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Abstract 
This report illuminates the functions and values of neighbourhood centres in a modern 
time context, and those consequences that is the result of depletion of these centres. 
The report is about neighbourhood centres in Stockholm, linked to subway stations, 
and their future. The debate on these centres’ degradation of service and basic 
functions is often about economic profitability on one hand. On the other hand it’s 
about the right to certain functions within a certain distance.  
 
Due to structural changes and fast expansion, more and more neighbourhood centres 
face the dismantling of basic functions. Structural changes such as buying patterns, an 
increase in car use and better housing standards. Society changes, but a lot of these 
centres remains in the planning patterns of the modernistic ideas. How will the 
affected centres survive in the future? 
 
The result of this report shows that there is no universal solution. Each neighbourhood 
centre has its own local conditions to adjust to. Such as location, population and 
culture. It is not realistic to preserve all centres in their current form.  

Sammanfattning 
 
Denna rapport handlar om stadsdelscentras funktion och betydelse i nutiden och de 
konsekvenser av nedrustning ett stadsdelscentrum möter idag. Uppsatsen handlar om 
ytterstadscentrum, främst i anknytning till en tunnelbanestation, och dess framtid. 
Debatten om utarmning och nedmontering av service och funktioner handlar ofta om 
ekonomisk lönsamhet å ena sidan. Och å andra sidan om rätten till viss service inom 
en viss sträcka.  
 
På grund av strukturella förändringar och snabb expansion så drabbas fler ytterstads 
centrum av nedmontering av fundamentala funktioner.  Det är förändringar som bl.a 
köpmönster, ökat bilanvändande och bättre boendestandard. Samhället ändras, men 
dessa centrum står kvar i modernismens planeringsmönster. Hur ska drabbade 
centrum överleva i framtiden? 
 
Resultatet visar att det inte finns en universell lösning. Varje centrum måste utgå ifrån 
de lokala förutsättningarna som finns i form av lokalisering, befolkning och kultur. 
Det går inte att bevara alla stadsdelscentra idag i dess nuvarande form.  
  
Tack till handledare Bosse Bergman! 
 
Nyckelord: service, mötesplats, stadsdelscentra, förortscentra, torg, dagligvaruhandel 
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1. Inledning 
 
”A socially sustainable city is marked by vitality, solidarity and a common sense of 
place among its residents” (Yiftachel & Hedgcock 1993). 
 

1.1 Bakgrund: Varför ett problem? 
Denna studie handlar främst om förortscentras/stadsdelscentras betydelse och 
funktion i nutiden och hur utarmningen av dessa medför konsekvenser för framtiden. 
Inte endast ekonomiska konsekvenser (ekonomin tenderar att koncentreras till större 
centra, ex. Kista i västerort och Skärholmen i söderort) utan kanske främst social 
degradering och påverkan på torgets liv, vilket blir en fråga om social hållbarhet.  
Detta påstår jag i och med att jag även påstår att nedmontering av vardagliga 
servicefunktioner leder till social utarmning vilket har varit utgångspunkten för denna 
uppsats. Är det socialt hållbart, eftersom torg fungerat som mötesplatser sedan 
urbaniseringen på 1800-talet? Och hur verkar man för att det lokala torget ska 
överleva i ny skepnad idag och för framtiden? För att kunna förklara och berätta om 
detta fenomen krävs, oundvikligen, en tillbakablick på detaljhandelns utveckling från 
efterkrigstiden och det bostadsbyggande med rötter i modernismen som präglat 
förorters byggande efter kriget. 
 

1.1.2 Kort om social hållbarhet  
I boken ”The secret life of cities” (Javris et al, 2001) klargör författarna att 
samhällsplanering ska bygga på så kallad joined-up-thinking. Alltså att det vardagliga 
livet, arbete, hem och transport måste samverka med det sociala livet på fritiden. De 
menar att det sociala har fått lida rent tidsmässigt gentemot de tre andra aspekterna. 
Närhet blir därför en av förutsättningarna för att skapa denna nödvändiga tid.   
 
Närhet är även någonting som Ove Kraft, forskare på Handelshögskolan i Göteborg, 
ser som hållbart. Han säger i en intervju i SverigesRadio att det är viktigt att lokala 
centrum behåller sina kunder genom att anpassa sig, för att kunderna fyller en viktig 
funktion. Han ser det inte som hållbart i längden att folk ska åka långa sträckor varje 
gång ett inköp ska göras. Närhet resulterar i att mer tid ”sparas”. Han menar att 
utgångspunkten måste vara att det som handlas dagligen ”går att handla på 
hemmaplan”, och med detta argument menar han att det finns en framtid för lokala 
centrum (SR, 10 april 2010). 
 
På grund av samhällets utveckling i övrigt så borde det vara ofrånkomligt att 
stadsdelscentra utvecklas i takt med övriga samhället. Eftersom många centrum är 
planerade efter modernismens ideal under efterkrigstiden så har de redan stött på 
problem med utarmning av service och butiker som inte längre har en egentlig viktig 
roll i det som ibland efterfrågas idag. Service som post, bank och apotek behöver hitta 
nya former, anpassade efter dagens behov. Men det finns även exempel där 
nedläggning av service visat på gapet mellan vardagsliv och planering. Kanske är det 
även på grund av detta gap och avstannande utveckling som missnöjet ökar i 
ytterstadsområdena (DN 2003) 
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Har en stadsdel inte ett fungerande centrum så blir det även svårt att få dit nya 
investeringar till arbetsplatser, skolor, nya bostäder etc (Borén & Koch 2009 s. 5). 
Relationen mellan dessa nyinvesteringar och social hållbarhet torde därför gå hand i 
hand. Problemet kan uppstå då kommersiella verksamheter inte gynnar lokalt socialt 
liv. 
 
Även om social hållbarhet är ett svårdefinierat begrepp så kan det sägas att det blir 
hållbart då man på bästa sätt löser de ”sociala problem” som finns. I fallet med 
stadsdelscentra skulle det kunna vara rätten till viss service inom gångavstånd som 
bland annat Kraft pekar på. Främst för äldre, arbetslösa, unga och icke bilburna 
medborgare. Social hållbarhet är även förknippat med känslan att känna sig stolt över 
sitt område, hur man ser på sig själv i sitt område och hur utomstående ser på ens 
område (Borén & Koch 2009). I konkreta termer kan exempelvis en attraktionspunkt 
öka denna stolthet, t.ex. Bredäng Camping i Bredäng, söder om Stockholm. Den 
lockar turister från hela världen och sätter det, förhållandevis lilla Bredäng, på kartan. 
Konsthallen i Tensta, i västra Stockholm, är även ett sådant exempel som skapat 
stolthet bland Tenstaborna och även konsthögskolan Konstfacks nya campus vid 
Telefonplan som lockar konststudenter från hela landet, är en stor attraktionspunkt.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Många lokala stadsdelscentra dör i sin nuvarande form. Antagandet är dels grundat i 
att centrumen är planerade i efterkrigstidens funktionalistiska ideal och nya villkor för 
handel och vardagsliv gäller idag. Antagande är även grundat i litteratur och artiklar i 
lokala och regionala tidningar om faktiska nedläggningar och egna observationer. Hur 
ska de överleva för i framtiden? Vilka attribut ska bevaras och vilka eventuellt 
försvinna? Är vissa nedläggningar orättvisa? Och viktigast av allt; i vilken form 
bevarar/förändrar man de funktioner som behövs nära, trots bilen och växande e-
handel? Det är redan här viktigt att påpeka att det är olika offentliga- och 
kommersiella funktioner som behövs, beroende på vilken geografisk plats man talar 
om.  
 
Syftet med denna rapport är att först och främst belysa problemet med utarmning av 
mindre stadsdelscentra. Fokus ligger på stadsdelar i Stockholm. Syftet är inte att 
föreslå en universell lösning/modell på problemet, främst på grund av att det finns 
lokala skillnader och att en enda lösning således inte finns. Men genom att belysa 
problemet och acceptera den roll som stadsdelscentra har i nutid och framtid så kan 
rapporten försöka fastställa att det krävs samarbete mellan flera aktörer för ett lyckat 
lokalt centrum. Lyckat i den bemärkelsen att de boende kan känna sig delaktiga och 
stolta över sitt närområde.  
 
Fler konkreta frågeställningar punktas upp under problemformuleringen.



 6 

 

2. Problemformulering: Utarmningen av stadsdelscentra 
 
Många av de nya stadsdelarna i Stockholm som kom till under efterkrigstiden och 
miljonprogrammet, byggdes efter så kallade grannskapsenheter med tillhörande lokalt 
centrum. Centrat skulle fungera som, inte bara en handelspunkt för kommersiell- och 
offentligservice utan även som en mötesplats för de boende i området.  
 
I SvD den 13 maj 2012, kan man i artikeln med rubriken ”Det krävs en nationell 
satsning på förorter” läsa om ett samhälle som slits isär, enligt författaren själv. Mia 
Päärni, gruppledare för S i Rinkeby Kista, har skrivit artikeln i SvD. Det man kan läsa 
är att det bland annat krävs satsningar så vården blir lättillgänglig - istället för 
nedrustning; det ska finnas rena och fina torg; flytta ut förvaltningar och myndigheter 
till ytterstaden så människor som arbetar i ytterstaden även handlar och äter lunch i 
dessa stadsdelar. Dessa åtgärder genererar stadsliv och gynnar även ekonomi.  
 
Orsaker: I takt med välfärdsfaktorer som ökad bilism, handelns strukturomvandling, 
ändrade shoppingmönster, e-handelns utveckling och bättre boendestandard så står 
stadsdelscentra inför en förändring. En del av problemet man står inför idag är att 
många stadsdelcentra i Stockholm sålts till privata fastighetsbolag. Följderna blir att 
service utarmas i många förortscentra. Detta kan bevittnas av artiklar om problemet.   
 
Men denna nedmontering började redan under finanskrisen på 1990-talet, vilket ledde 
till minskad köpkraft och ökat sparande. Det har i debatten om förorten pratats om 
som ”utanförskap” ofta kopplat till ”etnisk segregation”. När det egentligen borde ha 
talats om de strukturomvandlingarna samhället gått igenom. ”Utanförskap” är endast 
ett resultat och inte en orsak. Trots att stadsdelscentra i grannskapet genomgått en 
förändring, från att ha varit en mötesplats till ren handelsplats, så har de fortfarande 
en roll som mötesplats för många boende. Det krävs egentligen bara en 
tunnelbaneresa till Rinkeby, Husby, Bredäng eller Vårberg, för att nämna några 
exempel.  
 
I detta arbete har jag valt att fokusera på några områden byggda under rekordåren 
1965-1975. Fokus ligger på södra och västra ytterstadsområden i Stockholm. För att 
få en bredare bild kommer jag även ta upp exempel på nedläggningar av vissa 
fundamentala servicefunktioner i andra delar av Stockholm.  
 
För att förstå den roll dessa stadsdelscentra/torg måste ta i ett mer bil- och e-
handelsorienterat samhälle måste man först gå tillbaka till hur idéerna kring 
stadsdelscentra växte fram. Därför har jag gjort en beskrivning av efterkrigstidens 
byggideal och framåt. Vidare behövs en förståelse av hur detaljhandeln utvecklats 
från tiden då områdena byggdes.    
 
Frågor jag kommer belysa är följande: 
 

• Hur och i vilka former kan mindre stadsdelscentra/förortstorg bevaras? 
• Vilka bakomliggande orsaker har bidragit till att de utarmas?  
• Är det socialt (ekonomiskt, ekologiskt) hållbart? 



 7 

• Har utförsäljningen av stadsdelscentra gett konsekvenser? 
• Hur har synen på människan påverkat planeringen av dessa centra? 
• Finns det ens en framtid för mindre stadsdelscentra?  
• Är detta ett lokalt eller globalt problem? 
• Vad kan alternativen vara, är vi på väg mot ett nytt sätt att handla (ökad e-

handel och bilanvändande)?  
 

2.1 Metodbeskrivning 
Rapporten är främst baserad på vad som sagts i tidigare forskning och litteratur. 
Fokus ligger till en början att finna orsakerna bakom problemet. Därför har en 
bakgrundsbeskrivning och en omfattande litteraturbeskrivning, om tidigare forskning, 
gjorts. Litteraturbeskrivnings processen började med inhämtning av litteratur och 
sållandet av relevant litteratur. Följande litteratur ligger till grund för beskrivningen: 

• Lokala torg: Liv, miljö och verksamheter på förortstorg – Sören Olsson et al. 
• Segregationens motsägelsefullhet – Elisabeth Lilja 
• Periferin i centrum – red. Katarina Nylund (Tägli & Werne) 
• Framtiden för små stadsdelscentra – Hans Lind, Alexandar Gavric  
• Välfärdsstat och byggande – Mats Franzén, Eva Sandstedt 
• Stadsdelar: Förorter som stadsbyggnadsfråga – Anna-Johanna Klasander 
• Dagligvarudistrubutionens strukturomvandling – Tomas Svensson  
• Platser i praktiken och social hållbarhet: Hökarängen och andra små 

centrumbildningar i focus – Thomas Borén och Daniel Koch 
 
Sedan följer en mindre empirisk studie. Husby och Bredäng, två ytterstadsområden i 
västra respektive södra Stockholm är de jag tittat närmare på. Stadsdelarna är väldigt 
olika på grund av bl.a lokalisering, befolkning, socio-ekonomisk bakgrund och kultur, 
varför jag valt att studera just de. Studien är baserad på observationer, samtal och 
nyhetsartiklar. Jag har pratat med boende och fåtal handlare. Intervjuer i artiklar har 
även legat till grund för studien. Endast en del av min empiriska undersökning togs 
med i arbetet. Detta på grund av att litteraturbeskrivningen givits större plats. Jag har 
även intervjuat Ann-Margarethe Livh (V) som ställer sig negativ till utarmning och 
förslummning av stadsdelscentra. Livh har skrivit motioner om fenomenet som även 
tas upp i uppsatsen. Anledningen till att jag valt en som ställer sig negativ till frågan 
är främst p.g.a att belysa att det faktiskt finns ett problem med utarmning, vilket är 
själva syftet. Problemet är även, dels, ett resultat av högerinriktad politik. Av den 
anledningen såg jag heller inte att en intervju av en ”motpol”  till Livh skulle 
förminska problemet. Vilket ledde till beslutet att en motpol skulle varit irrelevant för 
resultatet.  
 
För att även kunna skilja på vision och verklighet har jag läst ur Söderstadsvisionen 
och Järva 2030. Artiklarna i rapporten kommer från lokaområdestidningar; Södra 
Sidan, Norra Sidan, Mitt I, men även artiklar från DagensNyheter, SvenskaDagbladet 
och tidskriften ETC. 

2.2 Avgränsning  
Jag har valt att avgränsa uppsatsen genom att belysa själva problemet med utarmning 
av stadsdelscentrum i Stockholms ytterstäder. Problemets bakomliggande orsaker tas 
även upp, därav en bredare litteraturbeskrivning och mindre plats åt det empiriska 
materialet. Baserat på litteratur så har jag utgått ifrån att dessa centra är mötesplatser, 
så den sociala aspekten står i fokus och inte primärt ett lönsamhetsperspektiv. 
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Däremot går hållbarhetsbegreppen ofta hand i hand. Problemet återfinns bl.a också i 
småstäder runt om i Sverige, men p.g.a arbetets begränsning har detta inte diskuterats.  

3. Kort historik: Tillbakablick på torgens och detaljh andelns 
framväxt och förändring 

 

3.1 Efterkrigstiden: En ny epok 
Det stadsbyggandet som utvecklades i efterkrigens Sverige präglades av 
modernismens idéer om grannskapsenheter som en socialt och demokratiskt lämplig 
enhet i stadsbyggandet (Nylund red. 2007).  Detta sätt att planera fortsatte genom hela 
miljonprogrammet1 (Franzén & Sandstedt 1981). För att uppnå detta grannskap skulle 
det finnas en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostäder och centrum, detta i 
enlighet med funktionalismens normer.  

Med Le Corbusier i spetsen hade även svenska arkitekter tagit till sig modernismens 
ideologier och det uttalade sociala engagemang som hade rötter i tyskt byggande och 
forskning. Bland de svenska funktionalistiska arkitekterna återfanns bland andra 
Asplund, Gahn, Åhrén och Markelius (Klasander 2001). Genom rationellt byggande 
på vetenskaplig grund, skulle man alltså bygga bort bostadsbristen med bra och billiga 
bostäder anpassade för den nya människans livsstil. Kritiken kom snabbt därefter, 
främst riktad mot bristen på funktionsblandning och torftig stadsgestaltning utan 
hänsyn till människors verkliga behov och önskemål (Klasander 2001 s. 29.). 
 
Stockholms förorter växte fram som en serie längs tunnelbanelinjerna, som beslöts att 
bygga 1941. I anslutning till tunnelbanan skulle finnas ett centrum med element som 
butiker, medborgarhus och social service. (Stockholms översiktsplan, bilaga 1, s. 3). 
Stockholms generalplan 1952 är tydlig i hur centra skulle gestaltas:  

Centrumbutikerna bör koncentreras kring ett slutet torg eller en affärsgata 
direkt anslutande till hållplats för allmänna trafikmedel i den centrala, 
mest tätbebyggda delen av bostadsområdet och infånga den största 
möjliga gångtrafiken. Butikscentrum bör skyddas för all genomgående 
fordonstrafik men bör vara åtkomligt för motortrafik från det övriga 
bostadsområdet. (Generalplan för Stockholm 1952, s 201-202).  

 
Bostadsnära centrum, i anknytning till tunnelbanestationer, har även varit ett bärande 
inslag under miljonprogrambyggandet (Klasander 2001). Centrumen var en 
självklarhet, likaså trafiksepareringen. 1968 presenterar Statens planverk SCAFT, för 
att människorna skulle skyddas från trafiken för ökad säkerhet. Idag är den synen dels 
förändrad (se diskussionen om Husby’s gångbroar). Det blir, inom planeringen, nu 
mer tydligt med den uppdelade stadsdelen där hus, parkering, öppna ytor och centrum 
är var för sig. Kritiken som kom mot funktionsseparering blev nu istället ännu hårdare 

                                                
1 Bostadsbyggnadsutredningen tillsattes 1959 och skulle råda bot på bostadsbristen. En 
storsatsning, mellan 1965-1975, skulle på tio år skulle bygga bort bostadsbristen med 
statliga medel. Lösningen blev att bygga storskaligt och miljonprogrammets förorter 
präglades av en högre grad industrialiserat byggande. Det byggdes villaområden, radhus 
och höghus. 
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förankrad än tidigare menar Klasander. Massproduktionen av hus gjorde även att 
enformigheten och torftigheten blev än mer synlig (Klasander 2001 s. 29).  

3.2 Detaljhandelns utveckling 
Handeln har alltid varit en dominerande aktivitet och mötesplats, även en viktig faktor 
till framväxten av städer. Marknaden hade specifika lokaliseringar p.g.a. distributions-
, produktions- och ekonomiska faktorer som närhet till råvaror och vatten (Folkesson 
2002). 

3.2.1 1950-talet och framåt 
Till följd av näringsfriheten utvecklades handeln i nya skepnader. Från 1900-talets 
handelsbodar och postorderhandel, 30-talets lågpriskedjor som EPA och Tempo, 50-
talets självbetjäningsrevolution till förorternas stadsdelscentra. 
 
Städernas form och funktion ändrade skepnad, inte minst p.g.a ökad bilism, bättre 
boendestandard och detaljhandelns strukturomvandling (Folkesson 2002). De små 
försäljningsställena som tidigare utgjort utspridda handelsdestinationer lades ner och 
ersätts på 1950- 60-talet med större dagligvarubutiker och bredare sortiment i regi av 
Konsum, ICA och Favör (dagens Vi-butiker). Idén var att dessa 
butikskoncentrationer, till skillnad från de utspridda småbutikerna, skulle nås med den 
privata bilen. Sedan 1960-talet har strukturomvandlingen fortsatt med än större och 
färre butiker.  
 
Orsakerna bakom problemet som uppsatsen vill belysa ligger alltså i samhällets och 
handelns utveckling. I boken Handelsplats, Shopping, Stadsliv skriver författaren 
Bosse Bergman att ”detaljhandeln alltid varit extremt konkurrenskänslig och 
fortlöpande sökt nya former för varupresentation och expediering”, (Bergman 2004). 
Han menar vidare att självbetjäningen bidrar till ett friare sätt att handla och 
förvandlar konsumenten. Storleken på butiker påverkades med mer plats för varor. 
Shoppingmönstret ändrades i den mån att besöket i butiken inte förutsatte ett specifikt 
ärende. Utan konsumenten kunde fritt röra sig i butiken, utan hjälp av personal. 
Matshopping blev nu en del av det vardagliga- och sociala livet. Detta trots att det 
antog ett mer individualiserat och personifierat sätt att handla2. 
 

3.2.1 Butiken i stadsplanen 
Sveriges Köpmannaförbund publicerade handboken ”Butiken i stadsplanen” på 1950-
talet, om hur planering ska gå till i förhållande till handelns nya behov. Handboken 
skulle lösa detaljhandelns lokaliseringsproblem genom att man skulle bygga med den 
så kallade drabantstaden som förebild. Lösningen ansåg man, skulle vara 
grannskapsplaneringen, som inletts redan på 40-talet. Gator endast för gångtrafik och 
hög befolkningsdensitet runt närområdets centrum var artefakter som skulle 
känneteckna den nya planeringen av stadens småcentra (Folkesson 2002).  I 
handboken skulle centrum domineras av butiker, kaféer och restauranger. Folkesson 
menar att man under 1940- till 1970-talen kan se att handboken haft stor 
genomslagskraft i städerna. Ett annat perspektiv kom med översättning av Lewis 
Mumfords bok ”The Culture of Cities” där stadsdelscentrat primärt var baserat på 
sociala och kulturella institutioner (Folkesson 2002).   

                                                
2 Bosse Bergman Senior Resercher KTH, handledarsamtal maj 2012. 
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4. Tidigare forskning 
 

”Arkitekturen och den rumsliga organisationen visar sig ha kvaliteter som tillåter 
olika former av användning och de förorter vi studerat (Rinkeby, Tensta, Kista, 
Husby och Skärholmen) inrymmer betydligt rikare urbant liv är vad den 
slentrianmässiga kritiken observerat!” (Nylund red. 2007 s.24)  
 
Med det som beskrivits i tidigare kapitel kan slutsatsen dras att bostadsnära centrum 
varit en central del i stadsplaneringen från efterkrigstiden fram tills idag. Men 
marknaden har varit en mötesplats i Sverige ända sedan urbanisering under 1800-
talets andra hälft. Det som skilt sig i planeringen är bland annat hur man ser på 
människan i stadsplanen; å ena sidan som konsument och å andra sidan som social 
varelse. Det finns flera studier om Stockholms bostadsnära centrum där man hävdar 
att degraderingen lett till en negativ effekt, inte endast ekonomiskt utan även socialt 
(se bland annat Gavric & Lind 2006). Nedan kommer en litteraturbeskrivning från 
tidigare forskning.  

4.1 Grannskapet 

4.1.1 Handeln i fokus; människan som konsument 
När det nya sättet att planera staden bröt mark under 40- och 50-talen kunde man 
planera bostadsområden ur ett helhetsperspektiv med det funktionalistiska ABC-
samhället som ideal. Man delade upp funktionerna i grannskapet efter arbete, bostad 
och centrum. (Dock blev det oftast endast BC-samhällen menar Svensson och 
hänvisar till bl.a till Larsson (1994) och Pass (1969) sida 74-75). I centrum inräknades 
detaljhandelns butiker, skola, socialkontor, försäkringskassa, vårdcentral etc. 
(Svensson 1998).  
 
Franzén och Sandstedts definition på grannskapet kan skilja sig från andras där de 
menar att den stadsplanemässiga aspekten är den grundläggande. De menar vidare att 
den sociala aspekten tänktes vara ett resultat av den stadsplanemässiga och sålunda 
sekundär. Deras definition är som följer: 
 

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. (Franzen & Sandstedt 1993, s. 
161).  

 
1950 gav Sveriges Köpmannaförbund ut handboken ”Butiken i stadsplanen”, med 
Gösta Bohman i spetsen. Handbokens författare menade att detaljhandelns krav inte 
beaktats i tillräcklig omfattning under 1930-1940-talets byggande (Svensson 1998). 
För att lösa detta skrev man att den koncentrerade centrumbebyggelsen skulle agera 
som kärna i grannskapet. Med kärna menade författarna ur detaljhandelssynpunkt, 
där den boende var kund i området. Här skulle huvuddelen av butikerna lokaliseras. 
Koncentrationen var en ”förutsättning för uppkomsten av ett verkligt 
samhällscentrum” (Sveriges Köpmannaförbund 1950, s 9-11). Handbokens författare 
menar att så skulle ske för att alla i upptagningsområdet, även de i stadsdelens periferi 
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utan besvär skulle nå gemensamhetslokalerna vid centrum. I handboken skriver man 
vidare:  
 

Är sträckan för lång blir kunderna lätt benägna att skjuta upp sina inköp 
till nästa besök i innerstaden eller ett närbeläget stadsdelscentrum. Det är 
därjämte ur detaljhandelssynpunkt angeläget att bostadsbebyggelse i 
största möjliga utsträckning koncentreras till själva centrum genom hög 
hyresbebyggelse vid torget och angränsande gator. Sådan koncentration 
ger nämligen affärerna vid centrum ett önskvärt och ofta nödvändigt 
primärt kundunderlag. Genom den stora boendetätheten skapas dessutom 
liv och rörelse i stadsbilden samt förutsättningar för det rika folkliv på 
torget som icke minst ur psykologiska synpunkter är av stor betydelse för 
affärslivet. 

 
Svensson skriver att det bland annat är detta som lett framtill utformningen av våra 
”moderna” stadsdelscentra tillsammans med Stockholm Generalplan 1952. Svensson 
skriver vidare att handboken nu blev ett klart dokument att följa för planering av ny 
bebyggelse. Han menar att; studerar man svenska stadsdelar och bostadsområden, 
uppförda under 1950-1970-talen, framkommer intentionerna i Butiken i stadsplanen. 
Han menar vidare att städer och kommuner därmed inte behövde bygga upp någon 
egen kompetens utan man kunde överlämna den detaljerade planeringen och de 
många komplicerade beräkningarna till intresseorganisationer och företag (Svensson 
1998, s. 79). Anledningen är, menar han, att i och med Butiken i stadsplanen 
utformades planeringen i Sverige i direkt påverkan av handelns intressen:  
 

Köpmannaförbundet och Gösta Bohman, med Högern som politisk bas, 
förstod på allvar stadsdelscentras potential som etableringstillfälle för nya 
och rationella detaljhandelsbutiker. Ju fler kunder som kunde trängas ihop 
i närheten av butikerna, desto fler och större butiker kunde etableras 
(Svensson 1998, s. 78). 

 
Den definitionen som Franzén och Sandstedt lagt för grannskapet kan i detta citat från 
handboken styrkas; att den byggda miljön är primär, och den sociala sekundär. Man 
uttrycker att: ”ur detaljhandelssynpunkt (är det) angeläget att bostadsbebyggelse i 
största möjliga utsträckning koncentreras till själva centrum genom hög 
hyresbebyggelse …genom den stora boendetätheten skapas liv”. Alltså bygger man 
först centrum med dess funktioner och tätt runtom flyttar många in, sedan bildas 
socialt liv i området, och inte minst på torget; dit man har ambition att locka folk. 
(Finns inget byggt, lockas heller inte folk - funktionsutarmningen bidrar till social 
utarmning.) Alltså byggs dessa områden och de som flyttar in måste på ett sätt 
anpassa sig efter de strukturer som redan finns. Dessa stadsdelar har alltså inte växt 
fram organiskt med den lokala livsformen.  
 
Denna syn på människan som kund och att centrum i första hand är en plats för 
konsumtion snarare än en mötesplats delas också av Hans Lind och Alexandar Gavric, 
författare till rapporten Framtiden för mindre stadsdelscentra. De menar att ett 
centrum ” bör vara dimensionerat efter marknadsunderlag (kundunderlag)”, (Lind & 
Gavric 2006, 2. 44). De skriver vidare:  
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För att bostadsområdescentrum och andra köpcentrum skall fortsätta att 
attrahera kunder i en ökad konkurrens måste fastighetsägare genomföra 
ständiga förändringar. Det måste planeras och göras innan centrumet 
tappar attraktionskraft och börjar förfalla vilket i sin tur leder till att 
hyresgästerna väljer att flytta ut. En fastighetsägare bör inte vänta med att 
få in en ny hyresgäst till centrumet innan en ombyggnad genomförs eller 
att vänta på att kommunen lägger fram planer. Centrumet måste 
underhållas kontinuerligt med förändringar så att dess attraktivitet behålls 
och för att det skall stå emot den hårdnade konkurrensen som håller på att 
ske inom handeln. (Lind & Gavric 2006, s. 52). 

 
De skriver även att små stadsdelscentra har en specifik roll i dagens samhälle som 
komplement till större handelsområden där den lokala kundkretsen är helt 
avgörande. Alltså menar de vidare; ”att på något mer fundamentalt sätt vända 
trenden för dessa köpcentra framstår inte som realistiskt” (Lind & Gavric 2006, s. 2)  
 
I ”Söderortsvisionen 2030” skriver man att ”Kommunen, fastighetsägare, handlare 
och boende ska samverka kring utveckling av centrumanläggningarna”. Kommuner 
kan komma med förslag, men i och med att många små stadsdelscentra är i privat ägo 
blir det även de som sköter förvaltning och genomförande av förnyelse/förändring, 
precis som Lind och Gavric förespråkar. Ett exempel som tas upp, i Lind och Gavrics 
rapport Framtiden för mindre stadsdelscentra, är Brandbergen centrum där Haninge 
Kommun tog fram en detaljplan som ställdes ut för allmänheten 2003. Både boende 
och handlare var positiva till förslaget men fastighetsägaren visade inget intresse i att 
genomföra den. I detta fall kan citatet tyckas motsägelsefullt eftersom både handlare 
och boende samtyckte med kommunens detaljplan för centrumet, medan 
fastighetsägaren inte visade något intresse för planen (Lind & Gavric 2006, s. 46). 
Kommunens plan verkade i detta fall överensstämma med de boendes syn och därför 
bör fastighetsägare, om inte följa kommunens plan, så ta fram planer som gynnar 
användarna av centrum. Liknande gäller för Bredäng C, där Stockholm stad 
tillsammans med den dåvarande fastighetsägaren tog fram planer för upprustning. 
Planerna för Bredäng prioriterades inte, då den gamla fastighetsägaren även ägde 
Skärholmen C (ett köpcentrum med över 200 butiker), som prioriterades i första hand. 
2011 såldes Bredäng C till FastPartner. I Stockholms kommunfullmäktiges policy för 
upprustning av ytterstaden kan man läsa liknande samarbetsvisioner. Där skriver man 
att ”förstahandsansvaret för att konkreta initiativ vidtas ligger hos respektive 
stadsdelsnämnd” (Servicepolicy för ytterstaden 2000, s. 6). Men i och med 
utförsäljningen av många små centra under 2000-talets början, till bland annat 
Centeni, Boultbee och FastPartner, så hamnar istället intresset i de privata aktörernas 
händer. Enligt Lind och Gavric så har staden visat bristande uppmärksamhet för detta 
(därav även utförsäljningen av centrum som tidigare var i stadens ägo). Argumentet 
om att samarbete för ett bevarande av stadsdelscentra tar Lind och Gavric upp som en 
viktig aspekt vid förvaltning: ”handlare, ägare av centrumet, ägare av närliggande 
bostadsfastigheter och kommunen är viktigt för att nå ett bra 
bostadsområdescentrum” (Lind & Gavric 2006, s. 54). Samtidigt så återkommer även 
synen på människan som konsument även i Lind och Gavrics rapport. Detta, till 
skillnad mot vad som skrivs i ”Servicepolicy för ytterstaden” där man till och med har 
ett avsnitt om centrumets sociala roll.  
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4.1.2 Kulturen i fokus; människan som social varelse 
Den andra synen på människan som social varelse i planeringen delas av bl.a Thomas 
Paulson (Ny stad), Sven Markelius och författarna3 till dokumentet från 1945; ”Det 
framtida Stockholm: riktilinjer för Stockholm generalplan”. Dessa förespråkade inte 
detaljhandeln på samma sätt som Gösta Bohman och Köpmannaförbundet. De 
menade, med inspiration hämtat från Lewis Mumfords bok ”The Culture of Cities”, 
att centrum skulle bestå av skolor, bibliotek, mötesplatser och andra institutioner, 
främst avsedda för att förbättra invånarnas sociala och kulturella  fostran (dessa 
nämns knappt i butiken i stadsplanen). Butikerna skulle vara utspridda i grannskapets 
bostadsområden (Svensson 1998). Även Jane Jacobs är förespråkare av icke 
funktionsuppdelade områden, så kallad mixed-use som utgångspunkt för planering av 
funktioner och butiker.  
 
De tidiga idéerna och visionerna om stadsdelscentrum som mötesplatser, med 
vardaglig kommersiell och offentlig service, kan man också läsa om i ”Servicepolicy 
för ytterstaden”. Policyn är ett resultat av ett samarbete mellan Svenska Bostäder och 
FamiljeBostäder som gick under namnet ”Små FörortsCentra”.  Här kan man läsa att 
centrumen skulle vara en bas för varje stadsdels sociala liv . Policyn godkändes 10 
april 2000 av Kommunfullmäktige i Stockholm med avsikt att mobilisera olika 
aktörer för upprustningen av förfallna centrum. Klasander hävdar att, under 60-talet, 
så förändrades intentionerna bakom centrumanläggningarna från demokratiska 
mötesplatser till köpcentrum, för gott. Detta påvisar även Allan Westerman i en 
artikel han skrev 1965; ”Nya stadscentra” i Arkitektur 1965/8 s. 276. Där påpekar 
Westerman att välfärdssamhället bidragit till att de demokratiska mötesplatserna 
antagit karaktären av köpcentrum. Han skriver vidare att även den boendes roll har 
blivit alltmer passiv, istället för social varelse, en konsumerande sådan. Handelns 
strukturella förändringar och främst självbetjäningsrevolutionen bidrog även till 
denna förändring. Konsekvenserna har resulterat i nedrustning av funktioner i flera 
stadsdelscentrum runt om i Stockholm. Eftersom konsumtion idag har blivit 
stadslivsskapande så återfinns en konflikt i att separera konsumtion från socialt liv 
blir i de miljöer som även utgör knytpunkter. Men istället för att arbeta emot dessa 
förändringar så menar författarna Tomas Borén och Daniel Koch att man skulle kunna 
arbeta i förändringens riktning. 
 
Som tidigare nämnt så skrev Svensson 1998 rapporten Dagligvarudistrubutionens 
strukturomvandling - Drivkrafter och konsekvenser för stadens utformning och miljö. 
I ett avsnitt skriver Svensson att etableringen av de nya stadsdelarna under 1900-talets 
andra hälft hotade att konkurrera ut innerstadens butiker och varuhus, varför man 
även intensifierade arbetet med bilframkomligheten till innerstaden. Detta för att 
innerstaden skulle behålla sin status. Även under 90-talet då externhandelsköpcentra 
växte fram så visades en oro för att stadskärnorna skulle drabbas negativt, men så har 
det inte tett sig (Borén & Koch 2009). Främst centrum som Skärholmen, Kista och 
Vällingby för att nämna ett fåtal där man lyckats skapa köpcentra utanför stadskärnan. 
Man bemött handelns konkurrens medvetet. I rapporten Platser i praktiken och social 
hållbarhet om små stadsdelscentra menar författarna att detta bemötande är någonting 
som även små centra bör sträva efter (Borén & Koch 2009). I rapporten belyser 
författarna det problem som ligger i Hökarängens utarmning (en stadsdel i södra 
Stockholm):  

                                                
3 Erland von Hofsten, Göran Sidenbladh, Carl-Fredrik Ahlberg och Sven Lundberg 
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Denna en gång så omsorgsfullt utformade och planerade miljö verkar inte 
längre fylla någon verklig funktion; kunder och näringsidkare lämnar 
centrum, post� och bankkontor läggs ned, vilket orsakar bekymmer både 
för fastighetsägaren och för de boende. Men situationen i Hökarängen är 
inte bara ett lokalt problem utan ett symtom på förändringar i en större 
skala…(Borén & Koch 2009, s. i). 

 
Koch och Borén ser inte problemet med Hökarängen som ett lokalt problem, utan 
menar att problemet är generellt och kan appliceras på fler områden, likaså småstäder 
runt om i landet. I analysen drar författarna slutsatser på hur utvecklingen kan vända 
till centrum som Hökarängens fördel. De menar att lösningen handlar om att arbeta i 
processens riktning snarare än att försöka motverka utvecklingen. Författarna menar 
vidare att man ska utnyttja förutsättningar som redan finns och även arbeta med att 
stärka centras identitet. Detta eftersom det lokalt, i förhållande till samhället i stort, 
inte går att motverka de processer och utvecklingstendenser som råder. Övergripande 
menar de att det handlar om att vända processerna till nytta för Hökarängen och 
liknande platser.  
 
En annan åtgärd som Borén och Koch förespråkar för att skapa socialt liv, är 
förtätning i form av att knyta samman områden. Men även förtätning med olika typer 
av institutioner, landmärken och arbetsplatser. Denna åtgärd skulle leda till mer liv 
dygnet runt och rikta fokus mot, i detta fall, Hökarängen (Borén & Koch 2009).  
 
Likt Lind och Gavric (trots att deras syn på människan skiljer sig från Borén & Koch) 
menar författarna att konkurrera med större centra i fråga om storlek och utbud, är i 
sig orimligt. För att återkoppla till en av frågeställningarna för denna uppsats så ställer 
även de sig frågan:  

Vad kan ett centrum som å ena sidan ska vara ett slags vardagscentrum 
och social mötesplats, och å andra sidan vara bärkraftigt ekonomiskt, som 
inte kan konkurrera med storlek och mängd eller bredd i utbudet, vara? 
(Borén & Koch 2009, s. 60). 

 
Borén och Koch ser en lösning i att människors rörlighet ökat. Trots att detta bidragit 
till att folk gör sina dagliga inköp på andra platser, som är ett problem för lokala 
handlare. Istället, menar författarna att serviceutbudet inte bör inrikta sig enbart på 
den lokala marknaden utan ”för ett större omland” (Borén & Koch 2009, s. 60). För 
att summera det som författarna ser som en lösning så är det inte att bygga minikopior 
av de större köpcentrumen, utan ett mer nischat eller specialiserat utbud som är 
modellen. I exemplet Hökarängen ser de potential för ett fritidsinriktat område, en 
kedjeeffekt skulle bidra till ett kluster av butiker som kompletterar varandra. De ser 
det inte livsviktigt att behålla matbutik och nödvändig service, utan skriver att de ”bör 
nog försöka behållas” (Borén & Koch 2009, s. 61). Detta med argumentet att man ska 
ta hänsyn till den ökade rörligheten i samhället.  

4.2 Förortcentrats/ grannskapets roll idag 
Ett resultat av att stadsdelscentra ändrat karaktär från mötesplats till köpplats är att 
villkoren för boende i vissa fall försämras. De som inte har tillgång till bil, folk med 
låg inkomst, pensionärer, föräldralediga och arbetslösa drabbas värst på grund av 
tillgänglighet (Servicepolicy för ytterstaden 2000). Policyn, som antogs av Stockholm 
kommunfullmäktige 10 april 2000, säger att ”lämpliga åtgärder” bör vidtas för 
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sådana centrum. ”Lämpliga åtgärder” varierar från centrum till centrum, vilket även 
styrker det antagande som görs i början av denna uppsats i kapitel 1.2; att det krävs 
olika funktioner för olika centrum. 

Lämpliga typer av åtgärder varierar emellertid från centrum till centrum. 
Utredningar får alltså göras för vare objekt för sig och i nära samverkan 
mellan stadsdelsnämnd, centrala förvaltningar, fastighetsförvaltare, 
butiksinnehavare och de boende i omlandet (Servicepolicy 2000, s. 8). 

 
Många centrum idag, likt 1800-talets marknader, fungerar som mötesplatser. 
Westerman hävdade dock i en artikel 1965 i ”Arkitektur” att stadsdelscentra gått från 
mötesplatser till konsumtionsplatser. Men handel och möten har gått hand i hand 
länge, (däremot är villkoren inte desamma). Det finns även folk som möts på dessa 
centrum utan specifika ärenden, främst när vädret tillåter. Upptagningsområdet för 
stadsdelscentran är primärt de boende. Därför bör dessa dimensioneras efter de behov 
som finns inom upptagningsområdet, annat vore irrationellt, främst på grund av 
kringliggande konkurrens från större köpcentra i närheten. Självklart finns här olika 
grupper, inte alla boende använder centrum som mötesplats. En grov uppdelning 
skulle kunna vara de likgiltiga, de lite hemmastadda människorna som vardags 
handlar och träffar grannar och de hängivna. Där de likgiltiga inte alls använder eller 
bryr sig om sin stadsdel. I fallen jag undersökt är de hängivna ofta äldre män, 
ungdomar, skolelever, pensionärer och arbetslösa4. 
 
Förorten och dess centrum är också en plats för identitetsskapandet (se exempelvis 
Lilja 2002, Olsson 2001 eller Lewis Mumford’s The Culture of Cities,), inte främst 
för ungdomar som under soliga dagar, även under kalla vinterdagar, umgås i centrum 
(från egna observationer och upplevelser). Begreppet ”att tugga/hänga i centrum” är 
ett vanligt begrepp bland vissa ungdomar i dessa stadsdelar. Uppsatsen, Centrumhäng 
i förorten: En studie om Bredäng Centrum och dess ungdomar, skriven av Tesad 
Alam på Stockholms Universitet vid institutionen för kulturgeografi, tar upp detta. 
Det betyder helt enkelt att umgås på en plats utan ett specifikt ärende. Ett annat 
exempel är tobaksaffärer med tips och trav som utgör mötesplatser. Men för att 
centrum samtidigt ska vara en trivsam mötesplats krävs vissa fungerande funktioner. 
Mindre stadsdelscentra är även viktiga mötespunkter där torghandel och loppisar äger 
rum och återuppstått, dels på grund av ökad invandring från länder där marknader och 
torg fortfarande utgör den primära inhandlingsdestinationen5.  

4.2.1 Utförsäljning av stadsdelscentra; en konsekvens  
2007 sålde Stockholms Stad alla sina aktier i Centrumkompaniet till det brittiska 
bolaget Boultbee som är specialiserat på köpcentrumfastigheter. Centrumkompaniet 
grundades 2001 och ägdes helt av Stockholms Stad. Försäljningen skedde då alliansen 
under 2006 ville att Centrunkompaniet skulle försäljas vid en potentiell valseger. Och 
så blev det. Skärholmen, Bredäng, Älvsjö, Högdalen, Hässelby, Rinkeby och Tensta 
centrum blev alla i privat ägo under Boultbee som senare köptes upp av den 
Scotländska banken Royal Bank of Scotland.  
 
Ann-Margarethe Liv (V) skrev förra året motionen ”Levande Förortscentrum 
(2011:32)”. Hon belyser i motionen problemet med många utdöende förortscentrum 

                                                
4 Bosse Bergman Senior Researcher, handledarsamtal maj 2012 
5 Bosse Bergman Senior Researcher, handledarsamtal maj 2012 
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och dess utförsäljning. Liv beskriver i nedanstående citat hur ett levande 
förortscentrum bör se ut: 

För att få levande förorter krävs gångavstånd till ett centrum med en bra 
mix av affärer, kultur, mötesplatser, kaféer, restauranger, småföretagare 
och kommunal service. Miljön ska vara trygg och välkomnande för alla 
oavsett ålder och kön. Centrumen kommer givetvis att ha olika karaktär. 
Några är mindre, men alltid med en öppen mötesplats vid sidan av 
mataffären och restaurangen, medan andra centrum kan ha ett unikt 
varuutbud, medborgarkontor, bibliotek, Folkets Hus eller en teater vid 
sidan av den självklara kommunala servicen och dagligvaruhandeln 
(Levande förortscentrum 2011, Bilaga 2 s. 2)  
 

En reservation i motionen anfördes av Karin Rågsjö (V): 
Små boendecentrumen kan aldrig konkurrera med stora affärscentrum, 
men ska kunna ge en bra vardagsservice med butiker, kultur, idrott och 
möteslokaler på gångavstånd, gärna med en lokal profil som i 
Hökarängen. Alla stadsdelar oavsett läge ska vara attraktiva (Levande 
förortscentrum 2011, s. 5). 

 
Samtidigt som Liv skriver en motion som belyser de konsekvenser som lett till 
utarmningar, så menar Tägli och Werne i boken Periferin i centrum, att trots 
nedläggning av bland annat post- och bankkontor så har Stockholms ytterstadstorg 
hållit sig levande. Detta, menar de, är främst tack vare en ny form av småskaliga 
butiker och torghandel ”ofta i regi av invandrare” (Nylund red., s. 58). Levande 
torghandel, menar de, fungerar väl som en samlingspunkt. De områdena som Tägli 
och Werne forskat närmare på är bland andra stadsdelsområdena i Skärholmen och 
Järva.   

4.2.2  Stora köpcentrum kontra små stadsdelscentrum 
Det finns en tydlig konflikt i att bevara och utveckla små centrum. Detta menar Elin 
Carlsson och Marie Svensson i rapporten Söderorts servicestruktur, har små centrum 
en framtid? De menar att Stockholms Stad slits mellan att främja konkurrens 
samtidigt som små centrum ska bevaras (tidigare skrevs om Brandbergen och 
Bredäng som drabbats av detta). De anser i sin rapport att det är av allmänt intresse att 
sänka priserna och bevara närservicen, en lösning skulle därför kunna vara 
etableringen av en lågprisbutik mitt i centrum. De menar att detta skulle kunna 
”rädda” små centra från att dö ut: ”Vi anser att det är bättre att rädda några små 
centrum, än att alla utarmas ännu mer – och lågprisbutiker kanske kan vara en 
lösning på detta”. 

5. Empirisk studie 
 
I nedanstående avsnitt har jag tittat närmare på Bredäng och Husby stadsdelar i södra 
respektive västra Stockholm.  

5.1 Observerade områden  
 

5.1.1 Bredäng 
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Statistik och områdesfakta: Bredäng är en stadsdel söder om Stockholm beläget i 
skärholmen. Befolkningen uppgick 31 december 2011 till 9734 (Stockholms Stads 
Utrednings- och Statistikkontor, USK 2011a).  Majoriteten bor i hyresrätter (USK 
2011a). Total arbetslöshet ligger på 7,4 % men är något högre (7,6%) för personer 
mellan 25-64 år. Medelarbetslösheten i landet ligger på 7,5% (SCB 2011). 
Medelinkomsten i stadsdelen ligger på ca 17 000 (sammanräknad förvärvsinkomst, 
USK 2010). I Stockholm finns det generellt en rik innerstad och fattigare ytterstad 
(DN 2011). Detta är ytterligare ett underlag på stadens uppdelning och även varför 
köpkraften är både starkare och boende mer nöjda i innerstaden, enligt en utredning 
gjord av USK 2003.  
 
Bredäng Centrum invigdes 1965 med 15 butiker, ett EPA-varuhus, två banker, apotek, 
postkontor och frisör. Centrumet är idag områdets kärna och ligger placerat mitt bland 
Bredängs bostadsområde. I stort sett hela centrumet har betong som byggmaterial. 
Centrumet har tidigare varit i Boultbees ägo men såldes 2011 till FastPartner. Idag 
finns 17 butiker och restauranger samt service. På så sätt är Bredäng ett diversifierat 
centrum. Centrumet har en öppen yta som man möts av när man anländer från 
tunnelbanans utgång. De som drar mest besök är dagligvarubutikerna Ica och 
Hemköp (Hans & Gavric 2006). Enligt Hans och Gavrics rapport så ligger 
svagheterna med centrumet dåligt restaurangutbud, systembolaget har flyttat, låg 
disponibel inkomst och begränsat marknadsunderlag för sällanköpta varor.   
 
Ett frukttorg som tidigare var lokaliserats i mitten av torget är sedan några år tillbaka 
flyttat till utkanten av centrum och även minskat i storlek. Frukttorget skapade mycket 
liv precis vid tunnelbanan med många besökare. Fruktstånden idag är fästa vid 
marken och har sällan kunder. Folk tenderar att gå in i dagligvarubutikerna istället. 
Tidigare fanns även systembolaget, postkontor och två bankkontor. 
Postuthämtning/inlämning återfinns inne i dagligvarubutiken Hemköp. I mitten av 
centrumet finns en grill, denna skulle kunna kallas centrumets hjärta.  
 
På endast några år har Bredäng haft 3 olika ägare. Som tidigare nämnt ägdes Bredäng 
av Centrumkompaniet (som såldes av Stockholm Stad 2007 och som sedan köptes 
upp av Boultbee). Under Boultbee perioden lades planerna med förnyelsen av 
Bredäng Centrum på is eftersom företaget även ägde Skärholmen centrum som blev 
första prio, detta trots att planer tagits fram tillsammans med Stockholm Stad (Lind & 
Gavric 2006 s. 46). I en artikel från lokaltidningen Södra Sidan nummer 10-07 kan 
man läsa om köpet där Boultbee gjort enkätundersökningar för att kartlägga 
önskemål. Boultbees dåvarande VD för Sverige, Bo Falk säger i artikeln: ”För att 
Bredäng centrum ska kunna överleva måste det utvecklas. Centrumet ser inte bra ut 
idag. Det är både fråga om att skapa en miljö som folk trivs i och om få dit fler 
handlare”. Tyvärr kan man som boende bevittna att utvecklingen inte blev någon 
utveckling utan ett bakslag. Falk nämner även att det ska arbetas med lokala 
föreningar och boende (Södra Sidan 2010).  
 
Idag ägs alltså Bredäng av FastPartner, som enligt deras affärsidé är att förvalta och 
utveckla fastigheter i ytterstadsområden, med ekonomisk tillväxt. De skriver även att 
det är viktigt med hyresgästernas önskemål.   
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BUR 
BUR är en oberoende ideell förening i Bredäng som verkar för en bättre stadsdel och 
även ett bättre centrum. Föreningen är ett fortsatt engagemang efter 
ytterstadssatsningen i mitten på 1990-talet och är även öppen för allmänheten. Under 
rubriken ”Vad har BUR arbetat med?” på deras hemsida finns en punkt om Bredäng 
C: 

Bur har: haft öppna möten där problem och möjligheter med Bredängs 
centrum diskuterats; upprustningen av centrum blev av för att vi tryckte 
på, och våra åsikter påverkade vad som gjordes (även om inte allt blev 
som vi önskade), nu påminner vi om det som är kvar att göra (Bur i 
Bredäng). 
 

BUR är ett exempel på hur medborgarinflytande kan få mer genomslagskraft genom 
bildandet av en förening. Bland annat genom att de själva anser att föreningen åsikter 
påverkat, trots att det inte blev som föreningen önskat. BUR arbetar kontinuerligt med 
förbättringar och försvarar Bredäng mot nedläggningar av bland annat offentlig 
service. BURs ordförande Anders Pettersson säger i en intervju i lokaltidningen Södra 
Sidan att: ”Torget är inte bara ett köpcentrum utan också de boendes vardagsrum. 
Bredäng behöver snabbt få in flera handlare som tar över de tomma lokalerna” 
(Södra Sidan 2011). I samma artikel om varför man sålde Bredäng centrum svarar 
Integrationsborgarrådet Kristina Alvendag (M): ”Kommunen ska inte driva 
köpcentrum utan fokusera på kärnverksamheten. Dessutom behövs pengarna för 
framtida satsningarna i Stockholm”. Pengar som hon menar ska gå till Förbifart 
Stockholm, bostadsbygge och Slussen. Elisabeth Hussini, boende i Bredäng såg inte 
försäljningen som någonting positivt med argumentet att privata bolag genererar 
pengar, och att servicen blir sämre när det ägs privat. En annan boende i Bredäng, Jan, 
tror att Bredäng Centrum har svårt att hävda sig mot den hårda konkurrensen från 
Skärholmen Centrum.  
 

5.1.2 Husby 
Husby är en stadsdel i västra Stockholm byggd på Järvafältet. Stadsdelen tillhör 
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. I Husby bor det 11790 invånare (Stockholms Stads 
Utrednings- och Statistikkontor (USK) 2011). 78% av bostadsbeståndet är hyresrätter. 
Total arbetslöshet ligger över landets medel, 8,4 %, och är något högre (8,9 %) för 
personer mellan 25-64 år. Medelinkomsten i stadsdelen ligger på ca 15 300/mån 
(sammanräknad förvärvsinkomst, USK 2010). 
 
I dokumentet ”Järva 2030” finns en checklista på åtgärder som ska förbättra Järva. 
För stadsdelscentra finns följande punkt, som även är uppfylld enligt dokumentet: 
 
Centrumutveckling i Järvastadsdelarna 
Välfungerande centrum är viktiga för Järvastadsdelarna. Kommunfullmäktige beslöt 
därför redan 2009 att utreda hur samtliga centrum kring Järva kan rustas och 
utvecklas. En tillbyggnad av Kista Galleria invigdes till julen 2009 och nu pågår 
planering för både Husby, Akalla och Rinkeby centrum (100 punkter för ett bättre 
Järva 2012).  
 
Sedan några år tillbaka kan man hitta artiklar om nedläggning av service runt om i 
Stockholmförorter. I Husby har fler nedläggningar genomförts utan boendes 
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samtycke. Dessa artiklar rimmar inte bra med de visioner man kan läsa om i varken 
”Vision Järva” för västerort eller ”Söderortsvisionen” för södra Stockholm. Även 
boende kring Järva och Husby känner misstro till de förhoppningarna som lovades i 
och med ett lyft i Järva. En del av denna misstro grundar sig i att Husbybor inte 
känner sig hörda av kommun och fastighetsägare. Detta menar Basar Gerecci, boende 
i Husby och grundare av organisationen Megafonen som har mål att öka 
medborgarinflytande och bättre förutsättningar för medborgare i Järva. Missnöjet med 
påstådd ökad segregation, utarmning och arbetslöshet kan besannas av statistik. En 
granskning gjord av tidningen SvD, visar att sedan projektet ”Järvalyftet” startade så 
har arbetslösheten ökat. Basar menar att segregation i första hand inte handlar om 
geografi, utan det är en fråga om makt, ”och klyftan mellan de som har och saknar 
den” (SvD 2012).   
 
I en intervju med Ann Margarethe Livh6 (V) den 10 maj, som skrivit fler motioner om 
problemet med utarmning, säger hon att hon tyvärr inte ser någon planering för 
förortscentra i alliansen politik. Hon ser det som ett problem och säger vidare att fler 
förortscentrum riskerar att dö eller förslummas ordentligt om ingenting görs. Exempel 
på döda små centrum är Råcksta i västra Stockholm där endast en närbutik och en 
begravningsbyrå, öppen efter behov, finns (DN 2010). Stadsdelens karaktär spelar 
även roll, som exempel nämner hon Hjulsta centrum. Hjulsta ser Livh inget underlag 
för ett centrum med flera funktioner (se samtalet om vad Livh ser som minsta 
gemensamma nämnare nedan) p.g.a gångavstånd till Tensta C. Däremot ser hon ett 
behov för mer lunchrestauranger och fik i Rinkeby. Hon anser även att fler sociala 
verksamheter och polisen borde flytta hit. Rinkebyborna promenerar inte automatiskt 
till Tensta eller Kista för att handla menar hon, och att tack vare atmosfären i Rinkeby 
så borde man utnyttja detta. Kanske genom att lägga en bazar i gallerian. Som lösning 
ser hon bland annat ökad medborgarinflytande som viktigt, de som har erfarenhet och 
använder centrum vet mer.  
 
Lars Epstein skriver i DN 26 mars 2011 artikeln: ”Vredens Dag” i Husby mot 
utarmningen av servicen. Landstinget lade ner vårdcentralen i Husby utan möjlighet 
för de boende att påverka beslutet. En vecka innan nedläggningen av vårdcentralen 
lades även postkontoret ner, tandläkare och barnavårdscentralen flyttad till 
Hallonbergen, banken på torget har flyttat, Husby Träff tvingats flytta till mindre 
lokaler och även nedläggning av en skola. I artikeln kan man även läsa om 
grannstadsdelarna Tensta och Rinkeby. I Tensta flyttade försäkringskassan och 
skatteverket, förvaltningshuset i Rinkeby lagts ned samt att de båda stadsdelarna delar 
på en dygnet runt bankomat där köerna är orimligt långa (DN. 2011-06-26). Som 
lösning på utarmningsproblem skulle man kunna flytta ut förvaltningar och 
institutioner som ex. arbetsförmedling till ytterstadsområden för att öka underlaget för 
verksamheter runtomkring. Detta har Mia Päärna, Ann Margarethe Livh och 
Kommunfullmäktige, i Servicepolicy för ytterstaden, pekat på som en faktor som 
genererar liv i stadsdelen. Nedläggningar är det man vill undvika eftersom det bidrar 
till död och förslumning7.  

                                                
6 Ann-Margarethe Livh oppositionsborgarråd Stockholm Kommun, mailintervju 10 
maj 2012 
7 Ann-Margarethe Livh oppositionsborgarråd Stockholm Kommun, mailintervju 10 
maj 2012 



 20 

6. Analys 
 
Det är inte du och jag, i vårt vardagliga värv, som gestaltar hus, byar och 
städer, utan ett system, präglat av likartade rationalistiska idéer i alla 
industrialiserade samhällen… Bebyggelsen, som i alla äldre samhällen 
formats samtidigt synomorft, med en lokal livsvärld, blir nu fullt ut en 
angelägenhet för det ekonomiska och politiska systemet och något som 
vardagslivet måste formas efter (Nylund red. 2007). 

 
Detta inledande citat förklarar tydligt att samhällen är en del av en globaliserad värld, 
problemet i uppsatsen är således inte endast lokalt. Lokalt vardagsliv har tagit hårda 
slag i utbyte av de storskaliga systemens rationalitet. Kritiken mot det rationalistiska 
stadsbyggandet kom redan på 1940- och 50-talen. Både arkitekter och utomstående 
var kritiker mot enformigheten och torftigheten. Människans verkliga behov tog man 
inte hänsyn till (Klasander, 2001). Det som sägs i citatet ovan kan vara anledningen 
till kritiken, alltså att bebyggelse och lokal livsvärld inte formats samtidigt. Ändå 
byggdes miljonprogrammen storskaligt och avskalat. Konsekvenser med 
funktionsseparering har även i kritiken (bl.a Jane Jacobs) setts som en nedmontering 
för sociala relationer. Således har även den byggda miljön haft inverkan på problemet. 
Men just på grund av funktionsuppdelning så utgör centrum en ännu mer viktig 
mötesplats och knutpunkt för de boende i den funktionsuppdelade stadsdelen. Enligt 
funktionsuppdelnings kritiker (bla Jane Jacobs) förhindras vissa sociala kontakter 
p.g.a. separeringen av hus, centrum och öppna ytor. I Stockholms ytterstäder, har de 
flesta besökarna ett ärende i centrum och kan därför samlas även för socialt utbyte 
och relationer.  
 
Utvecklingen har gått för snabbt för att kulturen ska hinna förankra sig i det 
bebyggda. Men skulle man på något sätt kunna dra detta till en fördel som Koch och 
Borén menar? Om man kan utgå från det som är idag, och låta vardagslivet vara 
anpassat efter de behov boende i upptagningsområdet i ett stadsdelscentrum har, så 
finns det hopp för överlevnad.  Det vi kan utläsa från uppsatsen är att det finns två 
läger. Å ena sidan människan som konsument och stadsdelscentrat som köpcentra, å 
andra sidan människan som social varelse och centrat som en mötesplats. Det är 
ohållbart att göra små förortscentrum till konkurrenskraftiga handelsplatser, men detta 
betyder inte att de inte kan överleva i en samtid. Svaret kan ligga i, som både Lind 
och Gavric, Koch och Borén säger; att acceptera stadsdelscentras roll som 
komplement och samtidigt utgöra en mötesplats.  

6.1 Hur förbättrar vi för framtida planering? 
En del av problemet med nedläggningar är att många centrum är i privat ägo, vilket vi 
har sett ökar gapet mellan planeringen för centrum och boende/butiksägare. Specifikt 
för Bredängs centrum är att förra ägarna, Centrumkompaniet, som samtidigt ägde 
Skärholmen C, drabbade Bredäng i och med att ägarna prioriterade Skärholmen C 
(Gavric & Lind 2006).  
 
Problemen är mångfacetterade, överlevnadsstrategin för stadsdelscentran handlar om 
att fylla den lokala kretsen behov (Lind & Gavric 2006). Samtidigt får man ur en 
planerarroll inte se människan som konsument utan främst som social individ. Bilens 
framgång och centra vars målgrupp är just bilburna kunder har gjort det mer 
lättillgängligt att handla, där tid och rum suddas ut. Externa köpcentrum utgör därför, 
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i vissa områden, konkurrens gentemot de mindre stadsdelscentrana med bredare 
utbud, längre öppettider etc. Hur stadsdelscentra ska överleva handlar därför om lokal 
anpassning och att små centrum ska kunna ta en roll som komplement till större 
centrum, samtidigt inte vara sekundär. Därför är det ytterst viktigt att vid 
planering/nedläggning/nyetablering se till olika lokala områden och dess intressen och 
behov som enskilda behov. Behov som är anknutna till just ett centrum. På detta sätt 
får den lokala marknaden styra på riktigt, dels i form av samråd i tidigt skede, innan 
man tagit beslut om nedläggning, nyetablering eller annan förändring (annars finns 
risk för skendemokratiska processer). Betydelsen av lokal anpassning är viktig för att 
stadsdelscentra ska kunna anta en roll som är rättvis för boende och samtidigt 
realistisk i nutiden. Självklart ska detta göras i samarbete med 
kommun/stadsdel/planerare. Får boende även vara delaktiga i sin närmiljö förstärks 
den lokala identiteten. 

6.1.1 Synen på människor som användare av en byggd miljö, och makt  
Lind och Gavric skriver i sin rapport på s. 44 att ”ett centrum bör vara dimensionerat 
efter marknadsunderlag (kundunderlag)”. Redan från Köpmannaförbundets rapport 
med Gösta Bohman i spetsen så har man sett de boende kring dessa centra som 
kunder. Vilket utförsäljningen av CentrumKompaniet av Stockholm Stad, är en 
produkt utav. Av den instuderade litteraturen tycks synen på människan i 
planeringen/bygget av dessa centra vara att hon primärt är en kund, (trots att det 
återfanns visioner om att skapa mötesplatser). Har planeringen och den byggda miljön 
hunnit ikapp det sociala vardagslivet som Tägli och Werne påstår? Självklart blir 
boende konsumenter i centrum, i och med strukturella förändringar inom handeln, det 
är ingenting som kan undgås. Det är även självklart att lönsamhet är avgörande för 
varje handlare idag. Men det torde inte vara det primära. Motiverade hyreshöjningar 
för småföretagare och även en ren och säker miljö, kan fortfarande skapa lönsamhet 
för handlarna och centrum kan verka som knytpunkt. Alby är ett bra exempel på 
lönsamt och socialt stadsdelscentrum. Förvaltning och ägande borde ligga hos 
kommun/stadsdelsnämnd. Argumentet att kommunen ska hålla sig till 
kärnverksamhet och inte ”köpcentrum” är en uttalad åsikt bland den ledande 
regeringen. Stadsdelscentra borde vara forum för stadsliv och skapa en trivsam miljö 
och inte endast en plats där den boende ska handla. Lönsamhet och socialt stadsliv går 
ihop på andra platser i staden, ett bra exempel är Södermalm, varför kan det inte 
fungera i ytterstaden? Centrumen är mindre, men det är även befolkningen så med 
lokal anpassning kan detta åstadkommas. Stadsdelscentra är även en fråga om makt, 
eller mer en fråga om vilka som har makt. Vart satsningar ska göras likaså. Det finns 
en klar skillnad på synen av stadsdelscentra beroende på politik, vilket man kan se 
tydligt i motionerna om återköpet av Rinkeby och ”Levande Förortscentra”.  

6.2 Lokala skillnader: 3 förslag att närma sig problemet 
Många handlare idag ser självklart lönsamhet som avgörande, profilering och 
komplement till större centra blir därför avgörande. Beroende på vilket 
ytterstadsområde du befinner dig i finns lokala skillnader (och likheter). Det är 
skillnader i lokalisering gentemot vägar och grönområden, lokal kultur/identitet, 
tillgänglighet, ekonomi och konkurrenssituation. Trots att stadsdelscentran är del av 
en större struktur så är de i vardagliga situationer beroende av det lokala 
upptagningsområdet. Det kanske inte går att rädda alla centra i den form de finns 
idag. Viktigt här är att i och med att olika centra har olika möjligheter så måste det 
hittas de drivkrafter som verkar för att stadsdelscentrat ska ”överleva”. För att inte 
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låta allt för utopisk så är initiativ som BUR och RinkebyFöretagarna verkliga exempel 
på att det går att göra praktiskt arbete, så länge de får utrymme till det.  
 
I samtalet med Ann-Margarethe Livh (V) ställde jag frågan vad hon ansåg som den 
minsta gemensamma nämnaren för vad som ska finnas i ett stadsdelscentrum. Hon 
svarar att det är olika beroende på exempelvis tillgänglighet. Sådana centrum med 
gångavstånd eller en tunnelbanestation från större centrum kanske en närbutik, 
pressbyrå, litet apotek, bankomat, någon form av postverksamhet och offentlig filial 
som ett litet bibliotek med generösa öppettider, behövs. Vidare säger hon att om det 
inte finns underlag för café/restaurang kan detta inrymmas i biblioteksfilialen och på 
så sätt ge det offentliga mer ansvar. Återigen säger hon att det beror på hur stor 
förorten är och vad den har för karaktär.  
 
Just på grund av olikheterna har jag försökt, med stöd av litteratur och observationer, 
sammanfatta tre sätt att närma sig problemen med utarmning. Detta är ingen färdig 
mall eller tänkt att användas till punkt och pricka utan är tänkt att besvara 
huvudfrågan i uppsatsen; hur och i vilka former ska stadsdelscentrum bevaras/finnas.  

• Lokalt profilerat närcentrum. Ett alternativ är det som Borén och Koch tänkte 
sig med Högdalen. Har ett centrum närhet till exempelvis rekreationsområden 
som fallet var i Högdalen kan detta tyckas fungera. Två bra exempel är 
stadsdelarna Mälarhöjden och Sätra som båda ligger vid sjön Mälaren. Där 
Mälarhöjdsbadet och Sätrabadets stränder skiljs åt av en liten båthamn. Här 
skulle man kunna tänka sig en nisch i centrum som lockar båt- och 
segelfantaster.  
Andra exempel är när dagligvarubutiker anpassar sitt utbud efter den lokala 
befolkningen, ex Hemköp i Bredäng där man kan handla ”specialitetsvaror” 
som inte ingår i det generella utbudet.   

• Lokalt profilerat köpcentrum vid bilväg. Alby centrum är ett sådant centrum 
där nära boende (eller de som bor i nära anknytning med kollektivtrafik) även 
besöker centrum.  

• Servicecentral. Ett tredje alternativ skulle kunna vara en servicecentral som 
samlar fler funktioner på ett ställe. Detta förslag utvecklas i punkt 6.3.1.  

 
Andra exempel på lokal anpassning kan vara försäljning av exempelvis närodlad 
frukt&grönt från lokala kolonilotter eller äppelträd i villaområden. Loppmarknader i 
centrum anordnade av boende är även det någonting som lockar folk. Boende 
köper/säljer mellan varandra och skapar möten.  Om man har en struktur/butik så kan 
det bilda en positiv kedjeeffekt, flera kommer starta sådana initiativ runt i staden, som 
även Borén och Koch påpekade i fallet Högdalen. Den stora poängen här är att varje 
stadsdel ska utgå ifrån dess egna förutsättningar. 
 

6.3 Framtiden; på väg mot ett nytt sätt att handla? Är utarmningen ett 
globalt eller lokalt problem? 

Olika centra har olika möjligheter och förutsättningar. Därför gäller att hitta 
potentiella drivkrafter som tar dessa områden i rätt riktning. Man kan se på dessa som 
möjligheter för att utveckla nytt och bevara det som bör bevaras.  
 
Trots utförsäljning av stadsdelscentra, utarmning och förändrad syn på människan så 
går det inte att undgå att det man kallar ”marknaden” genomgått en förändring. Tid 
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och rum minskar i betydelse, inte bara på grund av bilens framgång, utan även på 
grund av internet och e-handel. Många väljer även att göra sina matinköp via nätet 
eller i områden med bredare utbud medan stadsdelscentrat fungerar som komplement 
för mindre inköp (Gavric & Lind 2006, s. 25).  
 
Kontentan av det hela torde vara att först och främst inte blunda för de strukturella 
förändringarna samhället genomgår med ökad e-handel och kortare färdsträckor. Att 
påstå att alla stadsdelscentra ska bevaras i sin nuvarande form vore inte bara naivt 
utan även en ekonomisk förlust i vissa fall. Det som är viktig och den lärdomen man 
kan dra utifrån denna studie är att acceptera den roll mindre centra har idag; som 
vardagliga komplement till större köpcentra (och till e-handeln). Ökad e-handel skulle 
i framtiden kunna göra det möjlig för större dimensionerade varumottagningar. Det 
som däremot är viktigt att bevara är att; stadsdelscentra måste fortsätta fungera som 
mötesplatser för rörelse och liv, (vilket är anledningen till de 3 förslagen jag lagt 
fram). Och främst för identitetsskapandet som är starkt kopplat och förankrat till ens 
närområde. 

6.3.1 Den lokala servicecentralen – en framtida möjlighet? 
Det måste finnas, inom lokal räckvidd, en viss typ av service och tjänster, i ett rättvist 
samhälle8. Inom sådan räckvidd som kan nås även av icke bilburna människor, inte 
främst för äldre och människor med lägre ekonomisk inkomst att en bil eller 
kollektivtrafik kort inte ens är ett alternativ. Rättvist för äldre på det sättet att många 
är begränsade att färdas med annat än till fots pga ålder och inkomst. Rättvist för 
arbetslösa och för ungdomar som spenderar mycket tid i centrum. En servicecentral 
skulle kunna, beroende på plats, innehålla dagligvarubutik, post med större lager om 
e-handel fortsätter växa, bilpool, bank, cykelverkstad, apotek etc. Samlingen 
funktioner säkrar cirkulation och möten mellan folk på ett ställe.  

7. Sammanfattande Diskussion  
 
Lind och Gavrics, m.fl, syn boende på kundunderlag är vart våra åsikter går skilda, 
och det är även här en del av problemet med stadsdelscentra ligger. För att uppfylla de 
vardagliga och sociala behov som finns hos människan krävs det att man har en syn 
på människan primärt som social varelse. De menade även att ständig förändring för 
att öka konkurrenskraften och attraktiviteten är avgörande för privata fastighetsägare. 
En förändring i centrum ska vara avgörande för boende och handlare, inte främst 
fastighetsägare. Jag anser att det kan bidra till sämre villkor för sociala relationer. 
”Kundkretsen”, bor oftast i dessa områden under en lång period, i många fall under en 
hel livstid. Det som byggs upp i anslutning till lokalbefolkningens behov är det som 
skapar identitet och karaktär. Ett exempel är Alby C som vann ”Årets 
Stadsdelscentrum 2006” (AlbyCentrum). Albys första företagare flyttade in 1972, 
vissa är verksamma än idag, här har förändringarna gjort användare nöjda. Relationer 
har skapats över flera decennier. Att bevara och stärka funktioner som har en 
förankring i området skapar kontinuitet.  
I Servicepolicy för ytterstaden kan man läsa att då stadsdelarna byggdes så hade man 
en vision om att varje stadsdels centrum skulle utgöra en bas för lokalt socialt liv. På 
grund av funktionsuppdelning var då centrum en än mer viktig knutpunkt. Idag kan 

                                                
8 Bosse Bergman Senior Researcher, handledarsamtal  
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man däremot se att handel tagit över i och med att synen på människan skiftat, synen 
på henne som kund är primär. Men det finns en konflikt i denna delade syn på 
människan. Konflikten ligger i att handel faktiskt skapar stadsliv och mötesplatser. 
Men en utarmning bemöter inte detta på rätt sätt. Konsumtion av främst dagligvaror, 
torghandel och besök på krog/grill/café/tobaksaffär gör idag stadsdelscentra till en 
mötesplats. Således är besöket idag grundat i konsumtion snarare än för att utöva 
kulturella och sociala aktiviteter. Självklart är vi konsumenter, lika mycket som vi är 
väldigt många andra saker. Därav får den primära synen hos planerare inte vara att 
människan är kund. Och trots denna förändring i synen så får stadsdelscentrum inte 
sluta fungera som mötesplatser och måste därför tillhandahålla och uppfylla dessa 
”nya” behov som är en följd av konsumtionssamhället. Hur man ska kunna integrera 
dessa två utan att mötesplatsen blir lidande är en svår balansgång. Men låter man 
stadsdelscentras roll vara ett komplement till större köpcentra och stadskärnan, och 
primärt till för boende så kan den lokala ekonomin ändå florera utan att centrumägare 
ska vinstmaximerar. På något sätt måste det kunna regleras, många privata aktörer har 
”långsiktigt ägande” i sina affärsidéer. Att flera centrum sålts flera gånger under en 
kortare period är ett bevis på kortsiktigt ägande. Men långsiktigt ägande kräver det att 
det finns butiker och service som har en riktig förankring i området och är rimliga i 
förhållande till vad som behövs och efterfrågas i stadsdelen. Jag har tidigare 
resonerat, vilket även kan styrkas i Servicepolicy för ytterstaden, att varje stadsdel 
behöver utgå ifrån lokala förhållanden. Om detta görs kan handel fortfarande generera 
stadsliv och fungera som mötesplats samtidigt. Det blir mer hållbart ur ett, först och 
främst socialt perspektiv genom att den som vill kan spara tid och skapa möten. Även 
ur ett ekonomiskt perspektiv, fastighetsägare pressar inte för att sälja en tom lokal till 
en handlare som säljer varor som inte efterfrågas. Istället kan de tänka långsiktigt och 
butiksägaren kan skapa kontinuitet i området. Ur ett ekologiskt perspektiv så bidrar 
närheten till miljövänliga transportsätt som gång och cykel.  
 
Westerman och Klasanders iakttagelse, om att det är negativt att rollen ändrats från 
mötesplats till köpplats, bleknar tyvärr i en nutida kontext. Det är viktigt att acceptera 
hur samhällets förändringar påverkat stadsdelscentrums roll från att ha varit 
mötesplats till ”köpcentrum”. Det man ur rättvisesynpunk inte kan acceptera är 
nedrustning av funktioner som boende vill ha kvar, men man kan heller inte bevara 
alla stadsdelscentrum utan förändring. Balansgången är svår, men med det arbete som 
legat till grund för denna uppsats så ser jag en realistisk lösning med lokal anpassning. 
Det Bosse Bergman skriver i Handelsplats, Shopping, Stadsliv måste bemötas; 
”detaljhandeln alltid varit extremt konkurrenskänslig och fortlöpande sökt nya former 
för varupresentation och expediering”, (Bergman 2004). Ett samarbete mellan olika 
aktörer kan göra detta möjligt.  
 
Med detta sagt måste det påpekas att; tyvärr är samhällets krafter emellanåt starkare 
än folket som ska utgöra en del av samhället. Det finns fortfarande ett tydligt gap 
mellan vardagsliv och planering. 
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