentliga myndigheter har stora resurser 
och en bredd av sakkunniga (ibid). Då materialet framtas av tjänstemän och inte av politiker 
framställs informationen som objektivt och som sanning. Mycket av offentliga dokument utgår från 
statistisk data från siffror och bearbetats av datorer och därav ses som ren fakta som inte kan 
förvrängas (ibid). Men data och antaganden från offentliga myndigheter ska inte tas för givet. De 
styrande politikerna har ett intresse av att visa en bättre statistik för att vinna folkets framtida 
förtroende (Denscombe. 2017:328). Detta kan göras genom att förändra förutsättningarna av vad 
som räknas som exempelvis arbetslöshet eller bostadslös, men även genom att klassificera vissa 
arbetslösa som sjukskrivningar eller förtidspensionerade. Men det finns även annan statistik som 
inte går att förvränga som antalet gifta som skiljer sig (ibid). Det finns även viss typ av information 
som har skapats efter att flera mänskliga tolkningar gjorts, vilket gör att slutresultatet är skapat efter 
att olika händelser och fenomen har tolkats (Denscombe. 2017:329). Det gör att datan kan desto 
mer tolkas som socialt konstruerad. Vid bearbetning av data från offentliga organisationer har det 
därför varit viktigt att ställa sig frågan om de som producerar materialet har något att vinna eller 
förlora på datan (Denscombe. 2017:328-329). 

Vid datainsamlingen har alla dokumenten som studerats utvärderats efter fyra grundläggande 
kriterier som utgår från Denscombe (2017:329): (i) Autenticitet. Kan det konstateras att materialet är 
äkta eller är det möjligt att det är förfalskat eller redigerat? (ii) Representativitet. Representeras 
materialet företeelser på ett typiskt sätt eller har de redigerats? (iii) Innebörden. Är det tydligt vad 
som menas eller är materialet öppet för tolkning? (iv) Trovärdighet. Är innehållet äkta? Vem och när 
skrevs dokumentet? I vilket syfte och i vilken social kontext? 

Den dokumentära forskningen har utgått från att besvara de två forskningsfrågorna. För 
forskningsfrågan “hur påverkar stadens funktioner av externhandeln” har en avgränsning av vilka 
stadens funktioner som ska undersökas definierats under rubriken 1.6 Avgränsning.  

Genom användningen av governance som teoretisk utgångspunkt har företeelser och 
tillvägagångssätt gett en djupare förståelse. Teorin, tillsammans med de valda attributen, har 
synliggjort materialet på en djupare nivå och tjänat till att studera det systematiskt för att finna 
strukturer i texterna och få en mer omfattande förståelse.   

Vid användning av dokumentär forskning ställs krav på att materialet väljs efter ett gott omdöme 
och att forskarna ställer sig kritiska till bland annat materialets trovärdighet och autenticitet. Syftet 
med framtagningen av dokumenten kan ha skapats för ett annat specifikt ändamål än det som de 
används för i forskningen. Det är därför viktigt att förstå helheten i dokumenten, att det inte går att 
plocka ut data ur sin kontext. Det finns även en risk att dokumentinformationen utgår från 
uppskattningar och inte beskriva en objektiv bild av fenomenet. (Denscombe. 2017:339)  
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 3.4 Komparativ analys 

Genom dokumentär forskning studeras materialet på djupet för att kunna finna underliggande 
strukturer, teser och synsätt. Det skapar en god förståelse av materialet och dess betydelse på ett 
djupare plan. Den typen av studier gör det möjligt att jämföra materialen för att hitta skillnader i 
texterna, men även studera likheter och vad de har unikt. (Hellspong. 2001:78-79) 

Jämförelse mellan texter kan ske utefter flera olika perspektiv och ingångsvinklar. Som att jämföra 
typen av text, med vilket syfte texten är skriven eller hur språket skiljs. Denna komparativa analys 
kommer att utreda innehållet i texterna, vilka teman och perspektiv de tar upp. För vilka människor 
vänder sig texten till och vad får innehållet för konsekvenser och hur beskrivs dem? (Hellspong. 
2001:79-81)  

 

 3.5 Empiriskt material 

För den dokumentära forskningen och komparativa analysen, har Karlskronas och Landskronas 
översiktsplaner används som grund i analysen och djupdykningen, för deras beskrivning av 
fenomenet och ställningstagandet. 

- Karlskronas 2030. Översiktsplan för Karlskrona kommun (2010) 
- Landskrona 2030. Översiktsplan för Landskrona Stad (2016)  

Vidare har översiktsplanerna kompletterats med andra kommunala planer och strategier som 
kommunen har beslutat om eller tagit fram som kunskapsunderlag. 

Dokument från och för Karlskrona Kommun: 

- Handelsanalys i Karlskrona (2005). Karlskrona kommun 
- Näringsstrategi för Karlskrona kommun (2016). Karlskrona kommun 
- Program för verksamhetsmark (2016). Karlskrona kommun. 
- Cykelstrategi 2030 (2017). Karlskrona kommun 
- Näringsgrenar 2010-2016 (2017). Karlskrona kommun 
- Årets Stadskärna 2019 (2019). Karlskrona kommun 

- Områdesbeskrivning - Karlskrona. (2019). Karlskrona kommun 

Dokument från och för Landskrona Kommun:  

- Cykelplan 2015. Landskrona stad (2014). 
- Fördjupad översiktsplan - Landskrona tätort. Landskrona stad (2014). 
- Trafikprogram för Landskrona Stad 2009-2013. Landskrona stad (2009). 
- Landskrona på väg. Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Landskrona. Landskrona stad (2018). 
- Näringslivsstrategi. Landskrona stad (2015). 
- Parkeringsnorm Landskrona stad. Landskrona stad (2016). 
- Parkeringsplan Landskrona stad. Landskrona stad (2016). 
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Övriga dokument:  

- Cityklimatet (2018). WSP 
- Cityklimatet (2017). WSP 
- Cityklimatet Kristianstad (2013). WSP  

 

4. Områdesöversikt 

I detta avsnitt breddas och vidare problematiseras forskningsämnet. Avsnittet inleds med en 
historisk tillbakablick över hur handeln har format svenska städer, för att därefter introducera 
externhandelns roll, framväxt samt för- och nackdelar. För att belysa särskilda aspekter av 
externhandeln och uppmärksamma varför den kan anses vara problematisk, presenteras 
internationella perspektiv från andra länder, som stått inför samma utmaningar som Sverige samt en 
mer ingående förklaring om hur svensk samhällsplanering hanterar handeln idag. Avslutningsvis 
presenteras tidigare forskning genomförd inom området. 
 

4.1 Historia 

 4.1.1 Handelns historia  

Handel är överföring av nödvändighetsvaror, tjänster och kapital från säljare till köpare utan att den 
har behandlats eller på annat sätt förändras (Nationalencyklopedin. Handel). Handelns funktion är 
sammanföra säljare och köpare effektivt på en marknad som kan ske mellan regioner och 
människor. I det traditionella samhället är ekonomiskt utbyte och symbolisk kommunikation svår att 
skilja (ibid). Handelspartner innebar långvariga gåvoutbyten och ett ömsesidigt beroende till 
varandra som gynnar båda parterna. Platser uppstod där periodiska marknader uppehöll sig, där 
köpare och säljare möttes för att kunna utbyta varor med varandra (Nationalencyklopedin. Periodisk 
marknad). Periodiska marknader kunde ske olika frekvent, allt från en gång per år, till en gång i 
månaden (ibid). I Europa har handeln sedan medeltiden påverkats av statliga inskränkningar och 
regleringar (Nationalencyklopedin. Handel). Handel är något flytande och nationsöverskridande till 
skillnad från stater som endast har möjlighet att kontrollera de territoriella. De svaga staterna har 
gett handeln möjlighet att utforma sina egna regler medans de starka staterna har reglerat och 
skapat spelregler för handeln inom nationen (ibid). 

 

4.1.2 Stadens historia 

När marknadsplatser blev mer permanenta, och människor började bosätta sig där, skapades städer 
och med ett effektiviserat jordbruk genererades ett överskott som gjorde det möjligt att sysselsätta 
sig inom andra yrken än jordbruket (Smas. 2005:9). Urbaniseringen började 4 000 år f.v.t och staden 
blev en samlingspunkt som förknippades med handel, kultur och social interaktion där människor 
från olika ekonomiska klasser möttes (Book & Eskilsson. 1999:9). Ett offentligt rum som människan 
dagligen vistades i. Den förindustriella staden bestod av en hög densitet bostäder, med korta 
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avstånd till en stor variation av verksamheter (Book & Eskilsson. 1999:10). En plats som glorifierades 
av dåtida författare och konstnärer (Book & Eskilsson. 1999:11). Staden som centra var en viktig nod 
för politisk, religiös och militär makt samt var ett nav för utbildning och rättsväsende (Book & 
Eskilsson. 1999:22). De boende i staden transporterade sig främst till fots vilket skapade täta städer 
som sällan översteg fem kilometer i diameter och den stora blandningen av aktiviteter resulterade i 
många olika tidsflöden i staden (ibid). Ordet centrum kommer från latin och betyder mittpunkt och 
förknippas med en knutpunkt eller mötespunkt. Vid referering till centrum syftas det oftast till det 
traditionella centrumet som har egenskaper som den förindustriella staden bestod av, vilket gör att 
det idag sätts likhetstecken mellan den traditionella staden och centrum (ibid).  

Men stadens uppbyggnad och funktion som centrum förändrades under industrialiseringen, från 
stadsdyrkande till stadspessimism. Vid industrialiseringens framfart skedde placeringen av 
industrierna i städerna där den stora koncentrationen av människor bodde. En kraftig utbyggnad av 
industrier gav arbetstillfällen för många, och industrialisering resulterade även till en ytterligare 
effektivisering av jordbruket som förflyttade arbetskraften från landsbygden in till städerna. 
Städerna blev snabbt överbefolkade och fick ett överskott av arbetskraft vilket resulterade i 
trångboddhet och sjukdomar. (Book & Eskilsson. 1999:21-22) I takt med nya transportmedel, främst 
spårbunden, gjordes det möjligt att ta sig längre sträckor till arbetet. Vilket gjorde att många rika 
kapitalister flyttade från den smutsiga ohälsosamma staden till den gröna trygga villaförorten. Det 
nya transportmedlet gjorde det möjligt att dela upp staden i olika funktioner, där främst industrier 
och bostäder separeras från varandra ur en hälsoaspekt. Industrierna flyttade ut från stadens kärna, 
medan handeln stannade kvar i staden där största koncentrationen av kunderna bodde. De växande 
städerna gav starten för arbetarbostäder utanför stadens kärna. Detta skapade en kraftig spridning 
av staden längs med de nya hållplatserna och stationerna. Från att staden växte långsamt, kvarter 
för kvarter, till en kraftig urbanisering som ledde till utspridning - suburbanisering - av staden. Till en 
början stannade centrumfunktioner som handel, kultur och andra statliga institutioner kvar i stadens 
kärna. (Book & Eskilsson. 1999:23) Men med en fortsatt utbyggnad av de nya transportsystemen 
som alltid utgick från centrumet skapades en hög markvärdestopp i stadens kärna. Med en växande 
befolkning utanför stadens kärna och en separering av funktioner, byggdes ett samhälle fram med 
större rörelseströmmar och längre pendlingsavstånd vilket gav uppkomsten av förortscentrum. Med 
industrialisering sker en stor tillväxt och städernas kärna, som växer tillsammans med 
förortscentrumen. Staden kärna som tidigare var en mångfald av funktioner och verksamheter 
övergår, med stigande markpriser, till en koncentration övervägande av kontors- och 
handelsområde. Även kallad ”Central Business District”-område. (Book & Eskilsson. 1999:23) 

Det offentliga styret växte under 1900-talet och nationer och städers politiska styren stärktes. 
Städerna var smutsiga och ohälsosamma och en stor efterfrågan fanns på hygieniska boende. Detta 
fick medborgarna och politikerna att tröttna på den liberala och lågt reglerade markanvändningen 
som resulterade i stadsplanering. Stadsplaneringen som efterfrågades var Ebenezer Howards modell 
trädgårdsstaden med sol, ljus och luft som lösning och en kontrollerad stadsutveckling i stadens 
periferi (Book & Eskilsson. 1999:24). I Sverige bjöd efterkrigstiden majoriteten av svenska städer på 
ombyggnation, som innefattade både bebyggelse- och trafiksanering. Idealet om genomfartsgator i 
innerstaden ersattes av ringleder och matargator, tidigare gårdsmiljöer ersattes av markparkeringar i 
förorten och parkeringshus växte fram i staden. Samtidigt som stora satsningar på biltrafikens 
framkomlighet utvidgades kollektivtrafiknäten i städerna (Forsberg. 1994:6).  
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4.1.3 Externa köpcentrums historia 

I samtid växte konceptet om grannskapsplanering som innebar att stadsdelar blev i högre grad 
självförsörjande småstäder som försedde boende med dagligvarig service, såsom skolor och mindre 
butiker. Detta innebar att stadens centrala butiker nischades även för sällanköpshandel för att 
fortsätta konkurrera mot dagligvaruhandeln i stadens periferi (Forsberg. 1994:5). Dock kräver 
sällanköpshandeln större butiksytor, vilket det rådde brist på inne i staden (Forsberg. 1994:5-7). 
 
Nyetablerade butiker kunde därför se konkurrenskraft i lokalisering utanför staden, där de bland 
annat inte kunde bli fysiskt begränsade av omkringliggande miljöer. Områdena konstruerades likt 
kluster och innehöll både dagligvaruhandel och sällanköpshandel. De placerades främst längs med 
stora trafikleder och har idag blivit en naturlig del av stadens periferi. Grossisten fick möjlighet att 
expandera fritt och dra nytta av rationaliserade exponerings- och marknadsföringsprocesser, som på 
sikt kunde driva de i centrum belägna privata handlare med lägre kapital i konkurs (Forsberg. 
1994:12). 

Tidigare fanns det möjlighet för kommunen att reglera typ av verksamhet på en fastighet, men år 
1992 skedde förändringar i Plan- och bygglagen som begränsade planerarens möjlighet till det, med 
syfte att främja den fria marknaden och konkurrensen.  Resultatet av förändringen blev att andelen 
butiker minskade, men andelen butiksyta och omsättningen i större kedjor ökade (Forsberg. 
1994:12). En ökad omsättning som fortsätter än idag (HUI Research. 2011:8). 

En tredjedel av handeln står den externa handeln för (HUI Reseach. 2011:9). Den internationella 
konkurrensen av handeln har resulterat i en ökning av antalet lågprisbutiker, men även en ökning av 
antalet externa handelsområden (ibid). Externhandelns etablering utanför staden möjliggjorde till 
ett större utbud och kundkrets. Forsberg med flera (1994:55-56) visade att omkring 40 % av 
invånarna byter butik som förstahandskälla för inköp av varor, då externhandel etablerats i 
kommunen. Samma studie visar även att 75 % av dem som byter butik, väljer externhandeln som 
primär handelskälla, samt att ett hushålls körsträcka i genomsnitt ökar med 700 % per inköpstillfälle 
när externhandel öppnats i kommunen (ibid).  

Den största ökningen av körsträckan sker vid etablering av externa handelsområden i områden där 
det inte funnits tidigare, där handlarna övergår från att gå och cykla till att använda bilen (Boverket. 
2004:66). Sträckan påverkar även mindre och medelstora städer i större utsträckning än de större 
städerna (ibid). Den stora ökningen av körsträckan visar att det är invånare som bor långt ifrån 
externhandeln, men har eller har tidigare haft nära tillgång till den föregående primära 
handelskällan som förändrar sina konsumtionsbeteenden. Utbredningen av lågprishandeln i externa 
handelsområden har lockat konsumenter från mindre orter att handla i centralorten där ett större 
utbud finns (HUI Reseach. 2011:10). Det har bidragit till en centralisering och handeln har 
koncentrerats till regionens centralort (ibid). Dock har dagligvaruhandeln inte koncentrerats i samma 
utsträckning som sällanköpshandeln vilket kan förklaras att vi fortfarande efterfrågar korta avstånd 
till matvarubutiken (ibid). 

Enligt Hui Research (2011:10) har expansionen av externhandeln och ett större bilanvändande 
resulterat till en större konkurrens, som vidare har resulterat i en låg prisutvecklingen inom 
detaljhandeln i förhållande till den allmänna utvecklingen (ibid). Följaktligen har externhandeln 



Kandidatarbete - FM1473 - VT19 
Anton Hall & Simon Sundell 

 

20 

tillsammans med ett ökat bilanvändande resulterat till lägre priser inom detaljhandeln för 
konsumenterna. Samtidigt poängterar Boverket (2004:66) att de lägre priserna inte är på grund av 
det låga markvärdet, som många ofta hävdar, utan det främst är etableringen av lågprisbutiker som 
har skett parallellt med etableringen av externhandeln, samtidigt som kostnaderna för bilens 
användning underskattas.   
 

4.2 Handel  

Idag står detaljhandeln för en tredjedel av den svenska privatkonsumtionen (HUI Reseach. 2011:7) 
och kan kategoriseras på flera olika sätt efter omsättning, nationalitet eller om handeln sker på 
distans eller i butik. I denna forskningsrapport har begreppet handel delats upp enligt WSP:s rapport 
(2017:5) “Cityklimatet”, som kategoriserar handeln utefter detaljhandel och kommersiell service. 
Både detaljhandeln och den kommersiella servicen delas sedan upp i två underkategorier. 
Detaljhandeln kategoriseras efter köpfrekvensen - dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel - och 
den kommersiella servicen delas in efter hotell & restaurang och annan service (se tabell). 

 

Tabell över branschindelning 

Detaljhandel 

Dagligvaruhandel 
Matvarubutik, tobaks- och 
livsmedelsbutik, apotek, 
Systembolaget  

 
Sällanköpsvaruhandel 

Kläder, skor, accessoarer. 

Möbler, byggvaror, böcker, 
sport, leksaker, tv, data och 

övriga sällanköpsvaror 

Kommersiell service 

Hotell & restaurang 
Hotell, motell och vandrarhem 

Restaurang, café och bar 

Annan service Hud & skönhet, kultur, turism 
och övrig konsumentservice 

 

Vidare kan handeln delas upp efter rumslig lokalisering. Detta arbete delar in efter handel i stadens 
kärna samt handel i stadens periferi. Handel i stadens kärna beskrivs som Cityhandel samt handel i 
stadens periferi som Externhandel.  
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4.2.1 Cityhandeln  

Cityhandel är den handel som sker inom stadskärnan. Definitionen av vart stadskärnans gräns 
varierar vem som tillfrågas och vad som kännetecknar gränsen varierar även vilken stad det gäller. I 
denna forskningsrapport definieras stadens kärna efter WSP (2017:7-8) definition som utgår efter 
följande kriterier:  

Funktionella egenskaper 
Stadskärnan har stadens högsta densitet och största blandningen av kommersiell service. Där är 
stråkintensiteten som starkast. Det är denna plats som den största blandningen och koncentrationen 
av funktioner som kontor, butiker, kultur, bildning och annan service finns.  Det är också ofta en 
samling för de offentliga myndigheterna. Dessa områden ger ett brett utbud för flera målgrupper i 
samhället. (Book & Eskilsson. 1999:6) 

Fastighetsekonomiska parametrar  
Stor attraktionskraft till centrumet skapar lokalbrist och konkurrens om dem, tillsammans med de 
funktionsvarierande egenskaperna. Hyreslokalerna för kommersiell näring är bland de högsta i dessa 
områden. (Book & Eskilsson. 1999:7) 

Stadsbyggnadsmässiga kvalitéer 
Den geografiska avgränsningen sammanfaller ofta med den historiska staden och består ofta av 
fysiska barriärer som topologiska förhållanden, vattendrag, parker, järnvägar och/eller större vägar. 
Stadskärnan har ofta hårt reglerade trafikregler med gågator, bilförbud och 
parkeringsbegränsningar. Vid stadskärnans periferi övergår näringsverksamheter successivt till 
bostadskvarter och densiteten samt stråkintensiteten minskar. (Book & Eskilsson. 1999:7) 

Traditionella centrum 
Det traditionella centrumet har ett stort utbud av butiker, verksamheter och olika funktioner. 
Blandningen och variationen i det traditionella centrumet skapar som på ringar på vattnet flera 
positiva effekter. Det gör det effektivt att uträtta flera ärenden samtidigt, inom gångavstånd längs 
med gatorna, rum som även är tillgängliga när butikerna är stängda. Blandningen mellan bostäder, 
kontor, handel, kultur, nöjen och offentliga platser skapar levande miljöer som används stora delar 
av dygnet och tillsammans med densiteten, en effektiv markanvändning. Det traditionella centrumet 
består av flera byggstenar i olika skalor, typologier och åldrar, i en ofta mänsklig skala som 
tillsammans skapar vibranta urbana miljöer, som bjuder in till möten mellan människor. Stadens 
offentliga miljöer är platser där människor från olika kulturella, sociala och ekonomiska klasser samt 
olika åldersgrupper möts. Det är platser för alla grupper i samhället. Det traditionella centrumet är 
ofta navet för stadens alla trafiksystem, där nationella järnvägsnät ansluts till regional spår- och 
busstrafik. Men även en god tillgänglighet för bilen samtidigt som det är gång och cykelvänligt. (K, 
Book & L, Eskilsson. 1999:79)  

Det traditionella centrumets struktur är byggt före bilismens tid och inte anpassat för den, även om 
det är möjligt att köra bil till staden finns det flera striktare regler, låga hastigheter och det kan 
finnas svårigheter att hitta parkeringar, som ofta också kostar pengar. Trafiken i och kring det 
traditionella centrumet kan upplevas som rörig och stressigt när gående, cyklister, spårvagnar, 
bussar och bilar ska samsas om ytan mellan två husväggar. Mångfalden av trafikslagen kan skapa en 
bullrig miljö, trängsel och olyckor, även om hastigheten är låg. Mångfalden av trafikslagen innebär 
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även en hög tillgänglighet vilket skapar attraktiva platser och höga markpriser, detta resulterar till att 
inte alla typer av boende och handel har råd att verka i dessa områden och den mångfaldiga staden 
homogeniseras. De offentliga platserna i stadens kärna, uppehålls ofta av det lägre samhällsskiktet 
och kan skapa en otrygg upplevelse samt utsättas för fler för brott, än utanför. (K, Book & L, 
Eskilsson. 1999:80) 

 

4.2.2 Externhandeln 

Externhandel benämns som handelsområden utanför stadens kärna, ofta som köpcentrum eller 
externa handelsplatser. I ett köpcentrum har flera olika butiker samlats under samma tak, likt ett 
kluster och miljön är ofta väldigt gångvänlig, då det är bil- och cykelförbud inom köpområdet. 
Exempel på köpcentrum är Grand Samarkand i Växjö och Mall of Scandinavia i Stockholm. Externa 
handelsplatser är för en mer ytkrävande och skrymmande handel, precis som köpcentrum är 
handelsplatser lokaliserade utanför stadens kärna och lättillgängligt med bilen. Dock är butikerna 
mer utspridda och har ofta är egna parkeringsplatser till vardera butik och med icke gångvänliga 
vägar mellan dem. Dessa områden är mer anpassade för bilens framkomlighet, för smidig lastning av 
skrymmande varor till bilen. Exempel på externa handelsplatser är Sisjön i Göteborg och Kungens 
Kurva i Stockholm. 

Externa handelsområden 
De externa handelsområdena placeras ofta i skärningen mellan två stora väga vilket skapar en god 
tillgänglighet med bilen där parkeringen är gratis och placerad direkt utanför butikerna. Externa 
centrumhandel har ofta flera butiker under samma tak, där motortrafik och cyklister inte får vistas, 
vilket skapar trygga och lugna shopping miljöer för de gående. Flera butiker under samma tak ger 
även väderskydd vilket skapar god tillgänglighet även under regniga och kalla vinterdagar. De 
externa handelsområdena är inte offentliga platser utan privata, vilket ofta resulterar i rena ljusa 
miljöer med hög säkerhet för de som vistas där. Bland annat genom införande av ordningsvakter och 
övervakningskameror som kan hindra oönskade besökare att vistas inom området. 
Inomhusmiljöerna utanför butikerna stängs även under kvällen och natten vilket gör det svårare för 
inbrott till butikerna. (Book & Eskilsson. 1999:80) 

Nackdelen med externa handelsområden är att de ofta endast är tillgängligt med bil och är 
svåråtkomliga för gång, cykel och kollektivtrafik. Detta bidrar till ett bilberoende som skapar hög 
energikonsumtion, försämrade miljö och hälsoeffekter. Centrumområdet är inte ett offentligt 
område vilket begränsar tiderna då det är möjligt att vistas där, samt även begränsar vilka som får 
vistas där. Externhandeln riskerar även att konkurrera ut butiker placerade i stadens centrum. Det 
kan utarma staden och leda till döda stadskärnor utan liv och rörelse. Det kan även försämra 
närservicen för boende och påverka människor vardag med en mer funktionsuppdelad stad. (Book & 
Eskilsson. 1999:81) 
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4.3 Internationella perspektiv 

De tekniska innovationerna under 1800-talet har resulterat stora nationella ställningstaganden 
gällande transportsystem, som kom att påverka den rumsliga spridningen av staden. Nationer har 
valt att arbeta för och emot bilismens utbredning under 1900-talet, även om det varit svårt att då 
veta hur det senare skulle förändra staden. Två nationer som har hanterat bilismen olika och 
utvecklingen av handeln är USA och Danmark. 

Den amerikanska utvecklingen 
Historiskt har amerikanska städer alltid haft en lägre densitet och en större spridning, än vad 
traditionella europeiska städer har haft. Vid utveckling av transportsystem möjliggjordes en 
utspridning av stadens traditionella funktioner, främst längs med ny spårbunden trafik under 1910-
talet. Men redan under 1920-talet började framväxten av bilismen ske och externa köpcentrum 
etablerades i mycket högre takt än i Europa. Amerikanska städer är generellt betydlig yngre än 
europeiska och har inte haft samma starka tradition av ett rikt stadsliv. USA har även haft ett annat 
och mycket starkt ideal och en stark kultur om hur en ska bo och leva. USA har också haft en 
marknadsorienterad stadsutveckling med låg statlig planering, som lett till en kraftig suburbanisering 
och en kraftig bilism. Idealet målade Frank Lloyd Wright upp redan under 1930-talet med Broadacre 
City, när den amerikanska innerstaden karaktäriserades av trängsel och ineffektiva noder (Book & 
Eskilsson. 1999:31). Diskursen som fördes mynnade ut till idealet om the american dream. Under 
1940- och 1950-talet sker den kraftigaste suburbaniseringen och bilen blir lika självklar som tak över 
huvudet och mat på bordet. Den kraftigt ökade bilismen resulterade i fler och större motorvägar in 
till städerna, som ökade antalet bilar och gav en ännu större trängsel. Detta försökte man lösa 
genom ringleder runt staden, som dock skapade motorvägskorsningar utanför staden vilket fick en 
högre tillgänglighet än vad området i staden hade. Detta gjorde att detaljhandeln och 
sällanköpshandeln började flytta ut från staden för att öka tillgängligheten och närma sig de boende 
och externa köpcentrum börjar växa sig stora (Book & Eskilsson. 1999:31). Detta har gjort att 
centrumen sedan dess haft en konstant nedgång (Book & Eskilsson. 1999:74). 

Den danska utvecklingen 
Danmark arbetar däremot för att begränsa spridningen av stadens funktioner. Strategier som syftar 
till att lokalisera alla typiska stadsfunktioner till stadsområden samt införa centrumhierarkier. 
Hierarkier som beskriver placering av funktioner i förhållande till stationsområden eller så kallad 
stationsnärhetsprincipen. Att handel ska lokaliseras inom en radie av 1 kilometer från stationen ute i 
kommunerna, samt att detaljhandel och kontorsverksamhet ska huvudsakligen placeras 500 meter 
från stationen. (Book & Eskilsson. 1999:103) Utöver det finns det en nationell lag, motsvarande plan- 
och bygglagen, som i princip innebär ett förbud mot externa köpcentrum för att skydda handeln i 
stadens kärna mot konkurrens. Det finns även krav på kommunerna att samverka med andra 
kommuner. Danmarks motsvarigheter till landsting kan även neka planer som kan påverka 
grannkommuner negativt. (Book & Eskilsson. 1999:104) Danmark arbetar aktivt för att värna om och 
stärka städernas centrum för levande stadskärnor med varierande utbud och verksamheter, genom 
att förbjuda externhandel. De regleringar och lagar Danmark genererar, ger närhet till ett stort 
utbud genom att gå, cykla och åka kollektivtrafik, vilket även gynnar hälsan och miljön (Book & 
Eskilsson. 1999:104). 
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4.4 Vem bestämmer över handeln? 

4.4.1 Nationella och internationella mål 

Hållbarhet  
År 1987 tog FN:s världsorganisation för miljö och utveckling fram rapporten Report of the world 
commission on environment and development: our common future, även kallad brundtlandrapporten 
efter FN:s dåvarande ordförande Gro Harlem Brundtland.  Rapporten beskriver den 
eftersträvansvärda utvecklingen som den hållbara utvecklingen. I rapporten definieras hållbar 
utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" och utgår från ekologiska, ekonomiska och 
sociala aspekter (Globalamålen. Hållbar utveckling). I praktiken är det däremot svårt att definiera 
vad som är hållbar utveckling. Tuija Hilding-Rydenvik (2005:68), docent vid kungliga tekniska 
högskolan, jämför begreppet hållbar utveckling med demokrati. Hon menar att precis som 
begreppet demokrati finns det inte någon distinkt beskrivning, utan att det är ett begrepp som 
förändras över tid, efter dagens behov, och något som kommer att fortsätta förändras (ibid).  

Ekologiskt hållbar utveckling innebär att minska den negativa påverkan på naturen. Det handlar 
bland annat att bibehålla och värna om biologisk mångfald, minska vattenföroreningar och minimera 
utsläpp och växthusgaser. Ekonomisk hållbarhet innebär att inte slösa med de ekonomiska 
resurserna och fördela dem på ett rättvist sätt. Att verka för social hållbarhet innebär att arbeta för 
ett högre välmående, att grundläggande mänskliga behov uppnås och att bygga ett samhälle för god 
hälsa och trygghet. 

De tre aspekterna av hållbar utveckling visualiseras ofta som tre dimensioner, där alla tre väger lika 
tungt och mötet mellan dem är den eftersträvansvärda utvecklingen (se figur 1). Dock är det svårt 
att i praktiken genomföra och det förekommer vägval där inte alla tre aspekter kan uppfyllas, vilket 
öppnar för ohållbara beslut (Forsberg. 2019:78). Därav har brundtlandrapportens beskrivning av vad 
hållbar utveckling är, fått kritik och det nu finns en stor enighet i att det är de ekologiska och sociala 
aspekterna som ska lägga grunden för ekonomisk tillväxt (se figur 2). 

 

 
  

Figur 1 Figur 2 
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Social hållbarhet 
Den sociala aspekten är enligt Boverket (2015:) den som oftast förbises vid planering medan de 
ekologiska och ekonomiska aspekterna uppmärksammas i stor utsträckning. För att förstå social 
hållbarhet behöver det isoleras från ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Som tidigare nämnts är 
social hållbarhet att uppfylla grundläggande mänskliga behov och att bygga ett samhälle för trygghet 
och säkerhet. Jesse Dillard, Veronica Dujon och Mary King (2008:16) delar upp social hållbarhet i tre 
områden, där de två primära delarna är individcentrerad och samhällscentrerad utveckling.  

Individcentrerad utveckling beskrivs som utveckling av de (i) basala mänskliga behoven, (ii) mänsklig 
utveckling och (iii) frihet (Dillard et.al 2008:16). (i) Målet om basala nödvändigheter är utformat för 
de allra fattigaste i samhället med syftet att uppnå det minimala välmåendet och bekämpa 
fattigdomen (Dillard et.al 2008:22). Det handlar om att få en rättvis lön för sitt arbete som räcker för 
grundläggande mat och boende, att samhället har en infrastruktur som levererar utbildning, vård, 
rent vatten och annan service (ibid). Samt att människan kan vara demokratisk deltagande i politiken 
och andra samhällsförändringar (ibid). (ii)  Mänsklig utveckling syftar till att skapa miljöer där 
människor kan njuta av långa, friska och kreativa liv med målet att öka mängden människors 
valmöjligheter efter ekonomiska, sociala och politiska möjligheter (ibid). (iii) Slutligen består den 
individcentrerade utvecklingen av mänsklig frihet som sedan år 1999 räknats som en avgörande 
betydelse för mänskligt välbefinnande och syftar till ett ökat självbestämmande och möjlighet att 
påverka världen omkring sig på ett politisk och socialt plan (Dillard et.al 2008:24). Det ökar 
kapaciteten för människan att påverka och förändra, men kan underlättas beroende på politiska 
beslutsprocesser och vilken möjlighet det finns att påverka (Dillard et.al 2008:25). Sammantaget kan 
den individbaserade utvecklingen beskrivas öka kvalitén i mänskligt liv där god tillgänglighet kan ge 
breda valmöjligheter, oavsett ekonomiska förutsättningar, och skapa mänsklig frihet. 

Vidare beskriver Dillard (et. al. 2008:29) att den samhällscentrerade utvecklingen sker genom en 
stark gemenskap och ett samarbete där alla arbetar mot samma mål för att skapa trygga miljöer och 
en frisk befolkning. Det innefattar även vårdande av natur- och kulturmiljöer, säkra jobbmöjligheter, 
utbildning, vård samt goda och ekonomiskt försvarbara transportsystem (ibid). Ett samhälle där alla 
har möjlighet till en ökad livskvalité. Författarna menar att det är ett sådant gemensamt samhälle 
som skapar samarbeten och öppenhet mellan sociala grupper (Dillard et.al 2008:30).  

Sammanfattningsvis beskrivs social hållbarhet som socialt välmående med stor vikt på rättvisa 
mellan och inom generationer, sociala kulturer, möjlighet till självständighet samt att samhället 
upprätthåller sociala tjänster och jämställdhet (Dillard et.al 2008:31). Vidare behöver ett socialt 
hållbart samhälle en mångfaldhet, vara sammanhängande, integrerat och tillhandahålla rättvisa och 
trygghet som tillsammans genererar god livskvalité (ibid).   

 

God bebyggd miljö 
År 1999 beslutade Sverige om 16 nationella miljökvalitetsmål för att kunna nå en eftersträvansvärd 
och hållbar utveckling med generationsmålet som ett övergripande mål. Dessa mål ska uppnås till år 
2020 och har arbetats med inom flera olika samhällsnivåer och institutioner (Forsberg. 2019:72). Ett 
av dessa 16 miljökvalitetsmål är en god bebyggd miljö som innebär att alla bebyggelsemiljöer ska 
utgöra goda och hälsosamma livsmiljöer där den fysiska planeringen fungerar som styrmedel för att 



Kandidatarbete - FM1473 - VT19 
Anton Hall & Simon Sundell 

 

26 

uppnå målet (Boverket. 2004:22). Transportsektorn beskrivs som det största hotet mot de 
internationella hållbarhetsmålen (Boverket. 2004:25), vilket har lett till att den fysiska planeringen 
ska sedan år 2010 ske på ett sådant sätt som minskar bilanvändandet (Boverket. 2004:22). Under 
senare tid har omformuleringar av målet uttryckts, för att inkludera och påverka handelns 
utveckling, med syftet att bidra till en renässans av den traditionella staden (ibid). 

Social hållbarhet och God bebyggd miljö 
Med en god bebyggd miljö kan samhällets fysiska utformning, den rumsliga utbredningen och 
transportmöjligheterna få avgörande konsekvenser för människans välmående och uppbyggandet av 
ett socialt hållbart samhälle. Transportsystem som Gunnel Forsberg (2019:79) beskriver vikten av för 
en god tillgänglighet till offentliga platser i samhället. Hon beskriver att social hållbarhet bland annat 
handlar om allas rätt till att ha lika tillgång till offentliga platser och innebär inte endast att det är 
fysiskt möjligt att ta sig till en plats, även för personer med funktionsvariationer, utan att platsen 
även är socialt inkluderande (ibid). Det är alltså lika viktigt att platsen är fysiskt tillgänglig som att 
den medlar känslan av rätten att få vistas på platsen. Därför kan planer och politiska beslut av den 
fysiska utformningen gynna en samhällsgrupp, men kan missgynna en annan, vilket understryker 
vikten av att fundera över vem den bebyggda miljön planeras för (ibid). 

Externhandel och social hållbarhet 
Som tidigare beskrivet i handelsavsnittet har antalet externa handelsområden ökat och därmed även 
körsträckan och användningen av bilen. Med längre körsträckor krävs större satsningar på 
infrastruktur, vilket leder till ökad tillgänglighet för bilismen och underlättar längre körsträckor. De 
ekologiska och ekonomiska konsekvenserna av detta är uppenbara, men det påverkar även de 
sociala aspekterna. Närservice minskar och försvinner både på landsbygden och i städerna vilket 
skapar ett större bilberoende (Boverket. 2004:65). Avstånd som tidigare var gång- och cykelvänliga 
kräver nu bil för att nå fram, vilket försvårar tillgängligheten för den fjärdedel av befolkningen som 
inte har tillgång till en bil (ibid). Det försvårar människors vardagliga liv och förändrar 
rörelsemönstret som främst påverkar personer med funktionsvariationer, äldre, ensamstående 
föräldrar och de under 25 år (ibid). Parallellt som utarmning av närservice sker, görs stora 
samhällsinsatser för att öka förutsättningarna för personer med funktionsvariationer och äldres 
möjlighet att bo och verka självständigt, där dagliga varuinköp är en viktig del (ibid). Lokala 
matvarubutiker i ett bostadsområde är också en viktig del för de spontana mötena och bidrar till en 
gemenskap (ibid). När dessa butiker läggs ned, blir det svårt för våra svaga grupper i samhället att 
klara sig själva. De spontana mötena försvinner och även den mänskliga rörelsen av gående och 
cyklister i området (ibid). Externhandeln påverkar inte bara tillgängligheten till närhandel, utan också 
arbetsmarknaden. Det beskrivs ofta att etablering och utbyggnad av externa handelsområde 
resulterar till fler arbeten och en högre tillväxt. Dock flyttas oftast arbetskraften från stadens kärna 
till de externa handelsområdena. När detta sker ökar även pendlingsavståndet till områden med 
betydligt sämre gång-, cykel- och kollektivtrafikförbindelser. Studier i USA visar på enstaka fall där 
andelen arbetspendlare till sin arbetsplats minskat från 58 till 3 % vid omlokalisering från stadens 
kärna till en närförort (Book & Eskilsson. 1999:110). Detta för att tillgängligheten för kollektivtrafiken 
är som högst i stadens kärna.  
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Tillgänglighet 
Initialt etableras handel vid strategiskt attraktiva lägen. Attraktiviteten beslutas efter hur tillgänglig 
platsen är i förhållande till andra områden med samma funktioner. Bedömningen av tillgängligheten 
avgörs av den upplevda uppoffringen av tid, pengar och bekvämlighet att ta sig till platsen. 
Transportsystemen i staden är därmed avgörande för platsers attraktivitet då transportmöjligheten 
avgör tillgängligheten till platsen. Stadens transportsystem har ofta en radiell utformning från 
stadens mitt, vilket skapar en hög tillgänglighet in till staden samt stora rörelseströmmar i 
förhållande till ytan och densiteten. Den höga tillgängligheten till stadens kärna leder till en hög 
attraktivitet och skapar en markvärdestopp i stadens centrum. Stora skillnader i markens värde kan 
skapa social och funktionell segregering av staden. Det koncentrerar de kapitalstarka till stadens 
kärna vilket tvingar ut de som inte har råd. Det skapar städer med höga koncentrationer av kontor 
och butiker som har råd att betala en högre hyra än andra. Offentliga satsningar på transportsystem 
och dess rumsliga utbredning kan avgöra markanvändning och funktioner i staden. Men även i vissa 
fall skapa gentrifieringsprocesser (Book & Eskilsson. 1999:64). Historiskt har uppbyggandet av 
transportsystem genererat ett ökat välstånd då tillgängligheten till olika funktioner ökat (Book & 
Eskilsson. 1999:6).  

  

4.4.2 Kommunen 

Plan- och bygglagen 
Inom stadsplanering finns styrdokument och lagar som reglerar hur upprättande av ny 
bebyggelsestruktur ska ske. Lagarna är planerarens redskap för att styra kommunens framtid och det 
är kommunerna själva som styr i sin egen planering genom det kommunala planmonopolet. 
Planeraren och kommunen bestämmer var, hur och till vad mark inom kommunen är lämpligt att 
användas till och förmedlar detta till medborgaren genom olika dokument, till exempel genom en 
detaljplan. Därefter är det upp till den enskilde markägaren att ta marken i anspråk. Dock får inte 
planeraren styra och ställa i staden som denne vill, utan måste svara till nationella mål och 
regleringar, till exempel hållbarhetsmål eller andra kommunala styrdokument. Dessvärre 
förekommer det ibland intressekonflikter mellan olika mål och styrmedel i alla samhällsnivåer. 
Planeraren måste därför alltid väga olika intressen mot varandra, samtidigt som att det i plan- och 
bygglagen finns regleringar som syftar till att förenkla intressekonflikterna genom att beslut ska tas 
efter det allmänna intresset. Ett exempel kan vara då ekologiska mål ställs mot ekonomiska mål. 
Planeraren behöver då bedöma i varje unik situation, vilken åtgärd som ger bäst resultat ur 
allmänhetens intresse.  

Ett allmänt intresse skulle krasst kunna översättas till “allmänhetens bästa” och berör alla tre 
hållbarhetsdimensioner. I plan- och bygglagens andra kapitel definieras ett allmänt intresse som 
sådan planläggning som främjar en estetiskt tilltalande bebyggd miljö, en långsiktig och 
energieffektiv hushållning av mark och vatten, och en god ekonomisk tillväxt med effektiv 
konkurrens (SFS. 2010:900 2 Kap. 3 §). Vikten av att förstå och väga olika intressen mot varandra 
understryks genom hela lagen och det är kommunen som bär huvudansvaret för att de allmänna 
intressena beaktas. Detta innebär att höga krav ställs på de kommunala beslutsunderlagen och att 
många olika aktörer får möjlighet att bidra till processen (Svedström: 30), särskilt i de scenarion då 
allmänna intressen påverkas i omfattande magnitud - till exempel vid etablering av externhandel. 
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För att det ska vara möjligt att planera i en kommun krävs underlag och tidigare etablerade 
ställningstaganden, ofta från en högre, abstrakt och strategisk nivå. Plan- och bygglagen ställer även 
krav på detta och dedikerar hela kapitel till olika typer av strategiska dokument. Ett sådant 
dokument är översiktsplanen, som ska finnas i varje svensk kommun (SFS. 2010:900. 3 Kap. 1 §). 
Översiktsplanen är ett vägledande dokument i planeringen som speglar kommunens politiska 
avsikter och långsiktiga utvecklingsmål. Planen är viktig både för medborgare och 
näringslivsverksamma, eftersom den dels agerar informationsmedlare till allmänheten och dels 
ligger som grund för planerarens juridiska beslut vid exempelvis etablering av handelsområde 
(Boverket. 2018). Det är även tvunget att ta hänsyn till översiktsplanen och vid planering av 
trafikleder, vägar och järnvägar (ibid). Detta innebär att en översiktsplan för en kommun kan påverka 
både kommunala och regionala trafikbeslut. Som poängterat i tidigare avsnitt är tillgängligheten en 
tung faktor vid lokalisering av nya verksamhets- och handelsområden, vilket innebär att 
tillgängligheten i en kommun kan som droppar på vattnet påverka det socioekonomiska tillståndet i 
en annan. Detta lämnar vidare incitament för att planera regionalt, vilket också styrs enligt lag i plan- 
och bygglagen (SFS. 2010:900. 7 Kap.), lagen om regionalt utvecklingsansvar (SFS. 2010:630) och 
kompletteras i förordningen om regionalt tillväxtarbete (SFS. 2017:583). 

De interkommunala och regionala förhållandena blir allt mer betydande i ett komplext och 
expanderande samhälle. Energifrågor, infrastruktur, bostadsfördelning och 
externhandelsetableringar är exempel på faktorer som kan påverka regionens utvecklingspotential 
och kräver en övergripande strategi (Boverket. 2017). En regional utvecklingsplan ska grunda sig i 
och ska särskilt beakta berörda kommuners översiktsplaner (SFS. 2017:583 11 §), som sedan lägger 
grunden för nästkommande översiktsplaner (SFS. 2010:900 3 Kap. 5 §). Varje beslut i den 
kommunala planeringen har alltså rötter i högre politiska dokument för att säkerställa en hållbar 
utveckling. Kedjan mynnar så småningom i internationella beslut, såsom Brundtlandrapporten.  

 

Konkurrensrätt i fysisk planering 
I januari 2008 infördes regleringen att effektiv konkurrens skulle främjas vid framställandet av 
styrdokument inom samhällsplanering (SFS 2010:900 Kap. 2 § 4). Anledningen till genomförandet av 
lagändringen var en politisk farhåga att den ekonomiska delen av de tre hållbarhetsdimensionerna 
inte givits tillräckligt uttryck i lag och regeringen ansåg att detta bidrog till att motstående intressen 
inte redogjorts för (Boverket. 2013:15 - 16). Dock menar Boverket att plan- och bygglagen är en 
konkurrensneutral lag och att det inte finns stöd som visar att hållbarhetsdimensionerna är 
obalanserade, men att en planering som inte tar hänsyn till förändringsbehov är ett 
konkurrenshinder (ibid). 
 
Det finns ingen konkret definition av vad effektiv konkurrens är. Ur ett legalitetsperspektiv kan detta 
vara problematiskt, eftersom det lämnar tolkningsfrihet för kommunerna när de planerar (Alarik. 
2003:11). I praktiken innebär tolkningsfriheten att det finns risk att särskilda aspekter och intressen 
förminskas eller i värsta fall förbises, i samtliga hållbarhetsdimensioner (ibid). Somliga länder i 
Europa har kritiserat externhandelns konkurrenskraft och infört nationella förbud eller restriktioner 
mot etablering av externhandelsområden, se avsnitt 2.3 Internationella perspektiv. Detta kan i första 
anblick anses vara aktivt ställningstagande emot fri etableringsrätt, men är i själva verket en 
avvägning mellan två allmänna intressen - fri etableringsrätt och social hållbarhet eller bevarande av 
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kulturvärden (Elvingson. 2001:10). Elvingson (ibid) argumenterar mot den fria etableringsrätten och 
påpekar att konstruktiv konkurrens inte sker per se av att företag har rätt till mark. Det är högst 
beroende av vilken typ av etablering som sker och vilken utveckling handeln erfarar. Vidare 
argumenterar han att konkurrensrätt inte är ett intresse som ska få konkurrera ut andra 
samhällsnyttiga intressen, utan att det är företagens rätt att konkurrera i en marknad inom de 
spelregler konstruerade av samhället genom regler och förhållningsprinciper (ibid).  
 

4.4.3 Privata aktörer 

Till följd av avreglering och konkurrensanpassning till de gemensamma EU regler, gör att det nu finns 
stora möjligheter för marknadsaktörer att påverka den fysiska miljön i en stor utsträckning 
(Boverket. 2015:6). Kommunen har som i uppgift att ta hänsyn till allmänhetens intresse, dock spelar 
kapitalet en stor roll. Investerare, finansiärer, fastighetsägare, byggherrar och andra näringsidkare 
har många viktiga roller i stadsprojekt (Boverket. 2015:10).  

Samverkan beskrivs som ett nyckelord i dagens fysiska planering (Boverket. 2015:6), dock har försök 
till samverkan tidigare fungerat på ett konstitutionellt sätt med att bjuda in privata aktörer som 
näringslivet, lokala föreningar och medborgare till samrådsmöten (Boverket. 2015:34). Exploatören 
och byggherren tenderar att vara engagera sig tidigt i processen, i informella kanaler utanför de 
offentliga sammanträdena (Boverket. 2015:10). Samrådsmötet kommer då i ett alldeles för sent 
skede när ramverket för ett stadsprojekt beslutas tidigt, vilket riskerar att andra föreningar, företag 
och medborgare känner sig överkörda (Boverket. 2015:34). På senare tid har nätverkande mellan 
flera aktörer, ofta inom kommun, blivit allt vanligare för att lösa komplexa frågor, utmaningar och 
projekt (Boverket. 2015:6). Idag finns inget regelverk hur dessa nätverksformer ska utformas och i 
vilken omfattning, vilket har beskrivits som en experimentell verkstad hos kommunerna (ibid). Det 
gör att kommuner testar sig fram mellan olika tillvägagångssätt och modeller i olika omfattning och 
skala för nätverkande och få en bredare underlag för beslut och utveckling (ibid). Det gör även att 
kommunens nätverkande med olika aktörer kan variera i stor grad, både inom olika förvaltningar och 
val av aktörer att samverka med (ibid). 

 

4.5 Sammanfattning av områdesöversikt 

Etablering av externa handelsområden kan genom deras konkurrensegenskaper påverka stadens 
kärna, utveckling och funktion. Externa handelsområden kan genom sin biltillgängliga placering 
utanför stadens kärna hitta fastigheter med stora butiksytor och låga butikshyror som skapar en 
konkurrenskraft med låga priser. De stora butikerna med det breda utbudet och den goda 
tillgängligheten med bilen lockar kunder från en större kundkrets och skapar ett större kundunderlag 
än de lokala dagligvaruhandelsbutikerna. Det skapar en hårdare konkurrens för cityhandeln, som i 
grunden ses som positiv för en effektivare användning av resurser och kapital. Men en del forskare 
menar att det riskerar att resultera i en ohållbar konkurrens som leder till att cityhandeln blir 
utkonkurrerade och lokaler står tomma i stadens kärna. Det gör att kommuner storsatsar på en 
upprustning av stadens kärna och shoppingstråk för att öka attraktiviteten till handeln. 
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Kommunens satsning av externa handelsområden lockar kunder från stadens kärna och mindre orter 
runt omkring, och med biltillgänglighetsanpassningen ökar bilanvändandet drastiskt när kunder som 
tidigare gick, cyklade eller åkte kollektivt, istället väljer bilen som transportmedel för 
dagligvaruhandelsköp. De ökade transporterna påverkar hälsan och miljön i samhällen med större 
utsläpp och högre bullernivåer. Samtidigt som kommunerna har ett stort miljöansvar att minska 
klimatpåverkan för att uppnå Sveriges miljömål.  
 
Den externa handeln skapar dock en högre tillgänglighet för personer med bil, men är svåråtkomlig 
för personer att ta sig till med cykel eller genom kollektivtrafik. Både för de långa avstånden till 
handelsområdena samt att de ofta är dåliga förbindelser för buss- och cykeltrafikanter. När 
detaljhandel flyttar från centrala lägen resulterar det till försämrad tillgänglighet till handel för bilfria 
hushåll. Vilket slår särskilt hårt mot unga vuxna, ensamstående föräldrar, pensionärer och personer 
med funktionsvariationer som har i betydande lägre grad tillgång och/eller möjlighet till bil. Bilfria 
hushåll får därav förlita sig på gång-, cykel- och kollektivtrafik som dock kan vara undermåliga i 
frekvens och effektivitet. En lägre tillgänglighet till butiker för vissa samhällsgrupper minskar den 
jämlika tillgängligheten till service. Följaktligen är etablering av externa handelsområden en 
planering för bilburna och är direkt exkluderande för andra svaga samhällsgrupper. 
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5. Analys & resultat  

I detta avsnitt presenteras forskningens två fallstudier. Studierna presenteras var för sig och 
oberoende från varandra, för att därefter ställas mot varandra och jämföras. Inledningsvis 
introduceras läsaren till lokaliseringen och generella fakta om kommunen och tätorten. Därefter 
presenteras de dokument som studerats för forskningen, för att avslutningsvis analysera dem. 
Analysen är uppdelad efter de två forskningsfrågorna. Denna del är uppdelad sådant att författarna 
ansvarar för varsin fallstudie. 
 

5.1 Fallstudie Karlskrona (av Simon Sundell) 

5.1.1 Inledning till Karlskrona 

Karlskrona stad belades på ön Trossö under 1670-talets andra hälft av Kung Karl XI. Placering av en 
ny stad ute på en ö i Blekinges skärgård var ett militärstrategiskt val för att kunna förlägga stora 
delar av den svenska flottan och för att ha kontroll över territoriet samt visa makt mot danskarna 
och andra européer. Den stora etableringen av flottan drog med sig andra servicebehov och 
befolkningstillväxt, vilket ledde till att Karlskrona var Sveriges tredje största stad med cirka 10 000 
invånare under 1700-talet (Hillbom:46-47). Sedan dess har den svenska flottan haft ett stabilt fäste i 
Karlskrona och bidragit till befolkningsökningen.  

Idag är staden utmärkt som ett av Unescos världsarv, med planeringen av staden intill skärgården 
som är en del av Blekinges Arkipelag (Karlskrona kommun. 2016:3). Staden består nu av cirka 37 000 
invånare och är kommunens största ort följt av Rödeby med cirka 3 400 invånare och Jämjö med 
cirka 2 600 invånare (Karlskrona kommun. 2019:5). Kommunen är den största i Blekinge och består 
av cirka 66 000 invånare. Karlskrona är en svagt växande kommun som under de senaste 30 åren 
haft en befolkning som vuxit med 7,3 % (ibid) och till år 2025 beräknas befolkningen uppgå mot cirka 
70 000 invånare (Karlskrona kommun. 2018a). Kommunen gränsar till Ronneby i väst, Emmaboda 
och Torsås i norr. Genom Karlskrona går E22:an samt är två järnvägslinjer trafikerade. Öresundståget 
som går mellan Köpenhamn-Karlskrona och Krösatåget som går mellan Emmaboda-Karlskrona. 

Militären har fortfarande ett starkt fäste om staden, men idag är det företag inom industri och IT 
som driver befolkningstillväxten tillsammans med den växande högskolan. 

 

  5.1.2 Dokumentsammanfattning Karlskrona 

Karlskrona Översiktsplan 2030  
Karlskronas översiktsplan beskriver bland annat förutsättningar för den framtida mark- och 
vattenanvändningen, genom vad som idag finns i staden samt belyser de allmänna intressena. I 
översiktsplan (Karlskrona kommun. 2010:103) beskrivs centrumhandeln vara koncentrerad till två 
gator, Ronnebygatan och Borgmästaregatan, samt tre gallerior, Wachtmeister galleria, Affärshuset 
Kronan samt Riksgallerian. Alla placerade nära varandra på ön Trossö med ett maximalt gångavstånd 
på cirka 10 minuter. Butikerna längs med gatorna och de tre galleriorna fyller tillsammans cirka 120 
butiker. Översiktsplanen beskriver hur kommunens små unika butiker utgör en viktig roll för 
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konkurrensen, men även att det finns begränsat med utrymmen för fler butiker i attraktiva lägen. Att 
nå centrumhandeln är enkelt då staden har anpassats för flera olika transportsystem till stadens 
kärna. Utöver att infartsleden och järnvägen går ända in till staden kärna, är gång- och cykelnätet väl 
utvecklat till stadens kärna samt att all busstrafik går mot Karlskrona centrum. Detta gör det enkelt 
och smidigt att ta sig in till staden för handel, trots flera transportsystem på en liten yta. (2010:105-
109) 

Externhandeln i Karlskrona är lokaliserade över tre områden, Amiralen, Slottsbacken och Järavägen, 
som är placerade intill varandra och är försedda med flertalet bussförbindelser, vilket gör det möjligt 
att gå och cykla i och mellan områdena. I Karlskronas översiktsplan (Karlskrona kommun. 2010:103) 
beskrivs att det i dagsläget är bilens framkomlighet som är prioriterat i området och att rörligheten 
för gående upplevs som osäker med de trafikerade vägarna. Då de tre externa handelsområdena är 
fullt utbyggda har kommunen föreslagit tre nya områden för externhandeln att växa (Karlskrona 
kommun. 2010:104). Dessa områden är också placerade nära de befintliga områdena vilket, gör det 
möjligt att gå och cykla mellan områdena enligt översiktsplanen (ibid).  

Vidare beskrivs att kommunens externa handel och centrumhandeln har en bra variation och storlek 
i förhållande till varandra. Handelsområdena kompletterar varandra och vid en utveckling och 
expansion av handeln behöver det ske i symbios mellan extern- och centrumhandeln (ibid). 
Samtidigt förklarar kommunen att den kommersiella servicen har i hög grad flyttat ifrån 
landsbygdsorterna och att den handeln har haft svårt att konkurrera med den växande 
externhandeln (ibid). För att stärka handeln i landsbygdsorterna har kommunen som mål att förtäta 
orterna för ett ökat kundunderlag (ibid).  

 

Handel i Karlskrona - En studie av detaljhandeln förutsättningar och potential 
Handel i Karlskrona är en handelsutredning som syftar till att kartlägga och analysera handeln och 
dess förutsättningar och potential i Karlskrona. Mellan åren 2002 och 2003 växte Karlskronas handel 
med 6 % vilket är 2 %-enheter mer än riksgenomsnittet (Karlskrona kommun. 2005:22). Under en 
tioårsperiod mellan åren 1993 och 2003 kan analyser visa att dagligvaruhandeln i riket ökade med 10 
% medan det minskade med nästan 4 % i Karlskrona, samtidigt visar en betydligt starkare försäljning 
av sällanköp under samma period där handeln växte med 60 % medan snittet i riket låg på en 40 % 
ökning (ibid.23). Den kraftiga ökningen av sällanköpshandel, som är 50 % högre än snittet, beskrivs 
bero på kommunens progressiva satsningar på externhandels under 1990-talets andra hälft (ibid). 

Under samma period visar försäljningsindex att Karlskronas dagligvaruindex minskade från 109 till 96 
samtidigt som deras sällanköpsindex ökade från 85 till 104. Det kan tillsammans med att en 
minskning av försäljningsindex i tätorterna (Karlskronas sekundära upptagningsområde), visa att 
staden har lockat tillbaka köpkraften (Karlskrona kommun. 2010:25).  

I handelsanalysen beskrivs att Karlskronas dagligvarubransch, beklädnader och hemutrustning ligger 
under rikssnittet, medan fritidsvaror och övrig sällanköp låg över snittet (Karlskrona kommun. 
2010:24). När branscherna studeras närmare med försäljningsindex synliggörs indexera 87 och 79 för 
beklädnad respektive hemutrustning. Vilket beskrivs som anmärkningsvärt i förhållande till antalet 
klädbutiker i stadens kärna. Analysen väljer även att jämföra med Kalmar, som då hade en låg 
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närvaro av externhandeln, där indexet för beklädnader låg så högt som 139 (Karlskrona kommun. 
2010:26). Handelsanalysen tar inte hänsyn till branschglidning som blir allt vanligare med 
stormarknader som ICA Maxi och Ö&B (Karlskrona kommun. 2010:27). Vidare beskriver rapporten 
att det är möjligt för etablering av nischade heminredningsbutiker och skohandel i stadskärnan, då 
närvaron av dess verksamheter är låg i storskaliga möbelvaruhus (Karlskrona kommun. 2010:28).  

Centrumhandeln är koncentrerad till Ronnebygatan och borgmästaregatan samt de tre 
köpcentrumen som är placerade på de gatorna. Ronnebygatan och Borgmästaregatan är gågator 
vilket skapar en god tillgänglighet för gående. De tre viktiga attraktionskrafterna i Karlskrona kärna 
beskriv vara varuhuset Åhléns och galleriorna Kronan och Wachtmeister som sprider ut 
målpunkterna i staden och skapar rörelse mellan dem (Karlskrona kommun. 2010:30). Längs med 
parallellgatan och tvärgatorna är det möjligt för kantstensparkering för de bilburna, samt Stortorget 
som består till stor del av parkering. Utöver det finns det ytterligare fyra parkeringshus i kärnan. 
Detta gör butikerna längs med gågatorna även väl tillgängliga för bilister (Karlskrona kommun. 
2005:30). Dock beskrivs infarten till Karlskronas kärna som bristfällig i dess entré för de som färdas 
med bil, vilket är det vanligaste färdmedlet till kärnan (Karlskrona kommun. 2005:31). I stadens 
kärna finns utöver butiker även museer, bibliotek och konserthuset. Den militära flottan är påtaglig i 
stadsmiljön. Under 00-talet har även en mängd olika uteserveringar, restauranger och caféer 
etablerats (Karlskrona kommun. 2005:32). Karlskronas största mötesplats är Stortorget, som trots att 
det centrala läget, anses otillgängligt och har låg nyttjandegrad för sociala aktiviteter, evenemang 
och torghandel (Karlskrona kommun. 2005:31). Anledningen beskrivs vara att för stor del av torget 
används som parkering, vilket skapar en ogästvänlig miljö. 

Vidare beskriver rapporten att konkurrensen mellan externhandeln och cityhandeln är i princip 
obefintlig då handeln skiljer sig i karaktär och innehåll (Karlskrona kommun. 2005:31).  Dock beskrivs 
öppettiderna som bristfälliga och osammanhängande. Tiderna behöver vara mer enhetliga mellan 
butikerna samt öppet längre tider. Detta för att öka tillgängligheten och attraktionen för 
cityhandeln, vilket anses extra viktigt när externhandeln växer och har längre öppettider (Karlskrona 
kommun. 2005:32).  

Externhandelns tillgänglighet beskrivs som bristfällig gällande skyltning från E22:an och Österleden 
men lätt att ta sig till med bil (Karlskrona kommun. 2005:43). Området har stora tillgängliga 
parkeringsplatser med familjeparkeringar i nära anslutning till entréerna, vilket gör det väl tillgängligt 
för bilister (Karlskrona kommun. 2005:46). Dock ger parkeringens tillgänglighet och placering direkt 
till butikernas ingångar, samt bristande bänkar och mötesplatser, en utformning som inte 
uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Handelsutredningen beskriver att det är den snabba och 
tidseffektiva handeln som betonas i dessa områden (ibid). 

Handeln i orterna omkring staden Karlskrona beskrivs som rena serviceorter till staden. I dessa 
serviceorter finns en eller två lokala dagligvaruhandlare och sällanköpshandeln är i princip obefintlig. 
Handeln i grannkommunen Ronneby beskrivs även som en stor förlorare vid exploateringen av 
Karlskronas externhandel (Karlskrona kommun. 2005:48). 
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Näringslivsstrategi för Karlskrona Kommun 
Karlskronas kommuns näringslivsstrategi (2016:3) har i syfte att “beskriva hur kommunen ska agera 
för en hållbar tillväxt i samarbete med näringslivet och andra aktörer”. Den visar kommunens 
ambitioner, mål och prioriteringar för en ökad tillväxt och en god företagsamhet. Karlskrona har ett 
starkt växande näringsliv med flera multinationella företag, många företag som driver en teknisk 
innovation som lockats hit med etableringen av Blekinge Tekniska Högskola (ibid). Verkö 
industrihamn ses som en viktig motor för staden samt tidigare satsningar i järnvägen som förbinder 
kommunen med Sverige och kontinenten (ibid).  

Nu har det beslutats att Karlskrona ska marknadsföras som ett besök- och upplevelsedestination för 
att öka omsättningen inom besöksnäringen (Karlskrona kommun. 2016:3). Karlskrona har som mål 
att växa med fler företag per invånare, klättra i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat, öka 
sysselsättningen samt klättra i SKLs mätning Nöjd-Kund-Index och öka nöjdheten i 
medborgarundersökningen som utfärdas av SCB. Vidare beskrivs att kommunens näringslivsarbete 
ska kännetecknas av goda relationer och nätverk med näringslivet från lokal till internationell nivå 
samt ha väl fungerande mötesplatser där dessa relationer kan sammanträda. Kommunens 
marknadsföring ska vara anpassat efter näringslivets behov och även ha god planberedskap för 
nyetablering och expansion av befintligt näringsliv (Karlskrona kommun. 2016:4-5). 

Utöver vad kommun ska känneteckna som och vilka mål de har, finns det fastställda uppdrag för att 
öka tillväxten med andra aktörer. Det gäller bland annat att arbeta för utvecklad infrastruktur 
tillsammans med bland annat näringslivet, samverka med aktörer för att utveckla turism och 
besöksnäringen samt ta fram ett underlag för ett fortsatt internationellt arbete (Karlskrona 
kommun. 2016:5). Det största handelsföretaget i Karlskrona är Lyckeby Stormarknad AB - ICA Maxi 
som även är en av topp tio bolagen med högst nettoomsättning i kommunen (Karlskrona kommun. 
2005:6). 

 

Planprogram för verksamhetsmark 
Efterfrågan på mark är betydligt större än efterfrågan på lokaler i Karlskrona. Och efterfrågan är från 
redan etablerade verksamheter i Karlskrona på större ytor eller för att flytta närmare sina kunder. 
För externhandeln är det mark och lokaler i skyltlägen som är attraktiva. Både för att synas men även 
för att etablera verksamheten vid redan befintliga handelsområden där kunderna finns. De stora 
förfrågningarna är för skrymmande-, sällanköps- och volymhandel. (Karlskrona. 2018b:10)  

Programmet för verksamhetsmark (2018b:12) beskriver att handeln ser centrala lägen med närhet 
till knutpunkter, där handeln redan är etablerad i synliga skyltlägen, som de mest attraktiva lägena. 
Vidare beskrivs vikten av placering, där lättillgängliga och goda kommunikationer samt 
genomströmning av människor finns (ibid).  

I Karlskrona kärna finns det ett utbud samtidigt som det finns en efterfråga på lokaler, dock matchar 
inte dessa varandra på grund av fel storlek, placering eller att de är omoderna (Karlskrona. 
2018b:19). Vid Karlskrona stads centrala delar förespråkas verksamheter med låg 
omgivningspåverkan, som kontor och handel vid nyexploatering. Vid funktionsomvandling av flera 



Kandidatarbete - FM1473 - VT19 
Anton Hall & Simon Sundell 

 

35 

områden av stadens kärna skulle nuvarande mer ytkrävande verksamheter behöva omlokaliseras 
(Karlskrona. 2018b:22) 

Cykelstrategi 2030, Etapp 2018-2021 
Karlskronas kommun Cykelstrategi 2030 etapp 2018-2021 (2017) är en uppföljande cykelstrategi 
som innefattar åtgärder som främjar vardagscykling. Idag sker cirka 7 % av de dagliga resorna med 
cykel och kommunen har som mål att öka antalet till 12 % till år 2021 ytterligare till 30 % till år 2030 
(Karlskrona kommun. 2017:11). Kommunen växer och beräknar att snart komma upp i 70 000 
invånare och vill kunna göra det utan att biltrafiken ökar (Karlskrona kommun. 2017:9). Kommunen 
beskriver att det är i stadens kärna, där boendedesiteten är som högst, som potentialen för att fler 
cyklar ska kunna finnas, är som högst (ibid). Det är även i stadens kärna där behovet av ytsnåla 
transportmedel är som störst. En bil med endast förare som kör i 50 km/h upptar en yta på 140 
kvadratmeter, samtidigt som en som cyklar i 15 km/h tar upp 5 kvadratmeter (ibid). Vidare beskrivs 
de stora vinsterna med cykeltrafik jämfört med biltrafiken. Det bidrar till en ökad folkhälsa med 
måttlig motion, utan farliga utsläpp eller störande buller (Karlskrona kommun. 2017:10). Buller som 
många boende i Karlskrona har problem med i sina bostäder och som stör upplevelsen i natur- och 
rekreationsområden (Karlskrona kommun. 2017:14). Det är även ett betydligt billigare färdmedel att 
köpa, äga och underhålla, för privatpersoner samt kostar infrastrukturen en bråkdel för samhället i 
förhållande till bilen (Karlskrona kommun. 2017:10). 

Strategin fortsätter med att beskriva de miljövänliga transportmedlen och är en viktig del för 
handelns tillväxt i stadens kärna och ger en mer attraktiv livsmiljö med trevliga offentliga rum. För 
att uppnå att trafikanter övergår från att använda bilen till att använda gång och cykel som 
transportmedel, kan skatter och avgifter införas. Och att disponera utrymmet som gynnar de sociala 
och ekologiska transportmedlen. Men även att de fysiska förutsättningarna finns där, en 
stadsplanering som gynnar hållbara färdsätt. (Karlskrona kommun. 2017:11) 

I centrala Karlskrona finns cirka 500 cykelparkeringar på allmän platsmark vilken kan jämföras med 
de 3 000 bilparkeringar som finns i centrum, samt finns det ytterligare lika många bilparkeringar på 
kvartersmark (Karlskrona kommun. 2017:20). Cykelparkeringar för de boende sker oftast inom 
kvartersmark, dock tvingas besökare parkera längst med trottoaren eller på gatan. I förhållande till 
antalet boende, butiker och kontorsplatser beräknas det behövas minst 1 500 cykelparkeringar fler 
än idag på allmän platsmark (ibid). Vidare finner strategin vid investering att det är en stor brist på 
cykelparkering vid handeln, busstationer och fritidsanläggningar. 

Under 2016 satsade Karlskrona kommun (2017:15) 4,3 kronor per invånare på marknadsföring av 
cykling vilket är 1,1 kronor lägre än snittet och de satsade 48 kronor per invånare på infrastruktur 
och underhåll vilket är långt under snittet bland de kommuner som var med i cykelfrämjandet, där 
snittet låg på 257 kronor. Det finns 1,3 meter cykelväg per invånare, vilket nästan är hälften så 
mycket som riksgenomsnittet (ibid).  
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Årets stadskärna 2019 
Det är värt att poängtera att ”Årets stadskärna” är en avgiftsbelagd tävling, där varje deltagande 
kommun producerar sina egna beskrivningar av stadskärnan, från vilka tävlingsjuryn väljer vilken 
kommun som har ”bäst” stadskärna. Dock är det intressant för arbetet att studera hur Karlskrona ser 
på sitt eget arbete med stadskärnan och sina planeringsprocesser. Därför är Karlskronas bidrag till 
tävlingen användbart i denna studie. 

Årets stadskärna 2019 är ett dokument där Karlskrona har beskrivit sig själva som, inte vilken stad 
som helst, utan en stad som har alltid tagit sig an komplicerade uppgifter och en stad som är byggt 
efter barock-idealet med rutnät, breda gator och monumentala stråk och platser (Karlskrona 
kommun. 2019:1). Dokumentet beskriver hur offentliga rum har blivit tryggare, mer estetiskt 
tilltalande och mer funktionella genom omgestaltning av gator, parker och torg (Karlskrona 
kommun. 2019:2). Det beskrivs som stora utmaningar när det finns flera olika intressenter att ta 
hänsyn till och för att skapa en gemensam målbild och en bredare förståelse mellan kommunen, 
politiker, fastighetsägare och näringsliv har studieresor gjort tillsammans (Karlskrona kommun. 
2019:3). Det resulterade i en samverkansorganisation där stadens utveckling drivits tillsammans med 
flera aktörer där kommunen är en av dem. Samverkansorganisationen har som mål att jobba utifrån 
att vara “internationellt ledande, öka attraktiviteten som besöksmål, vara öppna och välkomnande 
samt nöjda invånare” (Karlskrona kommun. 2019:3), ett mål som utgår från deras vision att 
“Karlskronas stadskärna ska vara internationellt ledande med fokus på upplevelser, tillgänglighet och 
kvalitet” (Karlskrona kommun. 2019:5). Alla samverkansgrupper har gemensamma 
verksamhetsplaner som påverkar stadskärnan, men det finns även ett gemensamt åtgärdsprogram 
med prioriteringar (Karlskrona kommun. 2019:4). Vid vissa träffar bjuds även alla aktörer in 
(Karlskrona kommun. 2019:8) och när de olika aktörerna inom samverkansgruppen är överens om en 
gemensam handlingsplan, konkretiseras det i olika stadsprojekt där kommunen finansierar hälften 
av kostnaderna, vilket kommunen beskriver som “Karlskronamodellen” (Karlskrona kommun. 
2019:3). 

Vidare förklarar Karlskrona kommun (2019:5) att den världsledande och prisbelönta arkitektbyrån, 
Gehl Architect, är den avgörande faktorn för det engagemanget för utvecklingen av stadskärnan, 
efter deras stadsdelsanalys av Karlskrona samt att det inte varit möjligt att modernisera stadskärnan 
utan engagemanget från fastighetsägare och en gemensam tydlig strategi. Med gott samarbete 
mellan flera aktörer pågår nu ett arbete att ha ett gemensamt webbaserat system för 
parkeringsplatser i staden, som ska fungera för både privata och offentliga parkeringar, samt se vart 
lediga parkeringsplatser finns (Karlskrona kommun. 2019:11).  

Karlskrona kommun (2019:21) beskriver sin stad som myllrande handelsstråk med shopping, hotell, 
caféer och restauranger med mång unika butiker som drivs lokalt tillsammans med större kedjor 
som har en bra konkurrens. Kommunen likställer förra sommarens myller på stadens gågator som 
närmast kontinentalt folkliv (ibid).    
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Cityklimatet  
Cityklimatet syftar till att beskriva deras cityhandel i förhållande till andra orter och för att få svar på 
om stadskärnans omsättning minskar eller ökar. I Cityklimatet 2018 rapport av WSP (2018:88) visar 
Karlskronas handelsutveckling i olika branscher mellan åren 2016-2017 i stadskärnan. Inom 
dagligvaror ökade omsättningen med 3,2 % medan sällanköpsvaror minskade med 2,2 %. Inom 
cafe´och restaurang ökade omsättningen med 6,1 % medan branschen hotell och vandrarhem 
minskade med 3,4 % (ibid). Inom annan service skedde en minskning på 2,1 %, där 
underkategorierna kulturinstitutioner och rese & turism sticker ut. Kulturinstitutioner hade en 
ökning på 12,5 % medan underkategorin rese & turism hade en minskning på 50 %. Den generella 
utvecklingen för samtliga branscher i Karlskrona stadskärna låg på 0,8 % (ibid).  

För dagligvaruhandeln i Karlskronas stadskärna var försäljningsindexet 100 år 2011 och 101 år 2012 
och för sällanköpshandeln var det 108 år 2011 och 107 år 2012 (WSP. 2013). Stadskärnans andel av 
den totala omsättningen i kommunen av sällanköpsvaror år 2012 var 32 % och omsättningen i 
stadskärnan hade minskat med 0,9 % (ibid). En gemensam omsättningberäkning över branscher 
mellan åren 2009 och 2017 visar på en ökning på 8,2 % (WSP. 2017; WSP:2018).  

 

Områdesbeskrivning Karlskrona 
Områdesbeskrivning Karlskrona är ett kommunalt dokument som tar fram statistik och data över 
kommunen varje år. Utifrån statistik från 2018 års områdesbeskrivning Karlskrona (2018c:1) finns ett 
bilinnehav på 418 bilar per 1 000 invånare. 

 

5.1.3 Analys Karlskrona 

Planeringsideal 
Karlskronas näringslivsstrategi (2016) för Karlskronas kommun har ett stor fokus på att underlätta 
och tillgängliggöra för företag att verka och etablera sig i staden. De har fastställda uppdrag som ska 
ske genom nätverkande med näringslivet och andra aktörer för att bland annat utveckla 
infrastrukturen och turismen för en ökad besöksnäring. Vidare har strategin ett tiotal mål och 
strategier som kommunen ska jobba mot för att gynna näringslivet, dock tar inte kommunen upp 
något sätt hur eller på vilket sätt det ska ske, eller efter vilka förutsättningar eller eventuella 
ramverk. Strategiernas och målens essens är nätverkande och företagsvänlighet, men öppna för 
flera olika tillvägagångssätt för att nå dit. 

I Karlskronas rapport Årets stadskärna, lägger kommunen stor vikt i samarbetet och nätverkandet 
mellan privata aktörer för att åstadkomma upprustningar av stadens offentliga rum. Nätverkandet 
fungerar som ett verktyg för att få fler att vara delaktiga i stadens utformningar och prioriteringar. 
Besluten om stadens projekt har fattat gemensamt och gjort det möjligt för kommunen att reducera 
kostnaderna genom att aktörerna inom nätverket finansierar hälften av kostnaderna, vilket de 
beskriver som “Karlskronamodellen”. Nätverkets mål och vision lägger vikt på internationalitet och 
att öka attraktionen som besöksmål. Det som har lagt grunden och är den främsta anledningen till 
satsningar i stadsmiljön, är enligt det kommunala dokumentet ett världsledande och prisbelönad 
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arkitektbyrå som har tagit fram en stadsdelsanalys för Karlskrona stad i uppdrag åt Karlskrona 
kommun. Beskrivningen av “Karlskronamodellen” tydliggör att beslut och finansiering av stadens 
utveckling och prioriteringar sker unisont inom nätverksorganisationen och inte primärt utgår från 
vad den representativa demokratin vill åstadkomma. 

Karlskrona kommun har gjort egna strategier och förslag på ny markanvändning för verksamheter 
och handeln, förslagen är välarbetade och kommuntäckande. I programmet för verksamhetsmark 
har 18 kartillustrationer på förslag till nya handels och verksamhetsområden över Karlskrona tätort 
gjorts (Karlskrona kommun. 2018:3-43). Ytterligare kartor har även framtagits över de större orterna 
i Karlskrona kommun (2018:44-57). Karlskrona kommun har därmed kompetens och personal för 
framtagandet av planeringsstrategiska dokument, till skillnad från handelsanalyserna för stadens 
kärna, där kommunen har utkontraktat framtagandet av materialet. Det är då material där analyser, 
slutsatser och förslag är framtaget av ett externt företag och inte, till skillnad från dokument gjorda 
av kommunen, något som utgår från kommunpolitikerna. Det kan tyda på att kommunen ser större 
behov av kompetens inom utvecklande av extern handel och verksamheter än kompetens inom 
utvecklandet av centrumhandeln.  

 

Attribut 

Handeln i Karlskrona består av ett externhandelsområde 4 kilometer från stadens kärna samt 
cityhandeln. Cityhandeln består av cirka 120 butiker som huvudsakligen är placerade längs med den 
delen som är gågata av Ronnebygatan och Borgmästargatan, med tre gallerior placerade, 
Affärshuset Kronan, Wachtmeister Galleria och Riksgallerian (Karlskrona kommun. 2010:103). Där 
varuhuset Åhléns, Affärshuset Kronan och Wachtmeister Galleria beskrivs som de tre hållpunkterna, 
som även är placerade i var sin del av citys handelsområde vilket bidrar till en rörelse genom staden 
som skapar liv och en attraktiv stad (Karlskrona kommun. 2005:30). Variationen av välkända 
butikskedjor och lokala unika butiker beskrivs som viktig för att både kunna locka kunder och att 
skapa en lokal prägel (Karlskrona kommun. 2005 & 2010). Dock nämns att det finn ett begränsat 
utrymme i de attraktiva lägena (Karlskrona kommun. 2010) samt att utbudet av lokaler inte matchar 
med den efterfrågan som finns i staden, vilket kan bero på storleken och att de är för omoderna 
(Karlskrona kommun. 2018b:19).  

Vidare förklaras att kulturinstitutioner som museer, biblioteket och konserthuset som viktiga aktörer 
i staden för en bred branschdifferentiering, tillsammans med de unika mötesplatserna i de offentliga 
rummen, vilket skapar en konkurrenskraft mot nyare handelsområden (Karlskrona Kommun. 2010). 
Vilket även syns i ökad omsättning inom kulturinstitutioner på hela 12,5 % mellan åren 2016/2017 
(WSP. 2018:81). 

Medan efterfrågan för lokaler är hög i attraktiva lägen i staden är efterfrågan för verksamhetsmark 
betydligt större (Karlskrona kommun. 2018b:10) då dagens externa handelsområden är fullt 
utbyggda (Karlskrona kommun. 2010:104). Vilket består av Amiralen, Slottsbacken och Järavägen, 
placerade intill varandra cirka 4 kilometer från stadens kärna (ibid).  Handelsområdena etablerades 
under 90- och 00-talet och resulterade till en 60 % ökning i omsättningen under en tioårsperiod 
inom sällanköpsvaruhandeln (Karlskrona kommun. 2005:25). Under samma period ökade även 
försäljningsindexet från 85 till 104 (ibid) och idag består är en av stormarna topp tio av de företag i 
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kommunen som har högst omsättning (Karlskrona kommun. 2016:6). Handelsanalysen över 
Karlskrona menar att den stora etableringen av externhandeln i princip inte innebär någon 
utkonkurrering av cityhandeln för deras olika inriktningar, medan Karlskronas översiktsplan menar 
att de båda handelsplatserna behöver växa i symbios.  

Trafiken till stadens kärna sker norrifrån via Borgmästarekajen, Österleden samt järnvägen. Här 
samsas gående, cyklister, bilister och personer som färdas med kollektivtrafik som buss och tåg för 
att nå centrum. Stadsbussarna består av åtta bussar som alla går genom kärnan för att sedan sprida 
ut sig till stadsdelar och närliggande tätorter (Karlskrona kommun. 2010:105). I stadens kärna finns 
det närmare 9 000 bilparkeringsplatser fördelat på kantstens parkeringar, fyra parkeringshus och 
markparkering på Stortorget (ibid). Vidare är cykelvägarna väl utbyggda till stadens kärna, dock 
existerar endast en fjärdedel av behovet av cykelparkeringar och det är endast 7 % av de dagliga 
resorna som sker med cykel (Karlskrona kommun. 2017). Cykelvägnätet är utbyggt till de externa 
handelsområdena, även om framkomligheten är bristfällig när bilarnas framkomlighet premieras. 
Bilen är det främsta färdmedlet till de externa handelsområdena, via Österleden, där också hälften 
av stadsbussarna stannar. 

Med flertalet typer av trafikslag till stadens kärna, som alla har väl utbyggd infrastruktur, skapas en 
hög tillgänglighet. Kollektivtrafikens frekvens och omfång över flera närliggande tätorter och 
tågtrafikens omfång till angränsande län skapar en hög tillgänglighet för ett brett underlag till 
stadens kärna (Karlskrona kommun. 2010:105-106). Inne i stadens kärna är servicen koncentrerad 
längs med och runt om gågator vilket skapar trygga och tillgängliga rum. Med det stora utbudet av 
bilparkeringar nära gångområdena ges även de med bil en god tillgänglighet (Karlskrona kommun. 
2005:30). Dock resulterar bristen på cykelparkeringsplatser i osäkra parkeringar längst med 
trottoarer eller parkeringar långt ifrån sitt mål vilket försämrar tillgängligheten. Servicen i stadens 
kärna är främst belägen längs med de två gågatorna, runt Stortorget och de tre galleriorna vilket ger 
en god tillgänglighet för gående mellan olika ärenden (Karlskrona kommun. 2005:30).  

 

5.2 Fallstudie Landskrona (av Anton Hall) 

5.2.1 Inledning till Landskrona 

Landskrona kommun är lokaliserat i södra Sverige, Skåne län. Landskrona grundades på 1400-talet, 
som en mindre fiskehamn. Under den tiden tillhörde Landskrona Danmark och var redan under 
1500-talet en medelstor dansk stad, med cirka 1 000 invånare. Vid denna tid påbörjades 
byggnationen av Landskrona Slott som kom att bli ett signum för staden. Staden var militärt känslig 
och blev tillhörande Sverige under 1600-talets senare hälft. Under 1800-talet fick stadens näringsliv 
ett uppsving på grund av den växande industrialismen och sitt fördelaktiga hamnläge. Omlandets 
bördiga jord bistod också med tillväxt i form av jordbruk och det dröjde inte länge innan 
invånarantalet fördubblats. (Nationalencyklopedin. Landskrona)  
 
Idag omges staden av vida jordbrukslandskap, hamn- och tyngre industriområden. Stadsbilden 
präglas av Landskrona Slott, med omgivande vallgravssystem, som förgyller staden med den för 
tiden karaktäristiska radialplan i kombination med en distinkt rutnätsplan. Idag bor cirka 32 000 
människor i tätorten. (Nationalencyklopedin. Landskrona) 
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5.2.2 Dokumentsammanfattning Landskrona 

Landskrona översiktsplan 
2015 antog Landskrona sin aktuella översiktsplan. I planen identifieras några av de problem 
Landskrona står inför, främst boendesegregering, sådan att invånare inte har möjlighet att själva 
välja var de ska bo. Ett annat problem som identifieras är att boende i närområdet upplever stadens 
kärna som otrygg och att de därför väljer att göra varuinköp i andra närliggande kommuner. Främst 
reser Landskronabor till externhandeln i Helsingborg, till vilken det finns goda transportförbindelser 
med bil (Landskrona stad. 2015a: 182).  

För att lösa dessa problem menar Landskrona att stadens kärna måste förstärkas och få en tydligare 
identitet (Landskrona stad. 2015a: 22). Det görs genom att hitta stadens kvalitéer och komplettera 
samt stärka dem, snarare än att konstruera nya värden. Stadsparker och offentliga rum ska 
tydliggöras, fysiska barriärer ska motarbetas och utemiljöer med låga bullervärden som uppmuntrar 
till aktivitet ska konstrueras. Detta innebär att mjuka trafikanter, såsom fotgängare och cyklister, ges 
högst prioritet (Landskrona stad. 2015a: 23) Fler gång- och cykelvägar ska implementeras och 
vägområden ska omvandlas till stadsgator (Landskrona stad. 2015a: 22 - 23). Gatuparkeringar 
elimineras i och omkring staden och det är staden som ska utforma trafiknätet, inte tvärtom 
(Landskrona stad 2015: 167). De system som inte uppmuntrar till kollektivtrafik, gång eller cykel 
erfordras grundläggande förutsättningar och ges låg prioritet i den fysiska miljön (ibid).  

Enligt översiktsplanen är stadens centrum i expansion och utgör den kvalité som gör kommunen 
attraktiv (Landskrona stad. 2015a: 166). Genom att investera i den kommer stadens identitet att 
stärkas och fler kommer vilja flytta till kommunen, både företag och boende. Stadens 
jordbruksomland är också kvalitéer som bör omhändertas och förtätning av staden är därför 
eftersträvansvärt ur även den aspekten (Landskrona stad. 2015a: 170-171). Därutöver leder 
förtätningen till minskat bilbehov, staden får mer liv och uppmuntrar till en mer diversifierad och 
funktionsblandad stad, vilket kommunen menar är kvalitéer staden redan erhåller och som ska 
belysas i alla sammanhang (Landskrona stad. 2015a: 170). Stadsinvesteringarna innebär 
konsekventiellt att tillgänglighet är ett centralt genomgående begrepp i översiktsplanen. 
Rutnätsplanen likställs med trygghet, framkomlighet och orienterbarhet (Landskrona stad. 
2015a:199). 

Landskrona är den stad som vuxit mest i regionen förhållande till sin storlek (Landskrona stad. 
2015a: 49). Dock är den inomkommunala arbetskraften relativt svag och dagspendlingen ut i 
omkringliggande region således hög (ibid). Detta uttrycks nödvändigtvis inte som något negativt, då 
de regionala kollektivtrafikförbindelserna är goda och Landskronas centrum som varumärke kan 
locka boende och kommunen kan kapitalisera på skatteintäkterna (ibid).  

Landskrona innerstad är en plats som ska utvecklas och användas i största möjliga mån för olika 
typer av aktiviteter, handel och boende. Enligt översiktsplanen läggs därför mycket resurser på att 
konstruera miljöer med rätt karaktär, markbeläggning, belysning, funktioner och utrustning. För att 
driva detta har ett stadsmiljöprogram utvecklats. Detta program innehåller tydliga riktlinjer för hur 
det offentliga rummet ska omhändertas, möbler, belysas, skyltas och vilket material som ska 
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användas för att skapa en helhet. Programmet är bryggan mellan de konkreta åtgärderna och 
stadens vision: “Landskrona ska bli staden som har den mest välskötta och till gestaltningen den 
mest spännande och mångsidiga stadsmiljön”. (Landskrona stad. 2015a:171) 

Handelsförutsättningar i kommunen består främst av centrumhandel i stadens centrala delar, där 
flera större och mindre butiker finns samlade. Utanför stadsranden finns ett fåtal 
handelsetableringar, med främst dagligvaruhandel. Bortsett från centrum är omsättningen mycket 
låg eller obefintlig vad gäller sällanköpshandel i tätorten (Landskrona stad. 2015a: 182-183). 
Restaurangbranschen är den bransch som har högst omsättning, främst i stadskärnan (Landskrona 
stad. 2015a:182). Stadens försäljningsindex har under 90-talet och tidigt 2000-tal legat omkring 80 
för dagligvaruhandeln (ibid). 2011 ökade den till 83, vilket är lägre än snittet för jämförbara 
kommuner i regionen (Landskrona stad. 2015a:182). Sällanköpshandeln nådde ett bottenår 2006, 
men har sedan dess ökat och låg 2011 på 47 (ibid). Enligt Landskrona beror detta på de goda 
förbindelserna till Helsingborg, med väg E20, och mycket köpkraft attraheras till deras externhandel 
och gallerior (Landskrona stad. 2015a:183). Som strategier för att öka konsumtionen ska Landskrona 
centrum stärkas, i mångfald av handelsutbud, kultur och nöjen. Öppettider ska förlängas och 
servicen förbättras. Inga gallerialösningar tillåts utanför stadskärnan. Inte heller några 
externhandelsområden ska uppföras (Landskrona stad. 2015a:187).  

 

Landskrona fördjupad översiktsplan 
Stadens aktuella fördjupade översiktsplan antogs 2014 och omfattar Landskrona tätort och centrum. 
Den fördjupade översiktsplanen belyser och problematiserar samma stadselement och strukturer 
som översiktsplanen. Utgångspunkten är att gatunätets uppbyggnad och utformning är 
strukturbildande, inte bara för trafiken, utan för hela staden och ska följa stadens livsmiljö 
(Landskrona stad. 2014:26). Bilen och 60-talets planeringsideal med trafikseparering och syn på 
tillgänglighet kritiseras och klassificeras som fysiska barriärer, som motverkar stadens utveckling 
(Landskrona stad. 2014: 26-29). Strategier har utvecklats för att arbeta bort dess avtryck i staden, 
genom att till exempel göra stadens rutnät mer finmaskigt, omvandla bilvägar till stadsgator och 
skapa målpunkter längsmed cykelleden som konstruerar mötesplatser (Landskrona stad 2014:26-
30). I Landskrona ska cykel eller gång vara det självklara valet av transportmedel, menar kommunen 
och hela stadens struktur och rytm ska utgå från de mjuka trafikanterna.  

En av stadens, enligt kommunen själva, finaste kvalitéer är dess småskalighet och närhet till allt, med 
många aktiviteter och gott stadsliv (Landskrona stad 2014:44). Staden är tätbebyggd och 
stadsstrukturen breder ut sig radiellt ungefär 1,5 kilometer från stadens centrala torg, Rådhustorget. 
Mötet mellan jordbrukslandskap och innerstad är därför relativt skarpt (Landskrona stad 2014:26), 
vilket är starkt identitetsskapande och anses bidra till en unik nyans av boendekvalitéer (Landskrona 
stad 2014:44). Landskronas största utmaning, enligt de själva, är stadens socioekonomiska situation 
(Landskrona stad 2014:46). För att övervinna denna utmaning behöver staden, som nämnt i 
översiktsplanen, förtäta stadskärnan och göra omfattande investeringar i stadens befintliga kvalitéer 
(Landskrona stad 2014:50-52). Stadens vision återfinns i samma form genom olika kommunala 
dokument, “Landskrona ska bli staden som har den mest välskötta och till gestaltningen den mest 
spännande och mångsidiga stadsmiljön”, således även i den fördjupade översiktsplanen (ibid). För 
att arbeta mot denna vision och lösa stadens problem har elva strategier utvecklats, vilka ska 
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betraktas som stadens manifest (Landskrona stad 2014:52). I strategierna är det tydligt att staden 
ska fortsätta vara tätt bebyggd med blandade funktioner och arkitektur, främja de mjuka trafikslagen 
och erbjuda goda kollektivtrafikförbindelser (Landskrona stad 2014:54-59). Handeln i centrum ska 
kompletteras med bättre utbud av sällanköpshandel och fungera som kommunens främsta 
handelsplats, vilket innebär att gallerior eller externa handelsområden utanför stadsranden inte 
tillåts (Landskrona stad 2014:107). Centrum är även den knutpunkt som lockar och för människor 
samman, vilket bidrar till ett bredare kunskapsutbyte och en bättre socioekonomisk situation 
(Landskrona stad 2014:54-59).  

 

Landskrona näringslivsstrategi 
I Sverige lades många tillverkningsindustrier ned, likväl även i Landskrona. Avvecklingen av varvet 
drabbade staden särskilt hårt, eftersom stor andel av industrin i närområdet var beroende utav den 
(Landskrona stad. 2015b:4). Denna omställning har Landskrona inte klarat lika bra som andra städer i 
Sverige, vilket har lett till relativt liten inomkommunal arbetskraft. Idag finns cirka 3 800 
arbetstillfällen fördelat över 15 000 anställda i stadens näringsliv. Ungefär 8 000 av kommunens 
arbetsföra befolkning pendlar ut till andra kommuner för att arbeta, medan ungefär 6 000 pendlar 
in. Tillverkningsindustrin är fortfarande den dominerande branschen, där 21 % av arbetstagarna är 
anställda, motsvarande den dubbla genomsnittliga andelen i riket (ibid).  

Som tidigare påpekats pendlar många ut ur Landskrona för att arbeta, men detta är nödvändigtvis 
inget negativt. Det bidrar med skattepengar till kommunen, vilket ökar inkomstunderlaget som i sin 
tur kan få positiva effekter på utbudet av konsumtionstjänster (Landskrona stad. 2015b:8). Handeln i 
innerstaden består idag ungefär 100 butiker inom olika branscher. Stadskärnan är en viktig del av 
stadens attraktionskraft och bidrar både till stadens tillväxt som handelsfunktion, men också som 
upplevelseplats för de boende. Dock saknar Landskrona traditionen av att marknadsföra staden som 
handelsplats, vilket har lett till att omkringliggande kommuners externhandel är en mycket stark 
konkurrenskraft till kärnan (Landskrona stad. 2015b:6). Stadskärnan måste därför utveckla ett 
bredare utbud inom dagligvaru- och sällanköpshandeln (Landskrona stad. 2015b:12). Staden har 
goda förutsättningar för en sådan marknad, då hälften av alla sällanköpsvaror införskaffas utanför 
kommunens gränser och tillväxten inom branschen är stark (ibid). Inom dagligvaruhandeln 
införskaffas fyra femtedelar inom kommunen.  

E-handeln växer snabbt, men utgör endast 6,4 % av den totala detaljhandeln och anses inte utgöra 
något hot mot innerstadens handel, eftersom stadskärnan har omdefinierat vad handeln innebär 
och handeln blir istället en del av en upplevelse (Landskrona stad. 2015b:12). Denna omdefinition av 
stadshandeln hjälper även kommunen att konkurrera med andra regionala handelsområden (ibid). 

 

Landskrona cykelplan 
Landskrona har blivit utsett till den stad i Sverige som väljer cykeln i störst utsträckning vid 
transportering av korta avstånd (Landskrona stad. 2015c:10). Detta beteende vill kommunen 
bibehålla och uppmuntra. Dock reser Landskronabor generellt långa sträckor, vilket kan bero på den 
höga arbetspendlingen ut ur kommunen (ibid). De vanligaste transportsätten är bil, 57 % av det 
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totala resandet, medan cykeln används vid 15 % av det totala antalet resetillfällena. Inom 5 
kilometer reser 23 % istället med cykel och 57 % med bil. När avstånden närmar sig innerstadens 
skala, ungefär 1 kilometer eller mindre, ökar andelen cyklister till 34 %, likväl andelen fotgängare 
likaså till 34 % (Landskrona stad. 2015c:10). I tätorten finns två cykelbarometrar utplacerade, som 
mäter andelen cyklister som passerar per dag. Antalet passager har ökat med cirka 3 % per år under 
de senaste fyra åren (ibid). Cykeln som transportmedel anses idag redan ha goda förutsättningar och 
resurser investeras i större utsträckning i cykelkampanjer och mobility management, för att förändra 
invånarnas resvanor (Landskrona stad. 2015c:19). 

Cykelstrategin är framtagen för att tydliggöra prioriteringen av cykeln som transportsätt i staden och 
för att ge kommunen ett bättre underlag i olika planeringsprocesser och starkare inflytande. Särskilt 
i de fall då inte byggherren för ett område har intresse i att tillgodose allmänna gång- och cykelvägar. 
(Landskrona stad. 2015c:7)  

 

Landskrona Parkeringsplan 
Landskrona menar att antalet parkeringar i en stad är en balans mellan två pelare i ett och samma 
intresse. Fler parkeringar kan leda till ökat bilanvändande, vilket sätter en prägel på hur staden 
utformas, men kan också bidra till ökad tillgänglighet in till stadens kärna. För få parkeringar kan öka 
andelen olagliga och ineffektiva parkeringar och som följd minska tillgängligheten med andra 
transportsätt och kan även utgöra en trafiksäkerhetsrisk. (Landskrona stad. 2016:5) Kommunen har 
därför utvecklat en parkeringsplan med syftet att underlätta kommunala beslut och vägleda vid 
avvägning mellan olika ställningstaganden när staden växer. Detta åstadkommer planen bland annat 
genom att dela in staden i tre olika zoner, A, B och C, som beräknas inneha olika parkeringsbehov 
(Landskrona stad. 2016:25). Zon A, som inkluderar innerstaden och centrum, anses kräva färre 
parkeringsplatser och parkeringsnormen bedöms därför vara 11,5 parkeringsplatser per 1000 
kvadratmeter handelsverksamhet, 0,3 parkeringsplatser per lägenhet och 0,86 parkeringsplatser per 
enbostadshus (Landskrona stad. 2016:27). Idag finns totalt 984 allmänna parkeringsplatser i 
innerstaden, bostadsparkeringar ej är inräknade (Landskrona stad. 2016:32).  

Många parkeringsytor i stadens kärna kommer exploateras i samband med de planerade förtätnings- 
och utvecklingsprojekten inne i stadens centrum (Landskrona stad. 2016:7), men ett förändrat 
ställningstagande till antalet parkeringar görs inte. Landskrona har färre bilar per antal invånare än 
många andra likvärdiga städer. Biltätheten i staden har stagnerat och legat omkring 400 bilar per 1 
000 invånare under de senaste 15 åren, vilket är något lägre än rikssnittet, där biltätheten är 470 
bilar per 1 000 invånare (Landskrona stad. 2016:10). 

 

Cityklimatet 
Cityklimatet syftar till att beskriva cityhandelns förhållande mellan olika stadskärnor, för att få svar 
på om stadskärnans omsättning minskar eller ökar. I Cityklimatet 2018 (WSP. 2018:100) visas att 
Landskronas handelsutveckling i olika branscher mellan åren 2016-2017 i stadskärnan. Inom 
dagligvaror minskade omsättningen med 0,2 % och sällanköpsvaror minskade med 7,0 % (ibid). Inom 
café och restaurang ökade omsättningen med 0,8 % och branschen hotell och vandrarhem ökade 
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med 6,7 %. Inom annan service skedde en minskning på 1,4 %. Den generella utvecklingen för 
samtliga branscher i Landskrona stadskärna låg på minus 2,1 % (ibid). 

År 2011 var försäljningsindex för dagligvaruhandeln i stadskärnan 83 och år 2012 var det 82. För 
sällanköpshandeln var 48 och 46, år 2011 respektive år 2012 (WSP. 2013). Stadskärnornas andel av 
total omsättningen i kommunen av sällanköpsvaror år 2012 motsvarade 59 %, dock minskade 
omsättningen i stadskärnan med 0,7 % i Landskrona (ibid). En gemensam omsättningberäkning över 
branscher mellan åren 2009 och 2017 visar på en ökning på 2,8 % (WSP. 2017; WSP:2018). 

 

Landskrona stadsmiljöprogram 
Landskrona stadsmiljöprogram är en samling kommunala program som omfattar konkreta riktlinjer 
för hur olika element i stadsmiljön ska konstrueras, presenteras och nyttjas. Syftet med programmet 
är att ge praktiska riktlinjer, samt realisera och konkretisera stadens vision och mål “stärka stadens 
identitet och skapa en så vacker och trivsam stad som möjligt” (Landskrona stad. 2019a:4). 
Programmet omprövas vartannat år och behandlar främst de aspekter som berör upplevelsen av 
den offentliga miljön. Dokumentet är riktat till planerare och arkitekter, men även till andra som 
berörs av dokumentet för att underlätta handläggningsprocesser och ge information om vilka 
tillstånd som krävs för en given aktivitet (Landskrona stad. 2019a:4; Landskrona stad. 2018:5). I 
programmet framgår det bland annat fyra typer av utemöbler som ska klä innerstaden, vilken 
belysningsarmatur som är estetiskt lämplig och samtidigt ger god belysning, olika markbeläggningar 
och relationen mellan väg och uteservering (Landskrona stad. 2019a:4; Landskrona stad. 2018: 5; 
Landskrona stad. 2019b:5; Landskrona stad. 2019c:5). Därmed bidrar programmet till en 
sammanhängande stadsidentitet, likväl funktionalitet för drift och underhåll samt underlättar för 
planerare (Landskrona stad. 2019c:5; Landskrona stad. 2019b:5). 

 

5.2.3 Analys Landskrona 

Planeringsideal 
Landskrona identifierar problem i olika dokument, såsom översiktsplanen, som staden står inför. 
Problemen som ställs upp kan ha många orsaker och lösningar, men Landskrona väljer konsekvent 
att sträva mot en vision som syftar till att lösa problemen. Utefter visionen är det kommunen själva 
som tar initiativ till stadsutvecklingen och de har tydliga riktlinjer och policies som kan delegera 
arbete vidare till andra aktörer. Två exempel på sådana styrdokument är stadsmiljöprogrammet och 
de elva stadsbyggnadsprinciperna, stadens manifest, som är konstituerade i den fördjupade 
översiktsplanen. Ramverken är hårt reglerade och berör befintlig bebyggelse, ombyggnation och 
nyetablering på olika sätt. Regleringen innefattar bland annat utformning och placering av 
reklamskyltar, markbeläggning för säsongsbaserade uteserveringar och olika markbeläggningar i 
staden som helhet. Även möblering och belysning av offentliga rum regleras och erhålla en enhetlig 
utformning, främst av estetiska skäl. Vidare prioriteras nya bostadsområden belägna i stadens kärna 
eller i anslutning till det redan befintliga kollektivtrafiknätet i planarbetet. Anmärkningsvärt är att 
det är kommunen själva som konstruerar samtliga dokument och styrprinciper. Planeringsarbetet är 
alltså inte något som konsultfirmor eller andra externa tjänster i första hand kan eller bör bidra med. 
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Med detta kan Landskrona tolkas mena att planering är en vetenskap och det är kommunen som är 
experten. Tydligare blir det då Landskrona står inför ekonomiska problem och bristande 
inomkommunala arbetstillfällen, men använder inga strategier för att nätverka med företag och 
näringsliv, som i första anblick kan tänkas vara en effektiv lösning.  

 
Attribut 
Landskrona har relativt låga försäljningsindex, vilket kan bero på att många invånare reser till andra 
orter för att göra sina inköp (Landskrona stad 2015:5). Svagaste marknaden är sällanköpshandeln, 
som bortsett från centrumhandeln är nästan obefintlig, där Helsingborgs externhandelsområden kan 
vara en faktor som påverkar stadens omsättning. Landskrona har inga egna renodlade 
externhandelsområden och centrumhandeln står för hela Landskronas handelsutbud, vilket gör den 
till en mycket viktig punkt för stadens företags- och socioekonomiska tillväxt (Landskrona stad 
2014:49). I både dagligvaru- och sällanköpshandeln är Landskronas försäljningsindex under 100 
(Landskrona stad. 2015a:182-183), vilket innebär att invånare inte införskaffar alla sina varor inom 
kommunens gränser. Detta kan tolkas på tre sätt: (i) Den utomkommunala handelns säljkraft är 
inträngande nog att konkurrera med Landskronas stadshandel, (ii) Landskronas stadshandel lever 
inte upp till sin potential, trots de kommunala investeringarna i stadskärnan eller (iii) Landskronabor 
har inte samma konsumentmöjligheter eller konsumentvanor som övriga riket. För att förbättra 
situationen formulerar kommunen olika styrdokument och riktlinjer som ska ge dem större kontroll 
över handelns utveckling (Landskrona stad. 2019a; et. al.). 
 
Landskrona är en tätt bebyggd stad, med cykel- och gångvänliga avstånd över hela kärnan. Det är 
även de transportsätt som dominerar inne i staden (Landskrona stad. 2015c:10-13). För att stärka 
dessa enligt kommunen eftersträvansvärda transportsätt bebyggs parkeringsplatser, vägar 
omvandlas till gågator och bilar får utmarkerade och undangömda parkeringsplatser (Landskrona 
stad 2015:167; Landskrona stad. 2016:7). Det framgår tydligt att bilen problematiseras och anses 
vara ett suboptimalt transportsätt. Ett annat perspektiv kan även vara att bilen är ett mindre 
nödvändigt transportsätt, då bilens plats i det offentliga rummet rekonstrueras och förflyttas utan 
att nya ställningstagande tas, rörande till exempel parkeringsnormer. Detta återspeglas även i att 
biltätheten i staden är lägre än rikssnittet, trots att många dagspendlar ut ur kommunen 
(Landskrona stad. 2016:10). Det kan innebära att staden tidigare vigt mer plats åt bilen än vad som 
är nödvändigt och strategierna mot biltrafiken är egentligen en optimering av stadens trafiknät.  
 
Landskrona har en tät kärna med goda förutsättningar för både handel- och servicesektorn 
(Landskrona stad. 2015b:12). Den är även gång- och cykelvänlig, på grund av stadens täthet, vilket 
också reflekteras i andelen som går och cyklar. Mötet mellan stad och landskap är dock relativt 
skarpt, vilket kan skapa problem vid transporter utanför stadens rand. Men Landskronas koppling till 
regionen är god (Landskrona stad. 2015a:183), vilket kan under rätt premisser leda till hög 
tillgänglighet till stadens kärna. Framkomlighet för mjuka trafikanter, prioriteras högt i stadens 
rutnät och målet är att de mjuka transporterna ska anses vara det självklara transportvalet 
(Landskrona stad. 2014: 26-29). Bilparkeringar och bilvägar har låg prioritet eller placeras med på 
sådant sätt att stor hänsyn visas till stadens offentliga rum (Landskrona stad. 2015a:22; Landskrona 
stad. 2015a:166). 
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5.3 Komparativ analys 

Planeringsideal 
Karlskrona har en stark samverkan med näringslivet, fastighetsägarna och andra privata aktörer där 
de tar gemensamma beslut om bland annat upprustning av stadens kärna. Kommunen beskriver det 
stärka samarbetet som nyckeln för att möjliggöra de satsningar som görs. Karlskronas nätverkande 
är inte detsamma förhållningssätt som Landskrona har med de privata aktörerna. Landskrona har 
tydliga riktlinjer och ramverk för vart, hur och utformning vid om- och nybyggnad. De har detaljerade 
beskrivningar för placering av marknadsföring, företagsnamn och andra skyltar på husfasader och 
stadens offentliga rum. Där Karlskronas näringslivsstrategi snarare vill göra allt för näringslivet, till 
och med gå så långt som att deras marknadsföring ska anpassas efter näringslivets behov. Deras 
förhållningssätt att samverka med flera aktörer i staden kan även resulterat i ett mer mångfacetterat 
transportsystem, medans Landskronas förhållning till andra aktörer beskrivs som begränsat och har 
det främsta fokuset på cyklismen. Bristen på samverkan i Landskrona och avsaknaden av traditionen 
att marknadsföra sin stad som en handelsplats kan förklara handelns begränsade utbredning. Dock 
har stadens utformning och biltrafik utgått från medborgarna genom den representativa 
demokratin, som Landskrona beskriver är det inte stadens strukturer som ska anpassas efter bilen, 
utan bilen som ska anpassas till stadens strukturer. Landskronas expertbeteende skapar en reglerad 
spelplan för näringslivet att anpassas efter, vilket resulterar i att det inte riskerar en utformning av 
den fysiska miljön som inte politikerna vill. Däremot resulterar Karlskronas modell 
“Karlskronamodellen” till delfinansiering av projekt som kan verkställas.  

 

Attribut 
Genom att jämföra stadskärnornas i Landskrona och Karlskrona tydliggörs att Karlskrona haft bättre 
tillväxt i stadskärnan än Landskrona. I Karlskrona visar en branschsammanslagen 
omsättningsberkäning att stadskärna ökat sin omsättning med 8,2 % över en åttaårsperiod, medan 
Landskronas omsättning totalt sett ökat med 2,8 % över samma period. Den senaste mätningen, 
2017/2018, från Cityklimatet visar att Landskronas omsättning minskat med ungefär 2 % och 
Karlskrona ökat med nästan 1 %. Studien visar även att omsättningen i både sällanköp- och 
dagligvaruhandeln var för sig går bättre i Karlskrona än i Landskrona, både över tid och det senaste 
året. Även försäljningsindexet i de två kommunerna visar att Karlskrona har en betydligt mycket 
starkare kosumtionsdragningskraft än Landskrona. Detta visar att externhandeln per se inte 
nödvändigtvis utarmar handeln i innerstaden. Fallstudierna visar snarare tvärt om, att etablering av 
externhandel ökar omsättningen i staden generellt och att det är omkringliggande stadskärnor som 
utarmas, precis som Landskrona uttrycker relationen mellan Landskrona och Helsingborg. Värt att 
notera rörande försäljningsindexet i de två kommunerna är att både Landskrona och Karlskrona har 
snarlika medianinkomster (se 1.6 Urval). Som konstaterat i analysen av Landskronas 
försäljningsindex (se 5.2.3 Analys Landskrona) kan ett lägre försäljningsindex bero på att 
kommuninvånarna har en lägre konsumtionskraft. Dock gäller den tolkningen endast för en kommun 
i relation till riket och försäljningsindex som förklaringsmodell. I en isolerad jämförelse mellan 
Landskrona och Karlskrona kan en tolkning alltså vara att Landskronas låga försäljningsindex inte 
beror av invånarnas konsumtionskraft och att frånvaron av inomkommunal externhandel bidrar till 
sämre förutsättningar för ett ökat försäljningsindex. 
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Vidare syns skillnader i städernas användning av transportmedlen, där andelen resor med cykel är 
mer än dubbel så hög i Landskrona, där 15 % av resorna sker med cykel jämfört med Karlskrona där 
endast 7 % av resorna sker med cykel. Landskronas regleringar inom den fysiska planeringen 
uppmuntrar till ett starkt gång-, cykel- och kollektivtrafik samt ett förbud mot externhandel. Vilket 
även resulterat till andelen resor med bilen, där 70 % av resorna i Karlskrona sker med bil mot 57 % i 
Landskrona. Där andelen bilresor kan tänkas påverkas av både etableringen av externhandeln, där 
tillgängligheten är väsentligt högre med bilen än med cykeln, och bristen på cykelparkeringar i 
Karlskrona. Städernas handels- och cykelstrategier tycks dock inte påverka andelen bilar 
anmärkningsvärt i fallen, där Karlskrona har 418 stycken och Landskrona 406 stycken bilar per 1 000 
invånare. Den större variationen av transportsystem kan tänkas nödvändig i Karlskrona, då stadens 
service är mer utspridd till följd av etableringen av externhandeln.  

 

6. Diskussion  

Innan vi påbörjade arbetet hade vi den förutfattade meningen att externhandeln inte var konstruktiv 
för handeln i innerstaden. Detta stärktes i takt med att vi fann flera uttalanden, från flera 
kommuner, krönikörer och forskare, som problematiserade externhandeln. Till vår förvåning 
resulterade dock forskningen istället i motsatsen. Den undersökta kommunen med externhandel 
hade bättre ekonomiska förutsättningar och starkare innerstad än den undersökta kommunen utan 
externhandel. En förklaring till detta kan vara att externhandeln har sådan konkurrenskraft att 
externhandeln i en kommun konkurrerar ut innerstäder i omliggande kommuner som saknar 
externhandel. Innerstaden med inomkommunal externhandel kan sedan ta del av externhandelns 
attraktionskraft för att få ett ekonomiskt lyft genom att komplettera externhandelns utbud, snarare 
än att konkurrera mot den. 
 
En högre abstraktion av detta resonemang är att relationen mellan innerstad och externhandel 
påverkas mer av det kommunala planeringsidealet än externhandeln per se. I Landskrona är 
kommunen strikt, styrande och har ett uttalat mål med Landskronas identitet och vilken roll 
innerstaden ska fylla. Detta styrsätt är mycket hierarkiskt och kommunen utnyttjar det kommunala 
planmonopolet i största möjliga mån. Karlskrona, å andra sidan, är mer villiga att låta andra aktörer 
få inflytande över planeringsprocessen, vilket kan omkonstruera planprocessen till en arena där det 
beslutet med minst motstånd realiseras. Beslut tas då istället utefter ett behovs- eller 
efterfrågansperspektiv, snarare än utefter ett i förväg konstruerat stadsideal. Detta kan leda till en 
holistisk stadsstruktur, där varje individuellt beslut inte nödvändigtvis är det mest 
eftersträvansvärda, men de additiva effekterna av dem leder till konsekvenser mer konstruktiva än 
delarna för sig. Det är alltså planeringen i sig som är målet, snarare än att planeringen är ett medel 
mot ett mål. 
 
Olika sätt att styra den fysiska planeringen drivs i Sveriges kommuner. För vidare forskning hade det 
varit intressant att kartlägga olika planeringsideal och studera hur olika intressen vägs mot varandra i 
de olika fallen, samt hur de påverkar staden ur ett ekonomiskt perspektiv. Sådan forskning hade 
kunnat betrakta detta arbetets resultat som hypotesgrundande och pröva den i andra, större, 
sammanhang.  
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Figur 1. Illustration av Anton Hall 
 
Figur 2. Illustration av Anton Hall 
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