
__________________________________________________________________________________________
ANDERSBERG – att utveckla ett stadsdelscentrum

9

BAKGRUND OCH TEORI



__________________________________________________________________________________________
ANDERSBERG – att utveckla ett stadsdelscentrum

10

B a k g r u n d

I detta avsnitt redovisas bakgrunden till val av projekt samt problemformulering och syfte för
arbetet. Vidare redovisas avgränsningar för arbetet och hur projektet är upplagt och hur
arbetsgången har varit.  

B a k g r u n d  t i l l  p r o j e k t e t

Problemen och segregationen i våra förorter ökar och städerna blir allt mer uppdelade. Sam-
tidigt försvinner den nära servicen och den yttre miljön känns ofta torftig och otrygg.
Problemen är tydligast storstäderna men även i landets mellanstora städer finns stadsdelar
med integrationsproblem, sviktande lokalhandel och en utarmning av stadsdelscentra. I min
kontakt med Gävle kommun har det framkommit att problemen kring stadsdelscentra i Gävle
både är angelägna och aktuella.

Gävle, med över 90 000 invånare, har fyra större stadsdelscentra i själva staden; Brynäs,
Sätra, Andersberg och Bomhus. De är alla större stadsdelscentra i den bemärkelsen att de har
eller har haft post, apotek, vårdcentral, livsmedel, butiker samt kommunal service som
bibliotek och vårdhem. Andersberg är beläget ett par kilometer söder om stadens centrum.
Stadsdelen stod klar 1974 och två år senare invigdes Andersbergs centrum. Andersberg står
idag inför stora förändringar och utmaningar som gäller såväl fysisk gestaltning som utbud i
form av handel och offentlig service. Inga större fysiska åtgärder har gjorts från det att
stadsdelen byggdes. Stadsdelen har fått försämrad service och hotas av externa handels-
etableringar. Därför har detta centrum valts för studien. 

P r o b l e m f o r m u l e r i n g

Stadsdelen Andersberg och dess centrumanläggning är slitna och i behov av förändring.
Befolkningen och underlaget för handel och service har minskat samtidigt som bilen har
glesat ut staden. Tidigare i år öppnade ICA Maxi en stor butik i närheten av stadsdelen, sam-
tidigt som posten flyttade till ett mer bilorienterat läge. Stadsdelscentrumets förändringar
speglar också förändringarna i stadsdelen. I viss utsträckning finns problem med integration
och otrygga miljöer samtidigt som Andersberg lider av ett sämre rykte. 

Trygghets- och säkerhetsfrågor har blivit aktuella på många håll under senare år. Det offent-
liga rummet kan kännas skrämmande och otryggt, vilket medför att många människor inte
vågar vistas ute. Samtidigt blir ett flertal offentliga rum, som ett inglasat stadsdelscentrum och
köpcentrum, otillgängliga efter att butikerna har stängt, vilket minskar befolkningens tillgång
till mötesplaster. 

Några frågeställningar inför arbetet var: 

- Vilka är svagheterna, styrkan, hoten och möjligheterna idag för Andersbergs centrum?
- Vilka tänkbara framtidsmöjligheter finns för stadsdelscentrumet? Hur kan den utvecklas?
- Hur kan man med fysisk planering skapa ett attraktivare lokalt stadsdelscentrum? 
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S y f t e

Syftet med examensarbetet är att se olika utvecklingsmöjligheter för Andersbergs centrum,
samt att ge ett gestaltningsförslag hur ett attraktivare offentligt centrum kan skapas i Anders-
berg. 

A v g r ä n s n i n g a r

I analysfasen studerades stadsdelen Andersberg. Centrumanläggningen sattes in i ett samman-
hang, dels som en del av stadsdelen som helhet och dels som en del av Gävle där läget,
kommunikationerna, konkurrenssituationen och frågor kring handel belystes. I förslagsdelen
koncentrerades åtgärderna till området kring själva stadsdelscentrumet.

M e t o d

I en första fas analyserades Andersbergs stadsdel med en fokusering kring centrumet.
Beskrivning skedde utifrån ett historiskt, visuellt, fysiskt och socialt perspektiv. Området
dokumenterades, fotograferades och besöktes vid ett flertal tillfällen. Med hjälp av arkivhand-
lingar, statistik och inventering gavs en historisk tillbakablick samt nulägesbeskrivning.
Stadsdelen och dess centrum analyserades sedan utifrån ledorden stadsbild, utbud och sociala
aspekter:

S t a d s b i l d Stadsbildsanalys med utgångspunkt i Kevin Lynchs teorier.
Se stadsdelen från en visuell och estetisk vinkel. Orienterbar-
heten i stadsdelen. Centrumanläggningens placering i stads-
delen. Stadsdelens olika delar och områden.

U t b u d Stadsdelens utbud av handel och offentlig service, samt aktiv-
iteter. Tillgängligheten till utbudet. Tillgång till parkering och
kollektivtrafik. Livfullheten i stadsdelscentrumet.

S o c i a l a  a s p e k t e r Aktiviteterna i centrum som social mötesplats. Tryggheten,
skadegörelsen och skötseln i stadsdelscentrumet. Problemen
kring integration och segregation i stadsdelen. Tryggheten att
kunna ta sig till stadsdelscentrumet.

Parallellt genomfördes en studie i aktuell litteratur inom ämnet. Litteraturstudierna gav en
teoretisk bakgrund till grannskapstanken, problematiken kring handel, den offentliga plasten i
stadsdelen samt problemen kring trygghets- och säkerhetsfrågor. Andersberg sattes in i ett
sammanhang i en omvärldsanalys där handelssituationen i Gävle och problemen kring Gävles
stadsdelscentrum belystes. Fakta kring detta hämtades genom intervjuer av tjänstemän samt
genom att studera arkivhandlingar.

För att få bättre lokal kännedom och insikt i vad människor i Andersberg tycker om sitt
centrum gjordes ett flertal kortare intervjuer. Urvalet gjordes efter kontakter med besökare
och verksamma i centrumet. Även skolor, bibliotek, fritidsgård, organisationer och andra
nyckelpersoner kontaktades. Intervjuer skedde även med Gavlegårdarna, som är Gävles
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kommunala bostadsföretag och som har ansvar för Andersbergs centrum och en del av
bostadsområdet.

I förslagsdelen sammanfattas Andersbergs styrka och svaghet samt hot och framtida möjlig-
heter. Olika utvecklingsmöjligheter diskuteras där olika scenarier målas upp för stadsdels-
centrumets framtid. Sist redovisas ett konkret planförslag utifrån analys och studier.
 
Under hösten och vintern 2002 besöktes två stadsdelar i Västerås och Sundsvall där man i
någon form förändrat och arbetat kring frågor om stadsdelscentrum. Kontakt togs även med
GöteborgsLokaler AB, vilka har arbetat med aktiviteter och frågor som rör stadsdelens torg i
Göteborg. Motivet till besöken var att få nya perspektiv och se hur man löst problem och vänt
utvecklingen på annat håll. 

Nedan visas ett schematiskt upplägg för arbetet med utgångspunkt i Andersberg.
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S t a d s d e l s c e n t r u m  -  e n  p r e s e n t a t i o n  

I detta avsnitt ges en definition vad ett stadsdelscentrum är och kan innehålla. Dessutom
redovisas de olika aktörerna kring ett centrum och hur samspelet mellan dessa intressenter
kan fungera.   

D e f i n i t i o n

Någon klar och tydlig definition av vad ett stadsdelscentrum är eller ska innehålla finns inte.
Tillgänglighet, läge, befolkningsunderlag, struktur och tradition är några av de faktorer som
påverkar ett stadsdelscentrums utbud och storlek. Det var i och med grannskapsplaneringen på
1940-talet som servicen började samlas till ett gemensamt centrum, oftast kring ett torg eller
längs ett stråk, i de nybyggda bostadsområdena. Tidigare etablerades butiker mer spritt i
bebyggelsen, utanför stadskärnorna. I och med att grannskapsenheterna växte under det så
kallade miljonprogrammet i slutet av 1960-talet, blev även storleken på centrumanläggning-
arna större. 

Till ett stadsdelscentrum sammanförs olika aktiviteter, som butiker, service och skolor för de
omkringliggande bostadsområdena. Centrumet fungerar som en plats där ett möte mellan
människor är möjlig. En dagligvaruhandel är ofta det primära i ett stadsdelscentrum. Annan
service som frisör, post, blomsterhandel, skola och bibliotek kan också förekomma. Stadsdels-
centrumet fyller en viktig funktion som social mötesplats och skapar även identitet och sam-
hörighet för de omkringliggande bostadsområdena. Symbolvärdet för ett stadsdelscentrum
kan påverka hela stadsdelen. Ett bra stadsdelscentrum bör ge god service, fungera som mötes-
plats, ha bra tillgänglighet, samt ge bostadsområdet en bra närmiljö.1 Ett dåligt stadsdels-
centrum kan bidra till att hela stadsdelen hamnar i en negativ spiral.2 

Själva begreppet stadsdelscentrum kan också variera. Ibland nämns förortscentrum, lokalt
centrum, bostadsområdescentrum eller närcentrum. Gränsen mellan begreppen kan vara svår
att dra och beror även på var man befinner sig i landet. I större städer, med en omfattande för-
ortsbebyggelse, kan ett stadsdelscentrum innehålla ett rikare utbud och betjäna ett större
omland, jämfört med ett stadsdelscentrum i en medelstor stad.

D e  o l i k a  p a r t e r n a  i  e t t  s t a d s d e l s c e n t r u m

Man kan särskilja fyra större intressegrupper för ett stadsdelscentrum: konsumenterna,
kommunen, handeln, och fastighetsägarna. De tre sistnämnda grupperna har ett stort inflyt-
ande på ett stadsdelscentrums utseende, innehåll och funktion. Konsumenterna sätter sin
prägel på centrumet men har svårare att påverka formen och innehållet.3 

Det är i första hand för de boende som ett stadsdelscentrum fungerar som en mötes- och
handelsplats. Men dessa värderar olika aspekter som viktiga utifrån egna behov och önske-
mål. Exempel på dessa kan vara utbudet, tillgängligheten, priset, kvalitén och närheten. För

                                                          
1 Eklund, H och Lund, J (2001) 
2 Sandahl, J (2001)
3 Boverket (1999) 
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unga och äldre fungerar ofta stadsdelscentrumet som en viktig mötesplats medan de vuxna
står för butikernas huvudsakliga kundunderlag.4 

Kommunen bevakar de allmänna intressena. Genom Plan- och bygglagen (PBL) ska
kommunen ta hänsyn och väga in både allmänna och enskilda intressen, vilket ställer höga
krav på beslutsunderlag. Kommunen har även ansvar för en rad områden som allmän
platsmark, den offentliga skolan, bibliotek och äldrevård. Kommunens ägarstruktur kan ofta
vara splittrad genom olika bolag, förvaltningar och avdelningar. 

Handlarna vill ha ett attraktivt och väl fungerande centrum med god tillgänglighet för att på så
sätt få god lönsamhet. Utbud av kommersiella verksamheter i ett stadsdelscentrum är ganska
litet då butikerna ofta kräver ett stort kundunderlag. För vissa specialinriktade affärer eller
verksamheter med en trogen kundkrets spelar läget en mindre roll då kunderna hittar dit ändå.
Till sist har fastighetsägarna en central roll och vill på sikt maximera hyresintäkterna. Men
den fastighetsägare som också förvaltar bostäderna i området har ett vidare vinstintresse än
bara hyresintäkterna från centrum nämligen att få området som helhet attraktivt för de boende.
Fastighetsägarna har behov av flexibla lokaler då handeln och servicen utvecklas och för-
ändras hela tiden.5 

Figuren visar samspelet mellan de olika parterna i ett stadsdelscentrum. 

Det är viktigt att de olika parterna har ett väl fungerande samarbete. Samspelet mellan akt-
örerna kan åskådliggöras som ovan. Förutsättningarna för ett stadsdelscentrum, som läge och
närhet till konkurrerande butiker, är svårare att påverka för alla parter. Kommunen har dock
möjlighet att i en handelspolicy eller genom olika planer påverka lokaliseringar av framtida
handelsetableringar. Oftast är kompromisser nödvändiga då de olika aktörerna har skiftande
mål och värderingar. 

Konsumenterna kan även ses som intressenter då de kan påverka ett stadsdelscentrum genom
val av butik. Låga priser kan locka konsumenter att ta bilen till externt belägna butiker medan
den lokala närbutiken fungerar som en kompletteringshandel. Valfriheten att välja inköpsbutik
kan leda till att en del närbutiker med ett snävare utbud kan få färre kunder när konkurrensen
tilltar. Andra finner sig i eller vill gynna den lokala handeln. För de som saknar bil minskar
valmöjligheten och närheten till en dagligvarubutik blir viktig. Konsumenternas relation till
                                                          
4 Eklund, H och Lund, J (2001)
5 Boverket (1999)
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den egna närbutiken är ibland kluven då man undviker att handla där eftersom man anser den
vara dyr, samtidigt som man vill ha den kvar. Detta blir ett socialt dilemma.6 

Konsumenternas olika värderingar vad som är viktigt vid inköp kan också bli ett problem.
Närheten som vissa konsumenter ser som betydelsefullt spelar mindre betydelse för andra
konsumenter. Detta kan leda till att den lokala butiken kan få ett mindre underlag då färre
väljer att nyttja den. På så sätt kan utbudet bli mindre i butiken, vilket i sin tur försämrar för
de konsumenter som ser närheten till butiken som viktig. 

Om ett centrum inte är attraktivt eller under en tid hamnat i en negativ spiral kan de boende
undvika att handla där då utbudet och servicen de efterfrågar inte finns att tillgå. Likaså kan
handlarna välja att flytta eller stänga butiken. Men handlarna kan även själva vara med att
påverka genom att erbjuda varor som konsumenterna efterfrågar och se till att hålla rent och
snyggt. Handlarna är beroende av kunderna och måste ha en viss geografisk avgränsad
marknad. Handlarna måste även anpassa utbudet till det lokala underlaget. På så sätt ses hand-
larna som intressenter och de boende som nyttjare av utbudet. I områden med stor omflyttning
uppstår ett problem för handlarna då man har svårt att bygga upp en trogen kundkrets. 

Fastighetsägarna har tillsammans med kommunen stora möjligheter att utveckla ett stadsdels-
centrum och göra det attraktivt genom fysiska upprustningar och genom att erbjuda förut-
sättningar för verksamheter att etablera sig i centrumet. Föreningslivet i en stadsdel kan också
påverka ett stadsdelscentrum. De boende och aktiva i området kan genom föreningarna få sin
röst hörd. 

Både kommunen, fastighetsägarna och handlarna kan påverka ett stadsdelscentrums offentliga
miljö. Kommunen eller fastighetsägaren har ansvar för den fysiska miljön kring centrumet i
form av planteringar, belysning och markbeläggning. Husens yttre underhålls av fastighets-
ägaren medan handlarna har ansvar för skyltning och att hålla butikerna välskötta.7 

                                                          
6 Götestam, O (1999)
7 Eklund, H och Lund, J (2001)
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G r a n n s k a p  o c h  s t a d s d e l s c e n t r u m  i  e t t  h i s t o r i s k t
p e r s p e k t i v  

I detta avsnitt beskrivs grannskapsplaneringen och framväxten av stadsdelscentra i Sverige.
Stadsdelscentrumets utveckling från en mötesplats med klara sociala ambitioner till att bli allt
mer kommersiell handelsetableringar redovisas. Sist klargörs vilka hot som finns mot ett
stadsdelscentrum idag och vilka åtgärder som kan vidtas för att vända utvecklingen.  

G r a n n s k a p s i d e a l e t  o c h  g r a n n s k a p s e n h e t e n  

Den grundläggande tanken i grannskapsidealet är tillhörigheten till en social enhet. En tanke
om kollektivitet, där grannar ingår inom ett mindre geografiskt område. Kontakter med
grannar ger trygghet, identitet och gemenskap. Ur detta skapas en informell social kontroll där
gemensamma regler och normer skapas. Inom en begränsad värld där skola, arbete, bostad
och fritid utspelas skapas överblickbarhet och sammanhang.8 

Tanken om grannskapet har sina historiska förebilder, i den gamla lantbyn eller den lilla
småstaden. Man ville försöka återskapa och återupprätta äldre tiders rika gemenskap. Men
förespråkarna var inte bakåtsträvare utan snarare modernister som var positiva till demokrati
och teknisk utveckling. I USA lade sociologen Clarence Perry redan på 1920-talet fram idéer
om att dela in bebyggelsen i grannskap. Enligt Perry bestämdes grannskapet av sex faktorer:
storlek, avgränsning, öppna ytor, institutioner, affärer och ett internt trafiksystem.9 En annan
inspiration för grannskapsplaneringen var engelsmannen Ebenezer Howards tankar om
trädgårdsstaden, som kombinerar det bästa från landsbygden och staden. 

Under 1940-talet var demokratin inte en självklarhet. Hotet kom från både fascismen och
kommunismen. De svenska funktionalisterna fann att det bästa skyddet fanns i grannskapets
offentliga liv.10 

Ur grannskapsidealet utvecklades grannskapsenheten. Denna planeringsenhet står för den
optimala storleken och utformningen av ett bostadsområde, beräknat utifrån avstånd och
kundunderlag. Enligt Franzén och Sandstedt definieras en grannskapsenhet utifrån stadsplane-
aspekter som:

”…en i ett sammanhang planerad fysisk struktur, som innefattar ett avgränsat
område innehållande bostäder och bostadskomplement, där ett flertal av dessa
är samlade i ett centrum. Nödvändiga bostadskomplement är livsmedelsaffär-
(er), skola samt öppna ytor.”11

Grannskapsenheter byggdes i hela Sverige under 1950- till 70-talen. Dessa planerades och
uppfördes i ett sammanhang under en begränsad tid. Enheten skulle vara väl avgränsad genom
grönområden eller vägar. Genomfartstrafik existerar inte, utan området är i första hand till för
de boende. Ett viktigt inslag i grannskapsenheten är att områdets funktioner och service
samlas till ett centrum, som är lättillgängligt för de flesta.

                                                          
8 Bergman, Bo (1981)
9 Franzén, M och Sandstedt, E (1993)
10 Stadsmiljörådet (2000)
11 Franzén, M och Sandstedt, E (1993)
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Grannskapsenhetens principiella uppbyggnad.12

Grannskapsenheten som form, blev under efterkrigstiden praktisk för kommunernas fysiska
expansion. Problem med vatten och avloppsledningar, skolor, service och trafikplanering fick
på så sätt en samordnad lösning. Planformen tillgodosåg även ett rationellt bostadsbyggande,
den växande bilismen och den tilltagande byggproduktionen.13 Genom åren blev grannskaps-
enheten större och bestämdes utifrån befolkningsunderlag, trafikmängd och skolplanering.14

De sociala och demokratiska tankarna, som en gång stod i centrum, kom i bakgrunden. 

N å g r a  t i d i g a  g r a n n s k a p s c e n t r a

Uno Åhrén beskriver i Bostadssociala utredningen från 1945, ett centrums funktion som
”…ett fokus där det kollektiva livet inom området naturligt sammanstrålar, en stimulerande
brännpunkt för olika slag av aktiv sysselsättning”.15 Under efterkrigstiden präglar
grannskapstanken den svenska planeringen. Ett av de första svenska områdena som
planerades efter den nya grannskapsprincipen var Årsta, strax söder om Stockholm. Årsta
centrum påbörjades 1942 (invigdes 1953) som ett av landets första stadsdelscentrum. 

Den småskaliga bebyggelsen kring Årsta torg Plan över Årsta torg

                                                          
12 från KTH 1:76
13 Franzén, M och Sandstedt, E (1993)
14 Stadsmiljörådet (2000)
15 citerad i Franzén, M och Sandstedt, E (1993) 



__________________________________________________________________________________________
ANDERSBERG – att utveckla ett stadsdelscentrum

18

Initiativet kom från Uno Åhrén och centrumet utformades av bröderna Erik och Tore Ahlsén.
Det var viktigt att åstadkomma en flexibilitet eftersom man saknade erfarenhet från tidigare
projekt. Årsta centrum skulle betjäna totalt cirka 28 000 människor. 
Kring den småskaliga miljön runt torget samlar sig kulturella aktiviteter som bibliotek, teater,
biograf, möteslokaler och konstnärsateljéer. Butiker och annan kommersiell verksamhet dom-
inerar inte själva torget, vilket utmärker Årsta, vid en jämförelse av senare uppförda
stadsdelscentra. Byggnaderna kring torget har färgrika fasader som ger miljön en speciell
prägel och identitet. Arkitekterna ville på detta sätt skapa debatt och väcka Årstabornas
engagemang.16

Ungefär samtidigt som Årsta centrum planerades gjordes skisser på Vällingby centrum.
Vällingby var en del av det snabbt växande förortsområdet nordväst om Stockholm längs ut-
byggnaden av tunnelbanan. Vällingby skulle bli ett mönstersamhälle och planerna utarbetades
av stadsbyggnadskontoret i Stockholm, under ledning av Sven Markelius. Centrumet invigdes
i november 1954 och skalan på stadsdelen var en helt annan än Årstas.

Vällingby centrum      Plan över Vällingby centrum

Enligt ambitionen skulle en helt ny stad byggas från grunden, med arbetsplatser, bostäder och
centrum, senare kallad ABC-stad. I direkt anslutning till centrumanläggningen och tunnel-
banan byggdes höghus med lägre flerfamiljshus och radhus placerades längre ut. Centrumet
skulle också betjäna ett större omland. Vällingby blev känt långt utanför Sveriges gränser. 

Som en motpol till Vällingby byggdes Farsta söder om Stockholm, som invigdes 1960. På
grund av handelns rationaliseringar och det ökade bilinnehavet betjänade Farsta ett betydligt
större omland än Vällingby, då de kommersiella satsningarna blev större. Bilismen och de
stora parkeringsytorna påverkade stadsbyggandet och satte sin prägel på förorten. De idéer
som präglade utformningen av Årsta centrum med småskalighet och gemenskap ersattes med
prognoser för befolkningsunderlag, kommersiella satsningar och storskalighet i Farsta. Även
ABC-tanken, som återfinns i Vällingby, släpptes i Farsta som blev en ren kommersiell sats-
ning, utbyggd av privata finansiärer.17

                                                          
16 Caldenby, C (1998)
17 Caldenby, C (1998)
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R e k o r d å r e n s  s t a d s d e l s c e n t r a

På 1960-talet ville man en gång för alla bygga bort trångboddheten och bostadsbristen i
Sverige. 1965 beslutade Sveriges riksdag att bygga en miljon bostäder mellan åren 1965 och
1974. Utbyggnaden av det så kallade miljonprogrammet pågick inte bara i storstadsområdena,
utan i hela landet. Grannskapsenheterna växte nu i skala liksom centrumanläggningarna.
Eftersom handeln genomgick en rationalisering försvann många mindre butiker i bostads-
områdena. Affärer och annan service samlades istället till de större stadsdelscentrarna. I
storstadsområdena växte större regioncentra fram med ett stort utbud av kommersiella
verksamheter och med stora upptagningsområden. Exempel på dessa är Täby centrum och
Skärholmens centrum utanför Stockholm och Västra Frölunda torg i Göteborg. 

Under efterkrigstiden har funktionsuppdelningen separerat bostäder, handel och verksamheter
från varandra vilket glesat ut staden. Mellan områdena finns grönska och öppna ytor som
många gånger enbart fungerar som avståndsmässiga barriärer. Det ökade bilinnehavet ledde
till en kraftig utbyggnad på vägnätet. Successivt utvecklades olika typer av trafikseparering
för att minimera olycksrisker och möten med olika trafikslag. I början på 1960-talet kom
SCAFT18 med riktlinjer där bilismen och trafiksäkerheten prioriterades. Gående och bilister
skildes åt och i det så kallade trädsystemet gick återvändsgator in till bostadsenklaverna från
de större matargatorna eller ringlederna. Under 1960- och 70-talen följdes trafiksepareringen
strikt med resultatet av stor markåtgång och avsaknad av rumslighet i gaturummen. 

Så länge tillväxten inte var något problem var inte heller förorten något problem.19 Men i
slutet av 1960-talet växte en kritik mot samhället fram, inte bara här i Sverige utan i hela
världen. Man började ifrågasätta hela det kapitalistiska samhällssystemet. Som en symbol för
denna kritik mot förorten stod Skärholmens centrum. Redan vid invigningen av detta, som
skulle bli kronan på verket, växte en häftig debatt och ifrågasättande av de storskaliga
bostadsområdena. Invigningen av Skärholmens centrum markerar, i den offentliga debatten,
en vändpunkt för synen på dessa storskaliga områden. Man ansåg att förorterna saknade den
informella strukturen, det vill säga ett kontaktnät mellan grannarna.

I slutet av 1960-talet byggdes stadsdelen Brickebacken ut, söder om Örebro. Ett flertal låga
lamellhus ställdes strikt upp i nord-sydlig riktning. Centralt i området fanns en centrum-
anläggning. Kring en inomhusgata samlades ett stort utbud av service som skolor, kyrka,
hälsocentral, idrottslokaler, bibliotek, post, bank och kommersiella lokaler som butiker och
restauranger. Stadsdelen blev känd för sin samordnade service som på sin tid var ban-
brytande.20 Följande år byggdes en rad liknande centrumanläggningar i Sverige med ett
integrerat utbud av offentlig och kommersiell service. 

1 9 7 0 - t a l e t  –  å t e r  t i l l  g r a n n s k a p e t

På 1970-talet, när den ekonomiska tillväxten kom av sig, avstannade expansionen av
tätorterna. Den tidigare bostadsbristen blev nu istället ett överskott på bostäder. De var fram-
för allt de stora bostadsområdena som började få svårt att fylla alla lägenheter. På grund av att
bostadsbristen byggdes bort, blev det nu möjligt att flytta från vissa områden. Segregationen 

                                                          
18 står för: Stadsbyggnad Chalmers Arbetsgruppen För Trafiksäkerhet
19 Franzén, M och Sandstedt, E (1993) 
20 Åström, K (1993)
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ökade när det var den växande medelklassen som flyttade till nybyggda villor. Bostadsbristen
och hyresregleringen hade motverkat detta tidigare. 

Bostadsmarknaden ändrade i mitten av 1970-talet karaktär och bostadsproduktionen gick över
från flerfamiljshus till villabyggande, vilket ledde till ytterligare ökad segregation. Fler-
familjshusområdena som uppfördes såg även annorlunda ut än de som byggdes på 1960-talet.
I de delar av landet som hade en kraftig bostadsexpansion kunde flera nya stadsdelar planeras
samtidigt längs viktiga kommunikationsstråk. Denna form av bandstad möjliggjorde att cent-
rumfunktioner kunde uppföras i form av längre servicestråk längs huvudgångvägarna. Längs
stråket samlades olika verksamheter och servicefunktioner. 

Plan för Norra Järvafältet med de tre stadsdelarna Akalla, Husby och Kista.

Ett exempel på denna form av ihopbyggda stadsdelar är Norra Järvafältet, norr om Stock-
holm. Stadsdelarna byggdes ut under 1970-talet. Skalan var mindre, fasadutformningen
varierade, husen grupperades och taken hade olika utformning. Norra Järvafältet är ett
exempel som visar att man från arkitekthåll försökte skapa rum för gemenskap och aktivitet.
Man eftersträvade personlighet och variation. Inspirationen hämtade man många gånger från
det förgångna. Ur kritiken mot förorten blev åter grannskapstanken aktuell.21 Detta medförde
nu inte att dessa områden undgick sociala problem och segregation.  

S t a d s d e l s c e n t r u m  u n d e r  1 9 8 0 -  o c h  9 0 - t a l e n

Under 1980- och 90-talen förlorade många stadsdelcentra i betydelse. Mycket av servicen
försvann och nya handelsetableringar tog över kundunderlaget. Förklaringen till denna ut-
veckling är många. Handelns rationaliseringar, det ökade bilinnehavet och demografiska
förändringar är några exempel. Den stora utbyggnaden av nya stadsdelar hade kommit av sig
och en kritik mot modernismen hade vuxit fram. Man började nu istället eftersträva det
urbana. Stadskärnorna fick en renässans och stadens variation, puls, utbud och möjligheter
uppskattades av många. Nya stadsdelar som byggdes fick en mer stadsmässig utformning med
kringbyggda kvarter och rutnätsmönster, även om trafiksystemet fortfarande var trafik-
separerat. Exempel på stadsdelar byggda med försök att nå en stadsmässighet är Skarpnäck
utanför Stockholm och Ladugårdsängen i Örebro.

                                                          
21 Franzén, M och Sandstedt, E  (1993)
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H o t e n  m o t  s t a d s d e l s c e n t r a  i d a g

Många stadsdelscentra lever idag en tynande tillvaro och står inför flera hot. Stadsdelarna har
ofta färre invånare än när de byggdes vilket ger butikerna ett mindre kundunderlag. Boende-
standarden och kraven på större ytor har gjort att lägenheter byggda för barnfamiljer, idag
bebos av par- eller ensamhushåll. Även förvärvsarbetets förändringar har påverkat stadsdels-
centrarna då hemmafruarna som stod för en stor det av det sociala livet när stadsdelarna var
nya, idag är ute på arbetsmarknaden. 

Servicen har på många ställen försämrats när posten har flyttat och banken lagts ned. I många
stadsdelscentra är det istället den offentliga servicen som bibliotek och fritidsgård som håller
uppe något slags utbud över huvud taget. Men dessa verksamheter är ofta utsatta för
nedläggningshot och besparningskrav. En utarmning av utbudet ger sämre förutsättningar för
kvarvarande butiker och aktiviteter. Andra faktorer är att andelen hushåll med en eller två
personer ökat, då barnen flyttat hemifrån och utrymmesstandarden i boendet ökat. Familjernas
inkomster har blivit större och handelsvanorna har förändrats. Det finns fler singelhushåll idag
och de förändrade familjeförhållandena gör att inköpssätten får en större variation. Skillnader
på inköp kan även ses mellan generationerna.   

Stadsdelscentra har från att legat centralt i bostadsområdena, etablerat sig längs
större stråk, med bättre tillgänglighet för bilen, goda parkeringsmöjligheter och 
bra reklamläge.

Ett stadsdelscentrums läge och infrastruktur har blivit allt viktigare för konsumenterna vid val
av olika handelsplatser. I många av de bostadsområden som byggdes ut under efterkrigstiden
placerades ofta i stadsdelscentrumet i mitten av bostadsområdet, omgärdat av bostadsenklaver
och grönska. På så sätt skapades stora bilfria grönområden och de flesta fick gång- eller
cykelavstånd till servicen. Handeln var starkt beroende på hur många gående som kunde
nyttja en butik. Idag har det blivit en förskjutning av handelns lokalisering. Flertalet
stadsdelscentrum som är placerade inne i bostadsområdena har fått ett svårare konkurrensläge.
Bilens genomslagskraft har lett till att butiker hellre etablerar sig längs större stråk, vilket ger
bättre tillgänglighet för bilburna och bättre reklamläge för butikerna. 

Behovet av fler parkeringsplatser har också blivit ett problem, liksom tillgängligheten till
centrumet. En butik som ligger inne i ett bostadsområde betraktas som mindre lönsam då det
är svårare att komma in med lastbil.22 Förskjutningen av lokaliseringen påverkar naturligtvis
de boendes tillgänglighet till dagligvarubutiken. För hushåll som saknar bil har förut-
sättningarna att nå en butik i många fall kraftigt försämrats.  

                                                          
22 Eklund, H och Lund, J (2001)
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Människor har blivit rörligare och på grund av att våra färdmedel blivit snabbare så kan man
nu ta sig längre. Det ökade bilinnehavet har gjort att valfriheten att välja butik blivit större.
Detta har lett till att butiker, som är beroende av gående eller cyklande kunder, har minskat.23

Istället har butikerna växt i både skala och storlek och har även fått ett större upptagnings-
område. Nya butiksformer växer fram och utvecklingen har på senare tid accelererat med
uppkomst av nya större externa handelsområden och nya koncept. Några exempel är
Stockholm Quality Outlet och upplevelsecentrumet Heron City, båda utanför Stockholm. 

Många torg och centrumanläggningar har sedan de byggts för 20- 30 år sedan lämnats åt sitt
öde. Bänkar och viss plantering kan finnas men många platser är eftersatta och är i behov av
upprustning. Platserna kan ofta kännas otrivsamma. Konstverk, installationer och tankar om
hur det sociala livet skulle främjas, kanske inte fungerar i verkligheten efter 20 år.

H u r  s k a  v i  v ä n d a  u t v e c k l i n g e n ?

Utgångspunkten i detta arbete är att det finns många sätt att vända utvecklingen i våra
stadsdelscentrum. Ofta görs upprustningar för att förbättra den fysiska miljön. Joachim
Sandahl drar slutsatsen i sin rapport att ett helt, rent och snyggt centrum är det viktigaste för
att ett centrum ska klara sig.24 Men att bara rusta upp den fysiska miljön räcker inte då prob-
lemen kring stadsdelscentrum är mångbottnade. 

Louise Nyström nämner förutom fysiska upprustningar även aktiviteterna i stadsdels-
centrumet som viktigt för att få dit mer människor. Ett bra samarbete mellan berörda parter är
också nödvändigt.25 En vacker plats lockar och inbjuder till mer frivilliga aktiviteter vilket i
sin tur skapar den livfulla offentliga miljön som eftersträvas. Varje plats behöver sin identitet
och sitt arkitektoniska uttryck skriver Nyström. Hon menar att varje plats är unik och att det är
människorna som skapar den offentliga platsen. Människorna och torgen gör platsen till en
offentlig miljö, med ett offentligt liv. I Göteborg har det kommunala förvaltningsbolaget
GöteborgsLokaler AB arbetat med att kartlägga varje stadsdelstorg för att på så sätt hitta varje
torgs identitet och särart och skapa intresse för att besöka det genom att ordna en rad
aktiviteter.26 Att förtäta och bygga fler bostäder i anslutning till centrumet är också en åtgärd
för att skapa ett större kundunderlag och på så sätt få bättre överlevnadsvillkor för verk-
samheterna. En ny dimension till planeringen är tredimensionell fastighetsbildning där till
exempel bostäder kan byggas ovanpå redan befintliga verksamhetslokaler. Satsningar på
bostäder behöver inte göras av fastighetsägaren till verksamhetslokalerna. Fler bostäder
möjliggör ett utökat kundunderlag genom högre exploaterade kvarter.

Ett bra samarbete mellan alla berörda parter är, som nämnts innan, viktigt för att utvecklingen
ska kunna vändas. De boende i området utgör det primära underlaget för verksamheterna. Ett
ökat boendeinflytande har prövats på flera platser. I Husby, utanför Stockholm, har man
arbetat med att engagera invånarna att mer aktivt delta i förnyelsen av stadsdelens centrum.
En centrumgrupp bildades och en centrumledare anställdes, som tillsammans med de boende,
verksamma och andra inblandade aktörer utvecklade de boendes idéer och tankar.27 

                                                          
23 Svensson, T och Haraldsson, M (2002)
24 Sandahl, J (2001)
25 Stadsmiljörådet (2000)
26 intervju med GöteborgsLokaler AB, 2002-11-08
27 Stadsmiljörådet (2000)
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Utvecklingen inom handeln går fort och har de senaste åren lett till en utarmning av flera
stadsdelscentra och försämrad service för svaga grupper i samhället. I flera europeiska länder,
bland annat Norge och Danmark, har regeländringar införts för att motverka fler stormark-
nader och externa köpcentra. Sverige saknar en nationell policy även om flera projekt har
startat runt om i landet för att säkerhetsställa handeln i stadskärnor och stadsdelscentra. Plan-
och bygglagen är ett redskap för att göra bedömningar och prioriteringar inom den fysiska
planeringen, till exempel när det gäller handelns lokalisering och omfattning. Boverket har i
sina rekommendationer uppmuntrat kommunerna att arbeta med en handelspolicy för att på så
sätt hantera problematiken kring handeln i en öppen process.28

                                                          
28 Boverket (1997)
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S t a d s d e l s c e n t r u m  s o m  m ö t e s p l a t s

Detta avsnitt beskriver stadsdelscentrumet som en offentlig mötesplats. I den funktions-
uppdelade staden försvann gatorna som offentliga miljöer och istället fick den nya stads-
delarna endast en naturlig mötesplats – stadsdelscentrumet. Olika slags aktiviteter möjliggör
möten mellan människor och bidrar till den offentliga platsens livfullhet. 

S t a d s d e l s c e n t r u m  s o m  o f f e n t l i g  p l a t s

Stadsdelscentrumet är stadsdelens viktigaste offentliga plats – dess vardagsrum. En offentlig
plats är tillgänglig för alla vid alla tidpunkter. Till den historiska staden räknas gatorna och
platserna som offentliga rum och det offentliga torget har förebilder ända tillbaka till grekerna
med sina agora – där människan kunde göra sin röst hörd. Torgen och gatorna har genom
tiderna varit viktiga handels- och mötesplatser. Men under 1900-talet, när den funktions-
uppdelade staden utvecklades, försvann gatan och torget som samlingsplatser.29 Istället växte
ett stadslandskap fram med vägar, stigar eller tomma öppna ytor som ofta saknar funktion.
Kvar blev en rest av det offentliga rummet, i form av ett torg eller ett stadsdelscentrum. 

Torgets rumslighet har förändrats genom åren. De första stadsdelstorgen var mer omslutna
och hade en integrerad biltrafik. Med tiden blev torgen allt öppnare och mindre rumsliga för
att i senare uppförda stadsdelscentrum bli inglasade. På så sätt blev de skyddade från väder
och vind men förlorade samtidigt i offentlighet.30 

I Nationalencyklopedin kan man läsa att en offentlig miljö är: ”… del av bebyggelsemiljö som
är tillgänglig för allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, torg och parker. Husens
fasader, plank, vegetation kan betraktas som väggar i det offentliga rummet.”31 En handels-
galleria är ofta en sluten byggnad som är tillgänglig under vissa bestämda tider och kan då
inte definieras som en egentlig offentlig miljö. Detta problem förekommer också i många
stadsdelscentra som glasats in och får då begränsad tillgänglighet efter att butikerna stängt. 

Jerker Söderlind menar att en offentlig plats till sin karaktär är öppen. Alla kan göra anspråk
och bli insläppta och platsen kräver en genomströmning av människor. Utan genomströmning
av förbipasserande och främlingar fungerar inte en plats som offentlig mötesplats. En viss
gemenskap kan uppstå vid ett förortstorg, men kan kännas uteslutande för människor som inte
hör hemma i området.32 Detta problem blir framför allt tydligt när ett stadsdelscentrum ligger
inne i ett område omringat av bostadsenklaver. Har man inga ärenden i centrumet är det sällan
man kommer dit. För att torgen och platserna ska kännas som offentliga rum, tillgängliga för
alla, är det viktigt att den fysiska miljön är läsbar och begriplig. På så sätt kan även tillfälliga
besökare känna att de rör sig i en offentlig miljö och att inte anonymiteten och främlingskapet
blir ett hinder att vistas på platsen.33

Motsatsen till det offentliga är det privata. I bostadsområdena är bostaden det tydligaste priv-
ata området, med gränser som håller obehöriga på avstånd. Mellan offentliga och privata
områden finns halvoffentliga och halvprivata områden. En halvoffentlig miljö har en mer

                                                          
29 Gehl, J (1996)
30 Area, nr 2 2002
31 Nationalencyklopedin
32 Söderlind, J (1998)
33 Klasander, A-J (1999)
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offentlig prägel än privat, till exempel parkeringsplaster och gångvägar genom bostads-
områden. Exempel på halvprivata områden kan vara trapphus och bostadsgårdar som brukas
av de boende.   

Det offentliga rummet har på senare år utarmats. På flera håll har en offentlig plats ersatts
med ett tydligare avgränsat rum med en mer privat karaktär och begränsad tillgänglighet.
Exempel kan vara en inomhusgalleria eller grindar vid infart till ett bostadsområde. I USA har
många så kallade gated communities vuxit fram under de senaste åren. Hela bostadsområden
skärmas av från omgivande bebyggelse med kontrollerade in- och utfarter för att säkra de
boendes trygghet. I Sverige har denna utveckling inte gått så långt, även om en tendens kan
skönjas att säkerhet och trygghetsfrågor blir allt viktigare vid val av bostadsområde. Även allt
fler handelsområden växer fram i externa lägen och fortfarande glesas många städer ut, till
fördel för bilen. 

En annan tendens i samhället är att vi får allt fler ensamhushåll vilket gör att behovet av
mötesplatser ökar. För många människor, speciellt hemmavarande föräldrar, arbetslösa, äldre
och ungdomar fungerar ett stadsdelscentrum som en viktig social träffpunkt och kanske även
den som ligger bäst tillgänglig. Aktiviteter för unga är många gånger lokaliserade till
centrumet som fritidsgård och idrottshall och alla verksamheter ökar möjligheten till social
kontakt.

Då stadsdelscentrumet fungerar som en mötesplats är det viktigt att kvaliteten är bra. Ett
stadsdelscentrum skapar identitet för bostadsområdet och spelar även en roll för stadsdelens
rykte. Om kvaliteten på ett stadsdelscentrum försämras kan det också leda till en vantrivsel i
stadsdelen, vilket kan resultera i att stadsdelen hamnar i en ond cirkel.34 Vantrivseln kan
också bero på en rad andra faktorer, som till exempel bostäder, läge och omgivning. Ett bra
och väl fungerande stadsdelscentrum har positiva verkningar för hela stadsdelen. Under
upprustningen av bostadsområdet Nacksta, utanför Sundsvall skulle ägaren Mitthem AB sälja
centrumanläggningen. Planerna ändrades dock då man kom fram till att ett bra och väl fung-
erande centrum har stor betydelse för hela stadsdelen. Man ville därför själva ha kontrollen
över centrumanläggningen.35

O l i k a  t y p e r  a v  a k t i v i t e t e r  

Aktiviteter skapar möjligheter till möte och det är aktiviteterna i ett stadsdelscentrum som gör
platsen till ett offentligt rum. Här kan människor mötas och kontakter knytas, vilket gör
platsen levande med ett rikt socialt liv. Det var den sociala träffpunkten som stod i centrum
när de allra första grannskapscentrarna planerades på 1940-talet. Jan Gehl skriver i sin bok
Livet mellem husene36 att människans utomhusaktiviteter kan delas in i tre kategorier:
nödvändiga, valfria och sociala aktiviteter. 

1 - De nödvändiga aktiviteterna är de som människan är mer eller mindre
tvungen att göra. Exempel på dessa är att gå och handla, gå till skolan eller vänta
på bussen. De yttre förhållandena spelar då en underordnad roll. Det viktigaste
är att den yttre miljön är praktisk och tillrättalagd. 

                                                          
34 Sandahl, J (2001)
35 intervju med Mitthem AB, 2002-12-20 
36 Gehl, J (1996)
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2 - Att promenera, leka eller bara sitta på en bänk är valfria aktiviteter och
förekommer då de yttre förhållandena som platsen och vädret inbjuder till detta.
En bra fysisk miljö kan uppmuntra till aktiviteter. I en dåligt utformad miljö
förekommer färre valfria aktiviteter.

3 - Den tredje typen av aktiviteter är de sociala. Exempel på dessa är hälsningar,
samtal men även passiva kontakter som att iaktta, lyssna och se andra. Sociala
aktiviteter uppkommer då människan har möjlighet att träffa andra. Därför kan
den fysiska miljön påverka möjligheten till kontakter men har inte direkt något
inflytande på kvalitén och innehållet i dessa.

Jan Gehl menar att aktiviteterna i det offentliga rummet står för en av de mest grundläggande
formerna för social kontakt mellan människor. I det offentliga rummet ser man hur andra
människor arbetar, uppför sig och klär sig. Om man mister denna form av samvaro påverkar
detta vår förståelse av människan och samhället. Det offentliga rummet är även en viktig
inspirationskälla. Att samla olika aktiviteter kan stimulera människan till att uppleva och delta
i andra aktiviteter. En blandning av olika funktioner och människor ger också en större
förståelse hur omgivningen fungerar. I ett stadsdelscentrum är ofta utbudet av olika verksam-
heter koncentrerade till en plats vilket möjliggör möten mellan människor med olika ärenden. 

T r y g g h e t  k r i n g  e t t  s t a d s d e l s c e n t r u m

Då många stadsdelscentra ligger som enskilda ”öar” i stadslandskapet, avskurna från resten av
bebyggelsen, kan det kännas otryggt att vistas kring ett centrum. Om ett stadsdelscentrum ska
vara attraktivt och tillgängligt för alla är det viktigt att även vägen dit är trygg och säker.
Upplevelsen av rädsla och otrygghet i det offentliga rummet kan delas in i tre rum:37

- Fysiska rum – som berör bebyggelsens struktur, uppbyggnad och fysiska utformning.
- Mentala rum – som berör individens erfarenheter och förståelse när man rör sig i staden.
- Sociala rum – människors och gruppers relationer och samspel.

Funktionsuppdelningen av städerna där bostäder, arbete handel och fritid skiljs åt, har skapat
långa avstånd och ensidiga områden för olika ändamål. Vissa platser är befolkade vissa tider
på dygnet medan de kan ligga helt öde vid andra tidpunkter. Graden av otrygghet kan också
variera mellan olika tider under dygnet. En trevlig plats eller en vacker miljö kan under
dygnets mörka timmar uppfattas som skrämmande. Ett stadsdelscentrum kan vara fullt av liv
under dagen medan den kan vara helt övergiven på kvällen och natten. En öde plats kan
upplevas som hotfull och kan även bidra till fler tillfällen för brott då den sociala kontrollen
inte existerar. I många bostadsområden finns stora grönytor som sammanbinder ett stadsdels-
centrum med bostadsenklaverna. Dessa kan uppfattas som trevliga när det är ljust men blir
stora skrämmande barriärer under den mörka tiden av dygnet.
 
En trygg miljö är platser där det finns andra människor. Men även välbesökta platser med
många människor i rörelse ger upphov till flera brott. Den största delen av brott som stöld,
våld och skadegörelse sker på allmänna platser i innerstäderna, ofta koncentrerade till platser
med ett stort utbud av nöje och restauranger.38 

                                                          
37 Listerborn, C (2000)
38 Boverket (1998)
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De olika strukturerna i staden har stor betydelse för stadens livfullhet och påverkar även
graden av läsbarhet och hur man kan orientera sig i staden. Rutnätsmönstret har en större
genomströmning som skapar fler möten mellan människor än trädsystemet med matargator
och återvändsgator. I en trafikseparerad struktur är det även svårare att orientera sig och få en
överblick, samtidigt som gång- och cykeltrafikanter ofta missgynnas och får långa omvägar.
Den trygghet man ville skapa genom trafiksepareringen har lett till en annan sorts otrygghet.
En blandgata där både bilar, cyklister och gående möts minskar rädslan för överfall, speciellt
för gående.

Olika strukturer i staden påverkar livfullheten och tryggheten.

Jane Jacobs skrev 1961 boken The Death and Life of Great American Cities39 och räknas till
den mest framstående kritikern av funktionalismens och 1900-talets stadsbyggande. En
utgångspunkt var att skapa en förståelse för hur staden fungerar, i detta fall storstaden. Hennes
lärdomar och erfarenheter kommer från stadsdelen Greenwich Village i New York.

Jacobs menar att modernismens försök att bygga bort slummen har skapat än värre områden.
Ett stort problem är otryggheten. För att skapa trygga stadsmiljöer måste gränserna mellan de
privata och offentliga var tydliga. Så är inte fallet när det gäller modernismens byggande där
det offentliga och privata går in i varandra. Många stadsdelar som planerades under efter-
krigstiden har långsidan mot gården medan de fönsterlösa gavlarna vänder sig mot gatan.
Byggnader som vänder sig mot gatan ger trygghet genom att husen får ”ögon” som bevakar
vad som händer utanför. För att öka antalet bevakande ”ögon”, och därmed tryggheten, är
även aktiviteterna på gatan viktiga. Variationen i aktiviteterna, i form av butiker, pubar,
biografer och restauranger, gör att människor är i rörelse även under andra tidpunkter än mitt
på dagen. Många moderna bostadsområden byggda under efterkrigstiden har med sina
identiskt lika hus reducerat möjligheten för boende att känna tillhörighet vilket gör det svårare
för invånarna att bygga upp ett socialt nätverk. 

                                                          
39 Jacobs, J (1961)



__________________________________________________________________________________________
ANDERSBERG – att utveckla ett stadsdelscentrum

28

S t a d s d e l s c e n t r u m  s o m  h a n d e l s p l a t s

Handeln fyller en viktig funktion i det vardagliga livet. I följande avsnitt beskrivs handelns ut-
veckling och betydelse för ett stadsdelscentrum. Men även andra verksamheter och funktion-
er, som bibliotek och fritidsgård, är betydelsefulla för ett stadsdelscentrum. Idag fungerar den
offentliga servicen som viktiga mötesplaster.

H a n d e l   

En dagligvarubutik är ofta det primära i ett stadsdelscentrum och många gånger en förut-
sättning för övriga verksamheter. Men genom åren har handeln genomgått stora strukturella
förändringar. Under 1930- och 40-talen ägnades inte så stor uppmärksamhet åt butikernas läge
och utformning. Detta kan delvis förklaras att starka intresseorganisationer för detaljhandeln
saknades. Butikerna låg ofta spridda i de nya bostadsområdena, ibland samlade vid en
hållplats eller ett postkontor. De flesta butiker var små specialbutiker och den mesta försälj-
ningen skedde över disk. 1947 introducerades, efter amerikansk modell, den första självbe-
tjäningsbutiken i Sverige. Detta gav möjligheter till stora rationaliseringar av verksamheten.40

Lokaliseringen av handeln bestämdes tidigare ofta spontant. Men i och med grannskaps-
planeringen under efterkrigstiden kom handeln att styras genom stadsplanen och lokaliserades
ofta till bestämda platser. För att upprätthålla kundunderlaget placerades flerfamiljshusen
närmast centrum medan den glesare villa- och småhusbebyggelsen hamnade längre ut.
Handeln blev på detta sätt ett föremål för kommunal planering.41 Under 1950-talet blev allt
fler affärer allivsbutiker med självbetjäning. Servicen koncentrerades till större centrum-
anläggningar men fortfarande var det vanligt att dessa enheter kompletterades med mindre
butiker inne i bostadsområdena. Detta blev gynnsamt för konsumenterna som fick ett stort
utbud och dessutom närhet till servicen. 

Under 1960-talet växte butiksenheterna och handeln blev mer storskalig. Handeln blev
samtidigt mer aktiv i planeringen och började ställa krav på bland annat kundunderlag och
butiksytor. Den stora inflyttningen till städerna och det växande bilinnehavet skyndade på
rationaliseringen av handeln. Butikerna koncentrerades till större centrumanläggningar eller
till varuhus inne i stadskärnorna. Många mindre butiker försvann, vilket framkommer i
tabellen nedan. Speciellt drabbade blev landsbygden och små butiker inne i bostadsområdena. 

 
År 1951 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1996
Antal
butiker

30 000 17 700 12 800 10 300 9 200 9 000 8 300 6 600

Antal dagligvarubutiker i Sverige 1951-1996.42

Valbo köpcentrum utanför Gävle invigdes 1970 som en av de första stora externa handels-
områdena i landet. Det var mycket tack vare det växande bilinnehavet som större externa
etableringar, enbart inriktad på handel, kunde växa fram. Frågan om stormarknader och
externa köpcentra är ofta debatterad i Sverige. Frågorna handlar om miljöeffekter, prisnivå,

                                                          
40 Eklund, H och Lund, J (2001)
41 Franzén, M och Sandstedt, E (1993)
42 Svensson, T (1998)
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konkurrenssituation, tillgänglighet till bra dagligvaruservice samt hur redan existerande
butiker påverkas av nya etableringar. På senare år har effekterna blivit tydliga. Varuhusen i
stadskärnorna försvinner och förvandlas istället till gallerior. De extern belägna affärerna
expanderar medan de bostadsnära butikerna har svårt att behålla en trogen kundkrets.

Valbo köpcentrum utanför Gävle43.

Att kunna nå en dagligvarubutik ses ofta som en allmän rättighet. Det kommunala plan-
monopolet får här en viktig roll att kunna tillgodose människans behov och möjlighet att
handla inom rimliga avstånd. När det gäller sina inköp av dagligvaror är det oftast avståndet
som avgör vilket färdsätt man använder. Tabellen nedan visar vilket färdsätt konsumenten
väljer att ta sig till respektive butik. Till en butik som ligger etablerad inne i ett bostadsområde
tar sig de flesta kunder till fots eller med cykel. Bilen används inte i samma utsträckning då
antalet parkeringsplaster oftast är begränsade och butiken inte ligger i ett bilorienterat läge.
Däremot ökar antalet bilburna kunder dramatiskt vid externt etablerade butiker, samtidigt som
antalet gående eller cyklister blir minimalt. Möjligheten att storhandla ökar också om man har
tillgång till bil.

Fördelning av färdsätt vid val av butik.  Med centrum menas citykärnan.44

Även om externetableringar ofta är ett hot mot den lokala servicen görs fortfarande de flesta
inköpen i så kallade allivsbutiker, som ofta är etablerade i ett stadsdelscentrum. Över hälften
av alla inköp sker i dessa butiker. På senare år har det även blivit vanligare med nya former av
butiker, vilket gör att det finns olika typer av handel för dagligvaror. På samma sätt som olika
lägen för butiker konkurrerar mot varandra börjar olika butikskoncept att tydligare växa fram
som både kompletterar och konkurrerar med varandra. Detta kan till exempel gälla utbudet av
varor, priser, läge eller servicenivå. Bland annat har bensinstationerna dagligvaror i allt större

                                                          
43 Bild från Gävle kommun
44 Götestam, O (1999)
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utsträckning. Beninstationernas läge längs stora trafikleder och deras ofta generösa öppettider
är goda konkurrensfördelar. Denna form av nya butiker är ett led i framväxten av tydligare
butikskoncept i olika lägen. Utvecklingen av olika typer av butiker har stärkts på senare år.
Bland annat arbetar företaget ICA som delat upp sina butiker i fem profiler utifrån läge,
storlek, sortiment och prisnivå.45 Troheten till en butik har också förändrats. Idag är det van-
ligt att man under en vecka handlar i flera olika butiker. Anledningen kan vara de olika butik-
ernas koncept som utbud, läge och prisnivå.  

Fördelningen av handeln för olika typer av butiker.46    Antalet inköpsbutiker för en person under 
   en vecka.47

I Göteborg verkar GöteborgsLokaler AB för att invånarna inte ska behöva lämna sin stadsdel
för att finna en attraktiv basservice. Däremot gör människorna ofta sina inköp av sällanköps-
varor inne i stan eller vid externa köpcentrum. Sällanköpsvaror, som kläder och skor, finns
också i mindre utsträckning i ett stadsdelscentrum idag, än för 20 år sedan. Orsakerna till detta
beror på att kedjor och mångfilialföretag tagit över en allt större del av marknaden.48 Sällan-
köpshandeln vill ha ett stort kundunderlag och stor genomströmning med människor. Detta är
svårt för många stadsdelscentra där det lokala kundunderlaget helt enkelt är för litet. De
kommersiella verksamheterna i ett stadsdelscentrum är ofta en blomsteraffär, en pizzeria eller
ett café. För en del butiker som har en trogen kundkrets eller erbjuder unika varor som efter-
frågas spelar läget mindre roll, då kunderna hittar dit ändå.  

Det finns exempel på stadsdelscentrum som idag har en helt annan funktion än de ursprung-
liga tankarna. I några stadsdelar, speciellt de som uppfördes under 1940- och 50-talen, har
faktorer som nämnts ovan gjort att butiken och annan service tvingats stänga eller flytta. De
boende har förlorat sin basservice och sin naturliga mötesplats. Men i vissa fall har lokalerna
fyllts med andra verksamheter som inte bara är till för stadsdelens invånare utan har hela
staden som upptagningsområde. Några exempel är centrumanläggningarna i stadsdelarna
Marieberg i Karlskrona och Stigslund i Gävle, båda byggda under 1950-talet. Exempel på
verksamheter kan vara en kemtvätt, restaurang, sport- eller möbelaffär. I Stockholm finns en
loppmarknad i Skärholmens centrum som lockar besökare från hela huvudstadsområdet.

                                                          
45 www.ica.se
46 Götestam, O (1999)
47 Supermarket 03-2002
48 Eklund, H och Lund, J (2001)
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Ö v r i g t  u t b u d  i  e t t  s t a d s d e l s c e n t r u m  

Utbudet i ett stadsdelscentrum består inte bara av en mataffär eller andra kommersiella
butiker. Här finns ofta en rad olika verksamheter som erbjuder de boende olika sorters
service. Den offentliga servicen i form av bibliotek och fritidsgård är ofta populära mötes-
platser. Även en hälsocentral är ett viktigt inslag i ett stadsdelcentrum. 

Post- och bankkontor har länge varit etablerade i stadsdelscentrana men de senaste åren har
antalet kontor minskat och detta har främst drabbat landsbygden och mindre stadsdelscentra.
Små kontor med litet kundunderlag har varit de första som lagts ned när företagen har
drabbats av nedskärningar. Under 1990-talet har bland annat posten anpassat sig till den fria
marknaden och omorganisationen har bland annat lett till att många postkontor lagts ned.
Faktorer som internet har naturligtvis spelat en stor roll, men även orsaker som sjunkande
invånartal, bil och ändrade livsmönster spelar in. Istället för den traditionella posten har fler
serviceställen etablerats i butiker och bensinstationer där man kan hämta eller lämna paket
samt utföra andra posttjänster.  

Skolan har under åren haft en central roll i planeringen och utformningen av bostadsområden.
Redan på 1920-talet ansåg sociologen Clarence Perry att grannskapet skulle utgå från skolan.
I Sverige när grannskapsplaneringen tog fart efter kriget, var skolan medelpunkten i
stadsdelen. Skollokalerna skulle inte bara användas för undervisning utan även fungera som
samlingslokaler för de boende i området. Skolan blev den bestämmande faktorn för dim-
ensioneringen av hela bostadsområdet. Senare tog dagligvarubutiken över den rollen.

Föreningslivet ansågs under efterkrigstiden vara en av samhällets hörnpelare och viktigt för
att motverka totalitära strömningar. Många samlingslokaler uppfördes som ofta drevs av
kommunerna och i Sverige blev det främst föreningar som nyttjade lokalerna. Den svenska
staten har bidragit till uppbygganden av föreningslivet genom lån och bidrag.49

                                                          
49 Franzén, M och Sandstedt, E (1993)
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