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Förord 
Jag vill här framföra mitt tack till de miljontals människor som jag aldrig 
har träffat. De konsumenter som varje dag gör sina kritiska val ute på 
fältet. De butiksföreståndare som på ett nästan övernaturligt sätt förstår 
hur dessa tänker. Fastighetsägarna som, efter modiga beslut, plöjer ner 
massor av pengar på att blända oss med glas, marmor och sten. Alla de 
politiker och kommunala tjänstemän som oförtrutet kämpar vidare med 
att göra våra städer till de fantastiska väsen som de är.    

En doktorand är beroende av bistånd från sina professorer, handledare, 
opponenter och institutionsanställda. Jag tackar dem alla och riktar på 
detta sätt även min tacksamhet mot de fonder, stiftelser och välgörare 
som finansierat forskningen och tryckningen av avhandlingen.  

Så till sist, det är säkert mycket i rapporten som jag glömt, men det 
kommer jag ihåg när allting är färdigt och bedömt. 

 
Här vill respondenten passa på att få framställa vilka personer – juridiska 
eller fysiska – som på olika sätt har ingått i "organisationen" (finansiärs-, 
referens- och handledargrupperna m m) och som på olika sätt har givit 
viktiga bidrag under själva arbetsprocessen. 

Teknisk slutrapport ingår i mitt licentiatarbete. Rapporten hade ej varit 
möjlig utan finansiellt stöd från tio fastighetsägare, studerade kommuner, 
två konsultbolag och en högskola: Lundbergs, NK, Skandia, Skanska, SJ, 
Stadsgården, Bygg-Vesta, Diös, Näckebro, Axel Johnson, Falu kommun, 
Jönköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Ny-
köpings kommun, Örebro kommun, Nordplan, NewSec och Kungl. 
Tekniska Högskolan (KTH).  

Forskarutbildningsämnet heter Infrastruktur och samhällsplanering med 
inriktning mot regional planering. 

Handlett har Sören Bergström, C-H Henrikson, Ove Krafft, Rolf H 
Reimers och Jan Wejdmark gjort. Ledare för denna grupp har Janne 
Sandahl varit i egenskap av huvudhandledare och adj professor i Cent-
rumfunktion. En särskild Kolla läget-studie gjordes av Joakim Sandahl. 

Bromma i februari 2005 

Marcus Henrikson 
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1 Prolog 

1.1 Läsanvisningar 
Det sammanlagda arbetet, som utgör hela avhandlingsmaterialet, har 
rapporterats i tre steg, utöver den underhandsrapportering som skett till 
referens- och handledargrupperna: 

1. Det första steget var konceptet till en teknisk basrapport. I denna 
beskrivs metodik och resultat, men endast baserat på sex av de elva 
studerade stadskärnorna. 

2. Det andra steget var den tekniska slutrapporten "Centrumvandring 
och besöksintensiva verksamheters hyresförmåga" i 13 delar (Hen-
rikson 1998), den som i den fortsatta framställningen benämns ar-
betsrapport (KTH-terminologi). I denna har konceptets resultat 
kontrollerats mot och expanderats med resterande fem stadskärnor. 
Syftet med steg ett och två framgår av arbetsrapporten. 

3. I licentiatavhandlingen, alltså det tredje steg som här föreligger, 
läggs betydligt större vikt vid vetenskaplig behandling och redovis-
ning av bakomliggande teori, ”state of the art”, metodik och tillförlitlig-
het.  

Sakresultatet i arbetsrapporten påverkas inte av steg tre på grund av den 
omvända arbetsordningen (praktik först, teori sedan), däremot före-
kommer i licentiatavhandlingen jämförelser och kommentarer om hur 
författaren har hanterat olika problemställningar relativt litteraturen. Hur 
väl författarens egen forskning stämmer med "state of the art" alternativt 
behöver rättas till framgår alltså av kommentarer och jämförelser i licen-
tiatavhandlingens olika avsnitt. 

Huvudarbetet är alltså den arbetsrapport i 13 delar som tidigare publice-
rats, där fysisk, kommersiell och ekonomisk förändring i 11 svenska 
stadskärnor har behandlats, och i slutet av den framställning som här 
föreligger – licentiatavhandlingen – sammanfattas detta arbete. 

4. I ett fjärde steg, syftandes till en doktorsavhandling med arbets-
namnet "Mer hållbar planering av stadskärnornas utveckling", kan 
man gå vidare för att ta fram ett kommunalekonomiskt planerings-
verktyg för stadskärnor. Detta arbete har påbörjats genom de tyd-
liga inventeringar som redovisas i licentiatavhandlingen.  
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Nedanstående figur 1 syftar till att bringa klarhet i rapportnomenklatur-
floran. 

 
Redovisningssätt Andra förekomman-

de namn för samma 
sak 

Avser arbetsinnehåll 

muntligt  pilotstudie 

litteraturstudie och 
intervjuer inför in-
venteringar 

inventeringar i 11 
stadskärnor 

Arbetsrapport (steg 1 
och 2) 

Teknisk slutrapport, 
teknisk rapport, hu-
vudrapport 

analys och resultat 
avseende 11 stads-
kärnor 

"state of the art" Föreliggande arbete, 
steg 3, är ej separatre-
dovisat utan redovisas 
ihop med arbetsrap-
porten under namnet 
Licentiatavhandling 

Slutrapport, avhand-
ling 

sammanfattning 

Doktorsavhandling 
(steg 4) 

Planeringsrapport påbörjat genom in-
venteringar (se steg 1 
och 2); i övrigt f n ej 
programlagt 

 

 
Figur 1: Vad rapporterna heter och hur de hänger ihop. 

1.2 Arbetsrapportens syfte och förväntade resultat 
Arbetsrapportens syfte var att:  

1. kartlägga – kvalitativt och kvantitativt – fysisk centrumvandring i ett 
antal stadskärnor. 

2. söka och beskriva sambandet – kvalitativt och kvantitativt, ortsunikt 
och generellt – mellan fysisk och ekonomisk centrumvandring (ut-
tryckt som möjlig försäljning i besöksintensiva verksamheter). 

Licentiat-
avhandling 
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3. ta fram ett ”early warning” system för centrumvandring. 

(Henrikson 1998) 
 

Hur har dessa syften uppfyllts?  

Punkt ett ovan, att kartlägga centrumvandring i ett antal stadskärnor ut-
ifrån dels ett kvalitativt och dels ett kvantitativt angreppssätt, behandlas 
utförligt i arbetsrapporten, men även i licentiatavhandlingen. Styrkor och 
svagheter m m i valda angreppsätt diskuteras vidare nedan.  

Punkt två ovan, att söka och beskriva sambandet (på olika sätt) mellan 
dels vad som fysiskt har hänt (ny galleria, ny yta, bättre miljö m m) och 
dels värdet av detta (uttryckt som omsättningsförändringar ex-vis), be-
handlas i arbetsrapporten, men även – mer kortfattat – i licentiat-
avhandlingen. I vilket fall som helst är huvudarbetet (respondentens egna 
forskningsinsats), som tidigare angivits, alltså den arbetsrapport i 13 delar 
som tidigare publicerats, där fysisk, kommersiell och ekonomisk föränd-
ring i 11 svenska stadskärnor har behandlats. Arbetsrapporten bifogas 
här i sin helhet som bilaga 1. Den är i "faksimil", vilket innebär att det 
kan finnas "blinda" hänvisningar till licentiatavhandlingen (exempelvis 
problemställningar som inte visade sig intressanta att gå vidare med).  

Punkt tre ovan, att ta fram ett "early warning" system för centrumvand-
ring, behandlas i arbetsrapporten på det sätt som framgår av den s k Ma-
nualen (arbetsrapportens första bilaga). Slutsatsen från arbetsrapporten 
är att det går att upprätta en kvantifierad beskrivningsmodell (modell i 
betydelsen mönster). De mönster som visas i arbetsrapporten strider ej 
mot de slutsatser, teorier och erfarenheter som redovisas i den litteratur-
studie m m som redovisas här i licentiatavhandlingen, vilket är en viktig 
poäng i sammanhanget. 

I det arbete som här redovisas – licentiatavhandlingen – har syftet ut-
ökats något, utöver den tidigare beskrivningsmodellen har – i ambitionen 
att hitta ett äkta "early warning" system – respondenten börjat skissera på 
en förklaringsmodell (se avsnittet om ansats till förklaringsmodell över 
centrumvandring). De slutsatser, teorier och erfarenheter som redovisas 
strider ej mot de mönster som visas i arbetsrapporten. Att ta fram en 
heltäckande förklaringsmodell över centrumvandring (beskriva hur en 
stor mängd komplexa behov samverkar och leder fram till en viss struk-
tur på staden och dess kärna m m) är en alltför omfattande uppgift för 
att omfattas av endast en licentiatavhandling.  
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1.3 Avhandlingsarbetets tillvägagångssätt 
Arbetet i sin helhet har bedrivits så att jag först har tagit fram (se arbets-
rapporten, bilaga 1) en modell eller en metodik, som jag sedan här i licen-
tiatavhandlingen har kontrollerat mot bakomliggande teoribildning. Det-
ta har gett en användbar kvantifierad modell eller metodik, som stämmer 
med (i varje fall inte motsägs av) bakomliggande teoribildning. Jag har 
tagit reda på vissa samband, som kan bilda grunden för en modell eller 
metodik och som redan används praktiskt.  

Avhandlingsarbetets övergripande tillvägagångssätt från arbetsrapport till 
licentiatavhandling följer nedan. 

1.3.1 Hypotes 
Min hypotes är att det går att ta fram en användbar beskrivningsmodell 
eller metodik som kvantifierar centrumvandring och som ligger i linje 
med hittillsvarande teoribildning. 

1.3.2 Arbetsgång mot en licentiatavhandling 
Arbetsgången har varit pilotstudie, litteraturstudier och intervjuer inför 
inventeringar, inventeringar och analys och studier av bakomliggande 
teori (”state of the art”).  

Redovisningen av detta arbete har rapporterats i tre steg, utöver den un-
derhandsrapportering som skett till referens- och handledargrupperna:  

• koncept till teknisk basrapport,  

• den tekniska slutrapporten "Centrumvandring och besöksintensiva 
verksamheters hyresförmåga" i 13 delar (Henrikson 1998) – under 
namnet arbetsrapport –,  

• och licentiatavhandlingen. 

1.3.2.1 Pilotstudie 
Pilotstudien genomfördes först av allt (1997) för att kontrollera om cent-
rumvandring som fenomen överhuvudtaget existerade. Den baserades på 
färre och delvis andra orter än de 11 som kom att ingå i arbetsrapporten. 
Denna, mycket översiktliga studie, kom fram till att centrumvandring var 
ett fenomen att räkna med. 
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1.3.2.2 Litteraturstudier och intervjuer inför inventeringar 
Inom ramen för arbetsrapporten intervjuades ett 20-tal kunniga  männi-
skor för att ge en allmän belysning av ämnesområdet. Dessa intervjuer 
och litteraturstudier redovisas i arbetsrapporten. 

1.3.2.3 Inventeringar i 11 stadskärnor 
11 orter inventerades avseende händelser och effekter under perioden 
1985–1998. Inventeringarna redovisas i arbetsrapporten och kommenter-
as här i licentiatavhandlingen.  

1.3.2.4 Analys och resultat avseende 11 stadskärnor 
Resultat avseende konstaterad centrumvandring i de 11 stadskärnorna 
finns redovisade i arbetsrapporten. I licentiatavhandlingen ges fylliga citat 
i bl a avsnittet om analys och resultat. 

1.3.2.5 State of the art 
Vetenskaplig behandling och redovisning av bakomliggande teori, ”state of 
the art”, metodik och tillförlitlighet, d v s hittillsvarande teoribildning, 
redovisas här i licentiatavhandlingen.  

Då städer och stadskärnors livsvillkor berör så många forskningsdiscipli-
ner har i den teoretiska genomgången många olika teoretiska ansatser 
belysts. 

1.3.2.6 Hypotesprövning 
Hypotesen är att det går att ta fram en användbar beskrivningsmodell 
eller metodik som kvantifierar centrumvandring och som ligger i linje 
med hittillsvarande teoribildning. Jag har tagit reda på vissa samband, 
som kan bilda grunden för en modell eller metodik och som ligger i linje 
med hittillsvarande teoribildning. Detta med reservationen att avsnitten 
om empiriska studiers tillförlitlighet och svårigheten att skaffa fram hy-
resinformation är relevanta även för arbetsrapporten. Modellen används 
redan praktiskt i centrumanalyser. 

1.3.2.7 Sammanfattning 
Hela avhandlingsmaterialets sammanfattning redovisas i sammanfatt-
ningsavsnittet här i licentiatavhandlingen. 



 

 

 centrumvandring – 14 – hyresförmåga   

1.4 Bakgrund 
En som på ett tydligt sätt kom att lyfta fram centrumvandring som ett 
begrepp, och tillika idégivare till författarens val av forskningsämne, är 
Sören Bergström. I sina tidigare funktioner som stadsbyggnadschef, 
kommundirektör och näringslivschef i Örebro kommun var det frågor 
som han dagligen kom i kontakt med. Han slog bl a  fast att:  

 
I städer där grupperingen av de mest besökintensiva verksamheterna 
skett efter en övergripande strategi, antingen genom kommun, fastig-
hetsägare eller verksamhetsansvariga, har oftast stadskärnan behållit 
sin styrka och attraktion i konkurrensen med externa lägen. Det star-
kaste området i stadskärnan förenar i dessa fall hög kvalité i varor, ser-
vice och lokaler med en hög kvalité i stadsmiljö och tillgänglighet.  

   (Bergström 1987, sid 73) 
 

Bergström menar vidare att i stadskärnor med konkurrerande centrum-
funktioner saknas en övergripande centrumfilosofi:  

 
... det finns så många ben att stå på att fokuseringen blir lidande. Här 
finner vi sårbara stadskärnor för nya större etableringar.  

(Bergström 1987, sid 74) 

 

Några negativa effekter som Bergström pekade på är kraftiga förskjut-
ningar av den kommersiella tyngdpunkten, ökade skillnader mellan A- 
och B-lägen och därigenom ett för snabbt avskrivet samhälls- och fastig-
hetskapital, det vill säga centrumvandring. Bergströms snabbstudie visa-
de även att det inom detta område saknas adekvat forskning och syste-
matiska undersökningar. Föreliggande arbete är ett led i att överbrygga 
denna brist. 
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2 Centrumvandring som studieområde 
Grundandet av den äldsta kända stadsmässiga bebyggelsen utgör defini-
tionsmässigt tidpunkten för övergången från jägare- och samlarkulturer 
till jordbrukskulturer. Jeriko i nuvarande Palestina räknas som jordens 
äldsta stad (motsvarande i Sverige är Birka). Det var då, för c:a 10 000 år 
sedan (i Sveriges fall drygt 1 000 år sedan), som vi för första gången upp-
levde den levande stadsbyggnadsprocess (d v s samspel mellan männi-
skor) som i Jerikos fall fortfarande indirekt syns i ruinerna: stadens fysis-
ka förändring över tiden.  

Denna fysiska förändring är ett resultat av stadsbyggnadsprocessen, som 
styrs av en stor mängd medverkande och motverkande behov. En sort 
av fysisks förändring i en stad är när dess centrum förskjuts eller byter 
plats, d v s centrumvandring. Uttrycket "centrumvandring" kan egentli-
gen innebära flera saker, mer exakt är stadskärnevandring. Författaren 
har ändå valt att använda sig av detta uttryck då det är etablerat i bran-
schen.  

Orsakssambandet ser alltså ut så här: olika behov hos en stor mängd 
människor – kännetecknade av en långt driven arbetsdelning – leder till 
social interaktion mellan dessa, d v s själva processen, vilket i sin tur le-
der till stadsbyggnad eller fysisk förändring av denna. Författaren har valt 
att beskriva sambanden på detta sätt. Det är en utveckling av synsätten 
hos Cravens et al. (1976) och Tufvesson (1991). Människor kan vara allt 
från enskilda konsumenter till makthavare.  

Att beskriva hur dessa komplexa behov samverkar och leder fram till en 
viss struktur på staden och dess kärna är en alltför omfattande uppgift 
för att omfattas av endast en licentiatavhandling. Komplexitetsgraden i 
stadsbygget ökar dessutom ju närmar stadskärnan vi kommer menar 
Andersson (1991).  
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3 Studieområdets problem och avgränsning 
Det första vi tänker på när vi hör ordet "centrumvandring" är kanske 
promenader i stadskärnan. Så är det dock inte, det är själva stadskärnan 
som vandrar. Ett sätt att studera detta, som författaren har gjort i sin 
arbetsrapport (Henrikson 1998) är att titta på vilka fysiska och därpå 
följande ekonomiska förändringar som besöksintensiva verksamheter i 
stadskärnan har upplevt. Ett exempel: en gata byggs om till gågata, med 
ökad butiksomsättning utmed denna gata som följd.  

Bland besöksintensiva verksamheter är det främst detaljhandeln som 
granskats i arbetsrapporten. Denna avgränsning medför att centrum-
vandring inträffar när detaljhandelsmönstret förändras. Förändringen, 
d v s centrumvandringen, kan ibland vara stor och ibland vara liten. De-
taljhandelsmönstret har två dimensioner: verksamhetsinnehåll och fysisk 
utbredning – även på höjden – i stadskärnan. (Även nedläggning och 
nytt innehåll är alltså former av centrumvandring.) Man kan se detaljhan-
delsmönstret i stadskärnan som ett modernt uttryck av den gamla han-
dels- och marknadsplatsen.  

Trots licentiatavhandlingens titel "Centrumvandring" och undertitel "och 
besöksintensiva verksamheters hyresförmåga" kom fokus att läggas på 
omsättnings- och hyresförändring istället för förändrad hyresförmåga 
(vilket även har att göra med interna faktorer och stora volymer behöver 
inte nödvändigtvis innebära hög hyresförmåga). Sambandet mellan dessa 
begrepp är dock mycket starkt. Av praktiska skäl har dock undertiteln 
behållits.    

Det är behoven hos konsumenter och producenter, enligt ovan diskute-
rade orsakssamband, som driver fram ett visst detaljhandelsmönster ge-
nom att olika aktörer (politiker, tjänstemän, fastighetsägare, butiksägare 
m fl) anpassar "produkten" stadskärnan. Anpassningen (mer eller mindre 
framgångsrik) kan ske genom exempelvis en ny gågata, parkeringsan-
läggning eller en ny yta avsedd för detaljhandel. Det kan tyckas vara se-
mantiskt, men endast i fallet då ny yta fylls med detaljhandel, smälter 
centrumvandringen (förändrat detaljhandelsmönster) ihop med den fy-
siska förändringen (ny yta).    

Ekonomiska förändringar, uttryckt exempelvis som förändringar i om-
sättnings- eller hyresnivåer eller hyresförmåga, är ett mått på hur fram-
gångsrik centrumvandringen har varit. Om den ekonomiska förändring-
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en har varit liten, kan det tolkas som att centrumvandringen inte blir 
uthållig eller bestående och tvärtom. Man kan även tänka sig en situation 
där ekonomisk förändring föregår centrumvandring. Framgångsrik cent-
rumvandring kan ta omsättning både från stadskärnan och utifrån. Man 
kan tänka sig en situation där framgångsrik centrumvandring omfattar 
hela stadskärnan.       

Ett svaghet med valt tillvägagångssätt (att endast granska fysiska och 
ekonomiska förändringar) är att det ger en för endimensionell förklaring 
av skeendet. Nästa gång kanske det inte alls är lämpligt att införa en gå-
gata, och vilka sociala processer som (i detta fall) leder fram till en gågata 
förklaras ej.  

Ett annat exempel. Antalet dagligvarubutiker minskade från 30 000  till 
17 700 mellan åren 1951 och 1965, d v s med c:a 40%. Den stora föränd-
ringen inträffade på 60-talet när de flesta "omoderna" småbutikerna av 
Slaktare Karlsons typ försvann och ersattes av större dagligvarubutiker 
(Svensson 1998). Fanns det något i själva staden eller stadskärnans fysis-
ka struktur som kunde förvarna om denna utveckling? Nej, orsakerna till 
att dessa småbutiker blev utkonkurrerade hittar man på ett annat plan: 
nästan samtidigt realiserades ett antal, för små dagligvarubutiker, negativt 
samverkande behov. Exempelvis förde dessa med sig privatbilism i stor 
skala, dubbelarbete (kvinnans frigörelse) och kylskåpet i var mans hem, 
tilldragelser som bidrog till att antal dagligvarubutiker minskade. Det är 
detta som vi menar med strukturomvandling. 

Dessa överordnade skeenden påverkar i hög grad stadskärnas förändring 
över tiden. Svensson (1998) kallar det för "figurationer", de är tre till 
antalet, vilka beskriver de viktigaste skeendena under tre olika epoker.  

Centrumvandring är inget exakt begrepp och att studera de kommersiella 
effekterna av centrumvandring är ingen exakt vetenskap. Själva proces-
sen, som ofta är utdragen under många år, kan te sig väsentligt olika be-
roende på lokala förhållanden.  

Ett praktiskt problem är att det kan finnas nyansskillnader i uttryck och 
begrepp mellan olika språk och kulturer, i denna avhandling kommer till 
exempel det engelska begreppet "spatial" att översättas med "fysisk", och 
inte "rumslig" som man ibland ser. Av samma skäl är alla direkta citat 
oöversatta, men med författarens tolkning i direkt anslutning. 



 

 

 centrumvandring – 18 – hyresförmåga   

4 Staden – en kort historik 
Detta avsnitt utgör endast en introduktion till följande avsnitt. Uppgiften 
i författarens arbetsrapport (Henrikson 1998) var att studera nutida situa-
tioner, vilka kan tänkas förekomma även i framtiden (vår tid – den nutida 
– uppfattas av en del som den "postindustriella"). Det kan ändå finnas 
skäl att kortfattat ta upp orsaker till städers uppkomst och förändring 
under perioder som föregår nutid. Motivet är att visa hur oerhört mång-
fasetterat stadsbygget kan vara (och en del av orsakerna kanske kommer 
tillbaka). 

4.1 Forntid – den förindustriella tidsåldern 
Urbanisering, städer, och stadssystem och deras utveckling är intimt för-
knippad med ekonomisk förändring och utveckling. Vad var det för 
"osynliga händer" som verkade när Smith (1776) på 1700-talet fick upp 
ögonen för mekanismen bakom ekonomisk utveckling? 

Städer startade enligt Johannesson (1992) och Andersson (1991) ofta 
utifrån en rad hus, gradvis växande utåt för att i sin mitt bilda stadscentra 
med hantverkare och boende samt en marknadsplats, kyrka och rådhus. 
Placeringen hade ofta att göra med att två vägar eller vattendrag korsade 
varandra. Exempelvis Lund, där torget på 1000-talet endast bestod i en 
utvidgning av landsvägen, en central marknadsplats för ett vidsträckt 
jordbrukande omland.  

Johansson pekar på behovet av effektivare varuutbyte som en drivande 
kraft bakom att marknadsplatser och handelsstäder tidigt kom att funge-
ra som noder och mötesplatser för att underlätta utbytet av varor och 
därmed även bidra till ekonomisk tillväxt (Johansson 2004). Redan här 
kan vi uppmärksamma Ratcliffs ord:  

 
The most convenient arrangements result in the lowest aggregate 
transport costs; in terms of saving of transportation costs, the advan-
tages of the more convenient sites are reduced.  

(Ratcliff 1949, sid 385) 
 

Men det förekom även andra orsaker, än behovet av effektivare varuut-
byte mellan individer, som drev på den urbana utvecklingen: handeln 
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mellan länder i form av till exempel handelsförbundet Hansan, vilket 
kom att gynna Visby mycket.  

Ibland kunde det även finnas försvarsmässiga behov för en stads upp-
komst. I begynnelsen var det en av de viktigaste funktionerna (Anders-
son 1991). Romarna anlade exempelvis ett befäst läger 38 f. Kr. för ubi-
erna (en germansk stam). Lägret var tänkt att fungera som en sköld mot 
andra stammar, men kom att från marknads-, handels-, kommunikations- 
och militär synpunkt ha ett synnerligen gynnsamt läge, emedan här möt-
tes ett stort antal handelsvägar (Bender 1924). 

Försvarslägret som kom att bli en av Tysklands största städer, Köln, blev 
– som en historisk ironi – praktiskt taget utplånat (till 80%) under andra 
världskriget.  

Med den moderna nationalstatens framväxt ökade behovet av inkomster 
till statskassan. Detta gjorde sig gällande i Vasakungadömets ekonomiska 
lagstiftning, där statsprivilegier och skärpta förbud mot landsköp (exem-
pelvis hantverk förbjöds på landsbygden), bidrog till att hela ekonomier 
blev beroende av städerna. Sedan infördes tullar och acciser på varor och 
tjänster som alltså tvingades in i vissa utvalda städer, och på dessa in-
komster från städerna kom statens ekonomi i hög grad att baseras 
(Heckscher 1923). Smith "händer" var alltså inte alltid så "osynliga". Till 
Smith försvar ska sägas att i många fall då kungen bestämde ett läge för 
staden som inte marknaden tyckte var bäst ur marknadssynpunkt, hade 
staden många gånger svårt att expandera och förbli vital. Av författarens 
elva orter i arbetsrapporten, kan Eskilstuna sägas vara en sådan stad, där 
staten temporärt införde skatte- och skråbefrielse för att underlätta ex-
pansionen, därav namnet "Fristadstorget"(Henrikson 1998).  

Stadsbyggande har inte bara styrts av befolkningens eller kungens behov, 
även olika stadsbyggnadsideal har sedan antiken påverkat utformningen. 
Julstad (1989) framhåller Vitruvius stadsplaner, senmedeltida stadsplaner, 
renässansens stadsplaner, barockplaner och modifierade renässansplaner 
som exempel på detta. Stockholms stadskärnas norra del är ett exempel 
på en modifierad renässansplan: räta vinklar, raka gator, ett rutnätsmöns-
ter avbrutet tvärs över av enstaka breda boulevarder och gatublock 
skärandes varandra i spetsiga vinklar. Omkring 1900 skedde en föränd-
ring – kravet på rätlinjighet lämnades och krokiga gatulinjer accepterades. 
Mer om detta under avsnitten om politisk miljö och centralitet.  
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4.2 Dåtid – den industrialiserade tidsåldern 
Industrialiseringen kom att medföra att det uppkom en helt ny typ av 
städer och stadssystem såsom villasamhällen, handelsstäder, industristä-
der, hamnstäder, förvaltningsstäder och blandade samhällen, där själva 
produktionen stod i fokus för lokaliseringen av städerna och dess tillväxt 
och en separation av boende och arbete skedde (Johansson 2004; Johan-
nesson 1992; Julstad 1989). 

4.2.1 Dubbla drivkrafter – vems behov styr? 
Industrialiseringen innebar en ökad tonvikt på storskalighet, vilket med-
förde en starkt ökad produktion, vilken i sin tur hade en stor inverkan på 
den allmänna välfärden i landet. Den starkt ökande produktionen per 
individ gav högre löner och kraftigt ökad köpkraft. Orsaken var högt 
driven arbetsdelning, specialisering och därmed mycket hög grad av ef-
fektivitet. Denna köpkraft medförde att konsumenterna kunde köpa 
väsentligt mer av varor som ej hörde till det absolut nödvändigaste. 
Plötsligt uppträdde ett behov av delvis helt ny typ av varor (Tufvesson 
1991). Människan hade blivit den konsumerande varelsen.  

Den starka ökningen av produktionsföretagens storlek medförde en så-
dan ökning av företagens risker att deras behov av att kunna påverka 
marknaden starkt ökades. Initiativet till handel kom därmed att förskjutas 
från konsumenterna till producenterna menar Tufvesson.  

4.2.2 Definition av detaljhandel 
Detaljhandeln blir det led som förbinder producenter (vanligen genom 
dess förmedlare grosshandeln) med konsumenter, och detaljhandels-
mönstret blir dess arena. Tufvesson (1991) definierar detaljhandel som 
sådana distributionsföretag som säljer varor till den slutliga konsumen-
ten. 

Bergström ger ett exempel på hur ett köpcentrum kan definieras: ett 
köpcentrum är en anläggning planerad, genomförd och förvaltad som en 
enhet med egen parkeringsanläggning och med en dimensionering och 
ett sortimentsutbud som är anpassat till en definierad marknad (Berg-
ström 1987). Man skulle kunna definiera detaljhandelsmönstret i en 
stadskärna genom att sätta ordet "inte" framför Bergströms exempel, 
men riktigt så illa är det inte. 
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5 Teorier bakom städer och stadskärnors uppkomst och 
utseende (deduktion) 

5.1 Inledning 
Mycket av det som beskrivs i deduktions- och induktionsavsnitten kan 
författaren till den framställning som här föreligger utveckla vidare. Det-
ta ligger dock utanför syftet med framställningen.  

5.2 Introduktion 
För att förstå varför stadskärnor existerar och ser ut som de gör, behöver 
man först försöka förklara varför städer uppkommer och förändras. 
Stadskärnor kan definitionsmässigt inte existera utan städer. Vilka är 
drivkrafterna eller behoven, författaren till denna avhandling föredrar det 
senare uttrycket, bakom stadens fysiska struktur? Citatet nedan inger 
tyvärr inte så stora förhoppningar att finna svaret på frågan: 

 
Much urban theory in the last 50 years has been unable to link the un-
derlying economic and ecological theory of cities to the actual spatial 
patterns which we observe  

(Batty 1995, sid 574) 

 

Syftet med detta kapitel är att peka på undersökningar som behandlar 
sambandet mellan stadens fysiska uppbyggnad och hyresmönster. På 
detta sätt kan vi klarlägga vilka slutsatser som man har dragit och vilka 
metod- och teoretiska frågor som har uppmärksammats.  

Eftersom ämnet rör sig över flera discipliner på ett fundamentalt sätt, har 
litteratur från ett antal områden studerats såsom arkitektur, stadsbygg-
nad, marknadsundersökningar, (fastighets)ekonomi, GIS och kulturgeo-
grafi. Författaren har begränsat sig till att belysa sambandet mellan kon-
figurationen (uppbyggnaden) av stadens gator och hyresnivåer. Fokus i 
denna framställning är lagt på kontor, men med utblickar mot detaljhan-
del. Ett skäl till detta är att beteenden kring kontor är mindre komplexa 
än detaljhandel, och att detta område därmed är bättre vetenskapligt be-
skrivet. Kontor och detaljhandel har många gemensamma drag, men en 
uppenbar skillnad är stråkets betydelse. 
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5.3 Föregångarna till moderna teorier 
Adam Smiths teoretiska bidrag i "The Wealth of Nations" var att ett 
objekt inte hade ett värde i sig, utan att värdet styrdes av tillgång och 
efterfrågan på objektet (Smith 1776). Detta postulat, eller marknadens 
"osynliga hand", är en process som ständigt drivs framåt. Detta var ett 
pionjärarbete inom området ekonomisk utveckling (Krugman 1996), och 
har alltsedan dess haft en stor påverkan på ekonomi- och samhällsveten-
skapens utveckling. 

Smits intresse omfattade endast regional och internationell handel, och 
han hade närmast ett makroperspektiv: hela länder eller regioner bestå-
ende av många städer. Tyvärr medförde detta en tradition inom ekono-
min att bortse från samhällets fysiska utformning utom på en hög aggre-
gationsnivå: processer inom städer var underordade handel mellan länder 
och regioner. 

Närmast vår frågeställning kom Smith med antagandet om stadens fun-
damentala beroende av handel med landsbygden: 

  
The town, in which there neither is nor can be any reproduction of 
substances, may very properly be said to gain its whole wealth and 
subsistence from the country  

(Smith 1776, sid 479) 

 

Ricardo studerade hyra mer ingående än Smith (termerna jordränta, 
markränta, tomtränta och arrende är kanske mer egentliga, men här an-
vänds i fortsättning oftast termen hyra eftersom vi även berör urbana 
förhållanden, och vanligtvis är där fastighetsägandet och verksamhets-
ägandet åtskiljda). Hans bidrag (Ricardos jordränteteori) var att rama in 
hyresproblemet matematiskt som en av skillnaderna i bördighet (avkast-
ning) inneboende i själva marken, denna "differentialränta" beror alltså 
på skillnaden i avkastningen mellan bättre och sämre jord. Han visade att 
bördig mark användes först och mindre bördig endast när efterfrågan 
ökade så mycket att det blev mödan värt (Ricardo 1817). Priset på pro-
dukterna blir, om en enhetlig marknad finns, detsamma, nämligen så 
stort, att det täcker produktionskostnaden på den sämre jorden. Ägaren 
eller brukaren av den bättre jorden får då uppenbarligen mera per skör-
deenhet, än vad användningen av kapital och arbete kostat honom. Den-
na merinkomst utgör jordränta (vinst). Överfört till dagens situation för-
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delas jordräntan mellan t ex stat (moms), producent (vinst i producent-
led), fastighetsägare (hyra) och detaljist (vinst i detaljistled). Hyran kan 
därigenom sägas utgöra ett mått på lägets bördighet (dåtid) eller attrakti-
vitet (nutid).  

En analogi med oljefälten i Nordsjön: endast när priset på råolja blir till-
räckligt högt, blir det lönsamt att exploatera dessa. Överfört till stadens 
förhållanden: var finns de outnyttjade "oljekällorna" i stadskärnan att 
exploatera för detaljhandeln? Ju mindre efterfrågan är, desto större åt-
gärder i en etablerings- eller förnyelsesituation krävs alltså i analogi med 
Ricardo (1817) för att lyckas.  

Ricardo uppmärksammade avståndets roll till marknaden i form av 
transportkostnader och genom hyreskonkurrens, men fokuserade inte på 
detta utan på skillnader i markens bördighet. 

5.4 von Thünens jordräntemodell 
Ricardos jordräntemodell baserades på skillnaden i avkastningen mellan 
bättre och sämre jord. Synsättet var alltså att värdet på marken hade sitt 
ursprung i förhållandena på landsbygden, där jorden fanns, och inte i 
städerna. Problemet var bara att detta stred mot hur hyresmönstret på 
landbygden såg ut: även avståndet till staden hade stor betydelse för hur 
mycket värde en jordbit hade. Fokus för markvärdet var städerna.  

Den tyske jordbrukaren och ekonomen J.H. von Thünen (1783– 1850) 
sjösatte en modell som tog hänsyn till detta faktum. I hans modell var 
det avståndet till stadskärnan (egentligen marknadsplatsen) som främst 
förklarade jordbruksmarkens värde och dess användning (von Thünen 
1966). Han flyttade värdefokus från markens bördighet till dess avstånd 
till stadens marknadsplats. Staden och dess marknadsplats ses här som en 
alstrare av värde genom avståndsrelationen till olika lägen.    

von Thünen etablerade ett samband mellan markanvändning och -värde 
som har accepterats av ekonomer allt sedan dess. Men, markanvändning-
ens mönster runt centrum, orsakat av markvärdenas sammanlagda drag-
kraft riktad mot detta, var ett modellteorem. Det fanns ingen förklaring 
till själva centrumets uppdykande och det underliggande landvärdemöns-
ter som därmed följde: 
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It simply assumes the thing you want to understand: the existence of a 
central urban market. Indeed the whole thrust of the model is to un-
derstand the forces that spread economic activity away from the cen-
tre, the “centrifugal” forces if you will. About the “centripetal” forces 
that create centres, that pull economic activity together, it can and does 
say nothing.  

(Krugman 1995, sid 53) 

 

Vilken "centripetalkraft" Krugman än pratar om, uttrycks den i  hyres-
mekanismen. Men existensen och formen av hyresmönstret är givet i 
modellen, inte en förklaring.  

5.5 "Central Place Theory" och gravitationsteorin 

5.5.1 "Central Place Theory" 
Medan den anglosaxiska världen följde Ricardos synsätt (rummet blev 
allt mer en ren tankeskapelse), fick man i Tyskland en tradition mer inrik-
tad mot fysisk utformning inom ekonomisk geografi. Denna tradition 
kallas "central place theory", i fortsättningen kallad centralortsteorin, och 
teorin härrör från ett empiriskt intresse kring fördelningen av bosätt-
ningar i landskapet. Christallers arbete om städers lägen i södra Tyskland 
utgör startpunkten (Christaller 1933). Centralortsteorin försökte förklara 
städers storlek, egenskaper och placering som centralpunkter för tillhan-
dahållande av varor till den omgivande befolkningen, där marknadens 
storlek var en funktion av läge och storlek på bosättningarna inom en 
region. Han experimenterade med olika lösningar på markens använd-
ningsmönster som bäst svarade mot empiriska data. 

von Thünens modell hanterade endast en stad kontra landsbygd, under 
det att centralortsteorin försökte hantera mer komplexa situationer med 
flera bosättningar samtidigt. Idén att det fanns ett samband mellan eko-
nomiska och sociala parametrar och städernas lägen fick stor genom-
slagskraft inom kulturgeografin: 

 
central place theory is the cornerstone of human geography because it 
explains how economic dependence within the hierarchy of cities 
translates into their location  

(Batty 1995, sid 574)  
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I tillämpningen av centralortsteorin på detaljhandelsplanering, har fors-
kare bl a intresserat sig för två dimensioner: hur litet ett underlag (antal 
människor) kan vara för att kunna stödja en given funktion och hur långt 
konsumenten är beredd att åka för inköp av en given vara.  

Man pratar om "tröskelvärden", en minimigräns som inte kan underskri-
das, för företagsekonomisk lönsamhet. Wärneryd et al. (1972) anger någ-
ra mycket ungefärliga minimivärden, som avser nyetablering i förortsom-
råden 1970: livsmedelsaffär i förortscentra kräver ett underlag på minst 
4 000 personer, skoaffär 5 000 personer, blomsterhandel och bokhandel 
9 000 personer, leksaksaffär 15 000 personer och så vidare.     

Varor delas in på en relativ skala från lägre klassers ("order") till högre 
klassers varor. Lägre klassens varor är varor som konsumenten behöver 
ofta (till exempel "every day commodities" eller dagligvaror) och därför 
endast är villig att åka en kort sträcka till. Högre klassens varor är varor 
som man inte behöver lika ofta, och för dessa varor är konsumenten 
därför beredd att förflytta sig en längre sträcka. När dessa längre resor 
sedan företas, passar konsumenten på att koppla ihop inköpet med andra 
inköp och andra aktiviteter (Berry 1966). Ett resultat av dessa preferenser 
hos konsumenterna är framväxten av ett system med centrum av varie-
rande storlek på olika avstånd från varandra. Varje centrum försörjer i 
detta system omgivningen med varor i den klass som passar in i centru-
mets plats i hierarkin (Rodrigue 1975).  

Synsättet med hierarkiska köpcentrum har allmänt använts vid planeran-
det av "nya städer": 

 
In Spokane, Washington, a new zoning ordinance permitted busi-
nesses to located only in centers appropriate to the business's level of 
functions. A three level hierarchy was established: first, a local business 
zone providing services to people within one half mile of the center; 
second, a community business zone designed to accommodate larger 
shopping developments serving groups of neighborhoods within one 
and a half miles from the center; third, central business districts, com-
mercial and industrial zones available for all types of businesses.  

(Brian 1959, sid 310) 
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Köpcentrum ("shopping centers") kan då bäst ingrupperas i ett trelager-
system: ett stads- eller citycentrum, ett distriktscentrum och ett stort an-
tal isolerade butiker (Goss) eller i ett regionalt, ett kommunalt och ett 
antal kvarterscentrum (Berry 1959). Utvecklingen i Sverige har på sällan-
köpsvarusidan lett fram till följande butiksgrupperingar: postorder, olika 
varuhusformer, stormarknader (varav en del utvecklades till köpcent-
rum), fackhandelsbutiker (mindre volymkrävande återfinns i städerna 
såsom foto, ur och beklädnad, och mer volymkrävande återfinns i mer 
externa lägen såsom IKEA, box shops, category killers och allt vad de 
heter) och andra sametableringar i centrala lägen såsom gallerior. Inom 
fackhandeln har man kunnat iaktta ett försök till specialisering och profi-
lering, till exempel den målgruppsorienterade och den behovsorienterade 
fackhandeln (Tufvesson 1991). 

Tyvärr hamnar inte centrum alltid på de platser som teorin förutsäger. 
Johnston fann i sin studie över Melbourne, att köpkraft, ålderspyramid 
och befolkningskoncentration påverkade var centrum hamnade och dess 
plats i hierarkin. Till exempel kan hög befolkningskoncentration inom 
vissa ramar kompensera ett svagt underlag (Johnston 1966).  

Det kan alltså vara svårt att avgöra om ett läge – där det inte finns buti-
ker – är kommersiellt bra eller inte. Gratz et al. (1998) menar (dock med 
sin amerikanska utgångspunkt) att förnyelsen av detaljhandeln i många 
stadskärnor startade med små, enskilt ägda butiker ofta utan institutionell 
finansiell hjälp. Små ansträngningar sådde marknaden för större aktörer, 
till vilka institutioner är villiga att låna ut pengar. Men de små kom först: 

 
The credit for rebirth, of course, goes to the big, visible stores who 
never would have opened if the small ones had not done so first and 
proved that a market existed. 

(Gratz et al. 1998) 
 

Områden med rikare konsumenter (d v s starkare köpkraft) har en ten-
dens att vara mer rörliga (bilburna) och åka förbi centrum som endast 
har lägre klassens varor (Johnston 1966; Thomson 1971).  

Petersons studie var mer koncentrerad på vilka faktorer som påverkade 
marknadsområdets utsträckning. Han fann att industriområden inte gav 
mycket i utbyte i form av konsumtion (kan nästan ses som hål i mark-
nadsområdet), att dålig tillgänglighet kan begränsa områdets storlek, att 
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konkurrens skär av dess utsträckning i alla riktningar och att överlappan-
de marknadsområden möjliggörs tack vare hög rörlighet genom bilen 
(Peterson). Även Tufvesson (1991) betonar tillgänglighetens betydelse i 
form av bilens inverkan på detaljhandelns koncentration. Avstånden 
mellan butikerna har kunnat ökas dels genom att avståndsfriktionen 
minskats och dels genom att inköp av större volymer möjliggjorts (bilen 
som packåsna), och därmed har butikerna också kunnat bli större genom 
att underlaget har räckt till en handelsfunktion med en högre hierarki än 
tidigare. (Samtidigt leder ett ökat bilnyttjande till en ökad bekvämlighet, 
vi är beredda att ta oss längre sträckor med bil, men samtidigt kortare till 
fots. Den viktigaste faktorn för bilkunden är kort gångavstånd till 
primärt besöksmål.) 

Här ställs alltså principerna om kommunalt styrd etablering och fri eta-
blering mot varandra, eller som det stod på dörren till planchefens rum i 
Eskilstuna: 

 
… och ur kaoset talade en röst till mig och sa: 
'le och var glad, ty det kunde vara värre'. 
Och jag log och var glad och det blev värre. 

(Okänd skald) 

 

Centralortsteorin hade dock brister, i det att den inte beskriver hela 
marknadsprocessen. Den verkade inte försöka att hantera "huvudpro-
blemet" inom samhällsvetenskapen så som ekonomer ser det: hur kan vi 
förklara tillkomsten av sociala fenomen som är konstruerade av individer 
men ändå helt oberoende av varje enskild individ? Problemet för eko-
nomer, som Krugman noterade, var att ett geometriskt tillvägagångssätt 
varken behandlade hur rationella aktörer fattade beslut eller hur besluten 
eventuellt samverkar för att åstadkomma ett visst resultat (Krugman 
1995, sid 39). Det som är kännetecknande för modellerna beträffande 
deras oförmåga att förklara iakttagen utveckling är frånvaron av hyres-
mekanismen. Den fysiska variabeln i modellerna utgjordes av en matris 
med olika lägesfördelar på vilka städer utvecklades. Men det är inte klar-
lagt hur individuella beteenden kan härledas från detta makroperspektiv. 
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5.5.2 Gravitationsteorin 
Ravensteins arbeten under 1885 bekräftade uppfattningen att en gravita-
tionsfunktion i analogi med Newtons gravitationslag, faktiskt är tillämp-
lig på folkförflyttningar från ett område till ett annat (Ravenstein 1885). 
Reilly (1953) anammade synsättet i sin studie över detaljandelsområden i 
medelstora amerikanska städer. Reilly kom till slutsatsen att:  

 
Under normal conditions two cities draw retail trade from a smaller in-
termediate city or town in direct proportion to some power of the 
population of these two large cities and in an inverse proportion to 
some power of the distance of each of the cities from the smaller in-
termediate city.  

(Reilly 1953) 
 

Huff (1964) föreslår istället en sannolikhetsmodell för olika valsituationer 
som tar hänsyn till avstånd och relativ attraktion mellan olika lägen.  

Avståndsfaktorn i gravitationsmodeller har alltid debatterats mycket. En 
slutsats är att motståndet till förflyttning påverkas av målet med resan: 
minst motstånd vid arbetsresor, sedan kommer fritidsresor, skolresor 
och sist inköpsresor. En annan slutsats är att motståndet inte är konstant 
för alla tidsintervall (U. S. Department of Transportation 1983).  

En av flera brister med gravitationsteorin är att den inte är förklarande 
(varför uppkommer en viss marknadsstruktur) utan endast beskrivande 
(hur delarna i denna struktur påverkar varandra eller "hänger " ihop). 
Teorin tillämpas av många marknadsmodeller världen över, i Sverige t ex 
av TYSK och MarketMap. 

Där centralortsteorin sätter varuperspektivet i centrum sätter gravita-
tionsteorin marknadsperspektivet i centrum. Båda teorierna tar fasta på 
konsumenternas motvilja till längre inköpsresor.  

5.6 Utveckling av hyresteorier för tätorter 
Den brittiska ekonomen Alfred Marshall (1842–1924) var en av de första 
att skriva om "urban economics". Han formaliserade många av de tillvä-
gagångssätt som samtidens värderare (lantmätare) hade, såsom värdering 
genom ortsprisjämförelse, återanskaffningsvärde och kapitalisering av 
framtida inkomster, och diskuterade lägesvärde som summan av de eko-
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nomiska värdena genererade av lägesfördelarna givet en viss plats. Han 
postulerade att en effektiv markanvändning garanterades genom budgiv-
ning på priset: den markanvändning som blir resultatet av denna process 
är den som "förväntas ge det mest lönsamma resultatet" (Marshall 1890). 
Marshall diskuterade även den för städer speciella situationen rörande 
kompromissen mellan värde och lägets storlek, såsom ökad bebyggelse-
täthet i mer värdefulla områden:  

 
If land is cheap he [the developer] will take more of it; if it is dear he 
will take less and build high  

(Marshall 1890, sid 448)   
 

Detta är en klar signal om hyrans betydelse som prissignalen i stadsbygg-
nadsmekanismen: hur marknaden avgör markanvändning och exploate-
ringsgrad. Men Marshall utvecklade inte en teori som förklarar hyres-
strukturen i ett tätbebyggt område, eller med andra ord varför en viss 
hyresnivå råder, den tas för given.  

Intresset för hyror i tätorter ("urban rent") växte under 1900-talet i takt 
med en ökad professionalisering på området: bl a tillsattes stadsplanerare 
och stadsarkitekter med uppdrag att kontrollera, styra och påverka sta-
dens tillväxt och utveckling. Städernas kraftiga befolkningstillväxt och 
ökande komplexitetsgrad under denna period motiverade professionali-
seringen. Två konkurrerande synsätt etablerades bland planerare: upp-
fattningen att planerare genom visioner och expertkunskap kände med-
borgarnas behov stod mot uppfattningen att låta medborgarnas manife-
sterade behov styra planeringen. Allt eftersom 1900-talet fortskred blev 
den senare uppfattningen mer förhärskande.    

Under 1900-talets tidiga del började man beskriva staden med en meta-
for: staden som organism. Försök gjordes att förstå de underliggande 
processerna som uppstår i det urbana systemet (Burgess 1925; Park 
1925). Att Burgess och Park var intresserade av stadens form framgår av 
figur 2 som beskriver markanvändningen i Chicago. von Thünen hade en 
liknande teori om hur jordbruksmark användes. 
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Figur 2: Park och Burgess modell om koncentriska ringar (Burgess 1925; Park 1925). Den 
bygger på att stadsutvecklingen sker från centrum och utåt, d v s baserad på zon- eller kon-
centricitetsteorin (Julstad 1989).  

Tyvärr var de inte främst intresserade av kommersiella hyror utan mer av 
sociologiska frågor kring boendet.   

Short menar att stadens yttre form modifieras av den förhärskande 
transpormedelstypen under varje expansiv era (Short 1996). Park och 
Burgess modell om koncentriska ringar beaktar inte detta på ett bra sätt. 
Sektorteorin däremot uppmärksammar kommunikationernas inverkan på 
stadstillväxten. Av modellen framgår bl a att många bostadsområden har 
utvecklats till exempel kring utfartsvägar och spårvägslinjer, men även 
denna modell har vissa drag av koncentricitet (Julstad 1989). 

Andra konstruerade modeller för att förklara hur ekonomiska och sociala 
kriterier påverkar gatunätets utformning. I Haigs fall, till exempel, inne-
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bar detta en minimering av transaktionskostnaderna i ekonomiska trans-
aktioner genom att minimera avståndsfriktionen (motstånd till förflytt-
ning):  

 
while transportation overcomes [överträffar] friction, site rentals and 
transport costs represent the cost of what friction remains ... the layout 
of the metropolis ... tends to be determined by a principle which may 
be termed the minimising of the cost of friction  

(Haig 1926) 
 

Det förekommer fortfarande att man bortser från denna kunskap i pla-
nerandet av köpcentrum och stadskärnor: avstånden inom centrumet kan 
vara bra, samtidigt som verkliga och upplevda gångavstånd till centrumet 
verkar ha bestämts utav tillfälligheternas spel. Ratcliff gjorde marknadens 
betydelse för stadens utseende än mer tydligt: 

 
It is the total effect of the competition for sites to minimise the aggre-
gate of inconvenience and frictions, as evaluated in terms of the local 
value systems, and hence [på grund härav] to maximise the efficiency 
of the conduct of those human affairs in the community which require 
movement. The processes of the urban land market tend to produce 
the most efficient urban pattern ... The perfect land market would 
produce a pattern of land uses in a community which would result in 
the minimum [!] aggregate land value  for the entire community. The 
most convenient arrangements result in the lowest aggregate transport 
costs; in terms of saving of transportation costs, the advantages of the 
more convenient sites are reduced.  

(Ratcliff 1949, sid 385) 
 

Här finns en av förklaringarna till varför städer och stadskärnor upp-
kommer och varför de ser ut som de gör: minimerandet av transport-
kostnader (och andra transaktionskostnader) genom budgivning på rät-
ten att få använda marken med målet att maximera effektiviteten i ge-
nomförandet av de affärer som kräver möten mellan människor. 
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5.6.1 Vad kom först – hönan eller ägget? 
Det självklara är inte alltid så självklart. Det förekom en debatt om vilken 
roll markvärdet spelar i sambandet mellan markanvändning och stadens 
struktur. Om värdet var mekanismen, som antyds ovan, hur ser orsaks-
sambandet ut? Park såg markvärdet som den faktor som betstämde hur 
marken användes: 

 
Land values are the chief determining influence in the segregation of 
local areas and in the determination of the uses to which an area is put 

(Park 1925, sid 203) 
 

Haig tog avstånd från Parks synsätt och kontrade med att det är verk-
samheten som bestämmer markvärdet och inte tvärt om (Haig 1926). 
Debatten blev inte klarläggande därför att ingen av parterna lyckades 
presentera en rimlig modell över den mekanism som länkar samman de 
tre fenomenen: stadens form, markvärde och markanvändning ("urban 
layout, land value and land use"). 

5.6.2 "New Urban Economics" 
Efter andra världskriget återgick forskartrenden bland ekonomer vad 
beträffar markvärde från värdets betydelse för stadens form till von 
Thünens modelltänkande, d v s avståndet till centrum hamnade i cent-
rum igen. Markvärdet blev en jämkningsvariabel mellan markbitens stor-
lek och avstånd till en central punkt för olika typer av markanvändning.  

von Thünen snuddade vid frågan: 

 
If we investigate the reasons why site rent increases towards the centre 
of the city, we will find it is the labour saving, the greater convenience 
and the reduction of the loss of time in connection with the pursuit of 
business  

(von Thünen 1966, sid 212) 

 

Det generella antagandet om ett samband mellan avstånd och värde var 
dock allmänt accepterat redan före kriget: 
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Since value depends on economic rent, and rent on location, and loca-
tion on convenience, and convenience on nearness, we may eliminate 
the intermediate steps and say that value depends on nearness [närhet,; 
närbelägenhet]  

(Hurd 1903, sid 77) 
 

Jacobs (1963) fyller begreppet "nearness" med ett praktiskt innehåll:  

 
The district must have a sufficient dense [tät] concentration of people, 
for whatever purpose they may be there. This includes people there of 
residence.  

  (Jacobs 1963, sid 200) 
  

Detta är ett av hennes villkor för ett starkt centrum. För att uppfylla kra-
ven på närhet mellan verksamheter respektive bekvämlighet, blir avstån-
den i området med automatik korta. En konsekvens av detta är mycket 
folk på en liten yta, d v s "dense concentration of people".  

En viktig bok i debatten om läge och hyra under efterkrigstiden är Wil-
liam Alonsos "Location and Land Use: Towards a General Theory of 
Land Rent" (Alonso 1964). Ett kritiskt element i Alonsos teoretiska mo-
dell för fastighetsmarknaden är att, trots bokens titel, områdets fastig-
hetsvärdesprofil inte hanteras av modellen: 
 

It will be assumed here that the price of land decreases with increasing 
distance from the center of the city. Below it will be seen that this is a 
requirement for the existence of both individual and market equilib-
rium as well as essentially true for most cities  

(Alonso 1964, sid 20)  

 

Utöver detta huvudaxiom om minskande markvärden med ökat avstånd 
från stadskärnan, gör Alonso även ett antagande som förenklar modellen 
(och dess användningsområde) betydligt:  
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The city is viewed as if it were located on a featureless plain, on which 
all land is of equal quality, ready for use without further improve-
ments, and freely bought and sold.  

(Alonso 1964, sid 15) 

 

Detta medför att modellens "output" påverkas i hög grad av huvudaxio-
met ovan (och därmed mindre av andra faktorer). I verkligheten har 
dock landskap (där staden är tänkt att uppstå) vanligen former som mer 
eller mindre avviker från en slät yta, vilka alla lägger band på stadens 
utveckling. Vad dessa naturliga barriärer kan tänkas vara och vilka be-
gränsningar modellen har diskuterar Alonso med följande "dimridå", där 
"holes on the surface" är , ur stadsbyggnadssynpunkt, impediment mark, 
här exemplifierat med sjöar och begravningsplatser:    

 
This plain may contain lakes, or reserved land such as cemeteries, 
which are holes on the surface of the plain. In this sense our feature-
less plain is not featureless. What it does not have are such features as 
hills, low land, beautiful views, social cachet [prägel]or pleasant 
breezes. These are undoubtedly important but no way can be found to 
incorporate them into the type of theory that will be presented  

(Alonso 1964, sid 17) 
 

Modellen kan allstå inte hantera höjdskillnader exempelvis. Tyvärr visar 
erfarenheten att människor är obenägna att förflytta sig i höjdled, vilket 
alltså är en olycklig begränsning av modellens användningsområde. 
"Beautiful views" o s v är mindre viktiga begränsningar, men de är här 
framträdande, därav "dimridån". Alonso diskuterar utelämnandet av en 
så viktig faktor som stadens topografi, men inte vilka implikationer det 
får för hans modell. Dessutom klarar inte modellen av alltför många håll 
("holes on the surface" ovan), då isotropin riskerar att bryta ihop. Model-
len förutsätter nämligen att ytan har samma egenskaper i alla riktningar 
(den använder en avståndsvariabel som inte rymmer ett transportnät). 
Gatunät är exempel på anisotropiska nätverk.  

5.6.3 Vad ger Alonsos modell för svar? 
Om Alonsos modell inte bestämmer hyresmönstret, vad ger den då för 
svar ("output")? Modellen beräknar jämviktsläget mellan hur stor yta tre 
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markanvändningstyper (bostäder, kommersiella enheter och jordbruk) tar 
i anspråk och deras avstånd till CBD ("Central Business District"). Jäm-
viktsläget bestäms av utbud och efterfrågan givet avstånds- och värdere-
lationen enligt huvudaxiomet (minskande markvärden med ökat avstånd 
från stadskärnan). Vid jämvikten är utbud och efterfrågekvantiteterna 
(och motsvarande priser) på land och avstånd till CBD för respektive 
användningstyp lika. Varje individ bestämmer det etableringsläge som 
bäst svarar mot behov givet betalningsförmåga. Modellen behandlar i 
själva verket, i samband med konkurrerande markanvändningstypers 
lägesval, kompromissen ("trade-off") mellan hur stor yta som hyrs och 
avstånd till CBD, mellan transportkostnader och hyresnivåer. Betänk 
följande: 

 
If the only criteria for residential location are accessibility to the centre 
and the minimising of the costs of friction [motstånd till förflyttning], 
and considerations of the size of the site are excluded, all residence 
would be clustered around the centre of the city at a very high density. 

(Alonso 1964, sid 9) 
 

Eftersom städer inte ser ut så, finns det även andra kriterier att ta hänsyn 
till för att förklara stadens form: överväganden kring storleken på ytan. 
Tyvärr klarar modellen inte av att förklara uppkomsten av olika hyresni-
våer på olika platser och hur olika naturliga barriärer påverkar stadens 
utveckling. 

5.6.4 Nyare tolkning av markränteteorin 
Begreppet jordränta har haft fler historiska betydelser än markens av-
kastningsförmåga (t ex skatteuttag och producerat överskott i allmänhet). 
Därför, menar Nyström (1990), kan det mer neutrala begreppet markrän-
ta med fördel användas istället.  

Nystöm har ej kunnat finna att den klassiska ekonomiska teoribildningen 
kan ge en tillräcklig förklaring till hur markanvändningen förändras i 
samband med stadstillväxten. Han spekulerar i att det inte kan finnas en 
generell tillämpar teori för markanvändningen beroende på vårt kapitalis-
tiska system:  
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Utnyttjandet av marken varierar beroende på de specifika sociala rela-
tioner som råder mellan aktörer i den byggda miljön i olika länder. 

(Nyström 1990) 
 

Men investeringar i den byggda miljön låser markanvändningen under 
viss tid och ger upphov till ett räntegap mellan den faktiska kapitaliserade 
markräntan och en potentiell markränta som skulle kunna tas ut vid den 
mest lönsamma markanvändningen.  

Nystöm väljer här att använda begreppet räntegap. Om man använde sig 
av terminologin i tidigare avsnitt skulle man kunna tänka sig en motsva-
righet för fastigheter i stadskärnan: hyresgap. Hyresgapet utgör skillna-
den mellan faktisk hyra och möjlig hyra vid långsiktig markanvändning. 
Hyresgapet kan allstå vara både positivt och negativt. 

5.6.4.1 Räntegap 
Förändringar i markanvändning och bostadsförhållanden kan bl a förkla-
ras av uppkomsten av ett räntegap mellan den faktiska avkastningen vid 
aktuell markanvändning och en potentiell markränta vid mest effektiv 
markanvändning (Smith 1987). Det är framför allt vid förändringar i 
innerstaden som räntegapets betydelse för olika omvandlingsprocesser 
har studerats.  

En analys av markräntans förändringar är ett hjälpmedel vid försök att 
teoretiskt förklara ändrad markanvändning i stadsområdet (Nyström 
1990). 

Ett exempel som visar hur man ska resonera: om en fastighetsägare inte 
gör någonting åt sin fastighet kommer det att finnas en ökande negativ 
press på hyran ju äldre och omodernare byggnaden blir. Om området 
samtidigt expanderar genom att kapital investeras i fastigheterna om-
kring, kommer den potentiella markräntan (eller möjlig hyra) att öka. 
Ränte- alternativ hyresgapet utgörs av skillnaden mellan dessa två av-
kastningar. Fastigheten utsätts för ett omvandlingstryck som ökar för 
varje år som går.  

Riktningen och storleken på detta ränte- eller hyresgap skulle kunna vara 
mått på när centrumvandringen (om förändringen berör detaljhandels-
mönstret) kan tänkas komma och hur omfattande den kan bli. Den in-
träffar teoretiskt (om endast den alerte fastighetsägaren fick bestämma) 
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tidigast när kostnaderna för förändrad markanvändning börjar understiga 
kapitaliserat hyresgap. Hyresgapets storlek kan vara en indikation på hur 
framgångsrik centrumvandringen blir. 

Nyström (1990) pekar på ett undersökningsproblem: om man studerar 
överlåtelsepriser är det i realiteten svårt att avgöra vad som är byggnads-
värde och vad som är markvärde vid de fastighetsöverlåtelser som sker. 
Nyström pekar på ytterligare en osäkerhet:  

 
Markanvändning är i sista hand ett uttryck för en socialt formad miljö, 
där olika aktörers beslut och handlingar bildar ett rumsligt samman-
hang. 

(Nyström 1990) 
 

Markränteteorin såsom den beskrivits här ger, menar Nyström, inte en 
tillräcklig grund till att förklara markanvändningens förändringar i stads-
området. Varför, till exempel, expanderade området i exemplet ovan 
kring studerad fastighet? En förklaringsmodell som är betydligt mer 
sammansatt betraktar räntegapets utveckling som en indikator bland flera 
andra på förväntade förändringar av stadsrummets utnyttjande. 

Vilka indikatorer bör ingår i en förklaringsmodell över centrumvandring? 
Clark och Gullberg (1989) anser att förståelsen av processer i stadsmiljön 
kan öka genom att samspelet analyseras mellan långsiktiga konjunktur-
cykler, räntegapets utveckling och olika exploatörers agerade i samband 
med exploatering och upplåtelse av tomtmark för byggande.  

Nyström (1990) menar att detta angreppssätt bidrar till att man fjärmar 
sig från en generell teori i synen på stadens utvecklingsprocesser (deduk-
tion) och istället närmar sig varje utvecklingsprocess som en historisk 
unik företeelse (induktion), bestående av: 

 
... ett spindelnät av relationer mellan strukturer, processer och aktörer. 

(Nyström 1990) 
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Vi avslutar detta avsnitt som vi började med att konstatera att teoretiskt 
koppla olika individuella behov till stadens fysiska struktur och upp-
komst inte enkelt låter sig göras:  

 
The new models also shared the basic vice [last] of Von Thünen: the 
(literally) central fact, the existence of a central business district around 
which the city was organised, was left uncomfortably unexplained.  

(Krugman 1995) 
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6 Empiriska erfarenheter om hyresnivåer i städer (in-
duktion) 

Att arbetet mycket har kommit att fokuseras på att skapa teoretiska hy-
resmodeller istället för empiriska studier beror dels på en önskan att kon-
struera universella och väldigt generella modeller och dels på bristen på 
empiriska data.  

Författaren har i sin arbetsrapport (Henrikson 1998) inte använt sig av 
multipel regressionsanalys. Ett skäl till detta var svårigheten att skaffa 
fram hyres- och omsättningsinformation. Arbetsrapportens inblandning 
av kvalitativa metoder såsom intervjuer, passar heller inte in så bra i den 
modellvärld som multipel regression representerar. Avsnittet om multi-
pel regressionsanalys nedan (som även skulle kunna höra till metodav-
snittet) är ändå relevant eftersom det beskriver metodutvecklingen från 
metoder baserade på "stated preferences" till sådana baserade på "re-
vealed preferences", vilka utgör grunden för de slutsatser som förekom-
mer i detta induktionsavsnitt.  

6.1 Multipel regressionsanalys 
Empiriska arbeten kom dock igång tack vare att fastighetsbranschen blev 
mer professionell och framväxten av det kvantitativa tillvägagångssätt 
som utvecklades under 1960-talet (parallellt med datorn) och som kom 
att utnyttja ekonometriska hyresmodeller, d v s matematisk-statistiska 
modeller av ekonomiska skeenden. En fördel med denna tradition är att 
man undviker den komplexa tvetydighet som stated preference-metoder 
innebär. Att tolka beteende utifrån vad hyresgäster säger beträffande vilka 
preferenser ("stated preferences") de har för ett visst läge är betydligt 
svårare än att härleda vad de verkligen är beredda att betala utifrån avslö-
jade preferenser ("revealed preferences") genom att statistiskt undersöka 
ett antal betydelsefulla faktorer för bestämmandet av uppnådd hyresnivå. 
Detta låter sig göras genom multipel regressionsanalys, där hyresstatisti-
ken behandlas som den beroende variabeln (den som ska förklaras). Hy-
poteser görs om potentiella oberoende hyrespåverkande variabler. Vari-
ablerna kan antingen vara lägesberoende (avstånd, gatunätets utformning 
o likn) eller lägesoberoende (ökad köpkraft exempelvis). De måste vara 
oberoende av den beroende variabeln (i det här fallet hyresstatistiken). 
Den relativa vikten mellan olika oberoende variabler kvantifieras alltså 
med hjälp av multipel regressionsanalys. Användandet av multipel re-
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gressionsanalys tog sin början i 1950-talets USA, och det var fastighets-
branschen som först nyttjade denna metod för fastighetsvärdering, och 
detta i stor skala och på ett ganska okonstlat sätt: 

 
While it may be hopeless to isolate all the factors which buyers take 
into consideration when purchasing a property, it is possible to estab-
lish a correlation between real estate values and a select subset of de-
termining variables. Although the choice of the function and its 
mathematical form is somewhat arbitrary [godtycklig], it is not neces-
sary to choose the best possible function, but only the one which pre-
dicts real estate values with sufficient accuracy in a statistical sense, for 
the type of appraisal under consideration. 

(Renshaw 1958) 
    

I slutet på 1970-talet började ekonomer applicera ekonometriska meto-
der på empiriska hyresdata. Metoden sammanfattades av Hough: 

 
we may establish a general hedonic [lust, nytta] price function for of-
fice space where R= R(Z), where R is the rental price of a given office 
building, and Z =(z1, z2, … zk) is the vector of k intrinsic [inifrån 
verkande] and extrinsic [utifrån verkande] characteristics of which the 
rent depends. The coefficients associated with each characteristic yield 
the implicit or hedonic prices. The implicit price functions themselves 
may be increasing, decreasing or constant, depending on the functional 
form of R(Z). … Estimation of R(Z) requires 3 things: selection of 
sample, enumeration [uppräknande] of appropriate characteristics, and 
specification of functional form.  

(Hough och Kratz 1983)  
 

Ett enkelt exempel på hur denna metod kan användas inom detaljhan-
deln visas av Breheny et al. (1988) i figur 3. 
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Run 1 

Turnover = 24,940 + 7.26 (Store size) -0.38 (Competitions 
within 5 mins) + 0.35 (Population within 5 mins) 

R= 
0.9515 

Actual (£) Forecast (£) Difference (%)

Store 1 195,400 187,300 -4.1 

Store 2 94,950 101,300 +6.6 

Store 3 108,700 98,100 -6.8 

Store 4 140,900 151,800 +7.7 

Store 5 102,900 100,500 -2.3 

etc    

 
Figur 3: Ett exempel på en multipel regressionskörning (Breheny et al. 1988). 

6.2 Svårigheten att skaffa fram hyresinformation 
Ett ibland förekommande problem med empiriska studier är svårigheten 
att införskaffa tillförlitlig information. Beträffande hyresstatistik för kon-
tor är detta ofta känsliga uppgifter och beträffande omsättningsuppgifter 
för butiker är det nästan alltid svårt att erhålla relevant och adekvat stati-
stik. Ett av skälen till detta är att fastighetsägarens förhandlingsposition 
försvagas om statistiken blir alltför känd (Wheaton och Torto 1994). En 
lösning på problemet är att till viss del utnyttja nyckelpersonintervjuer. 
Här ställs man inför ett annat problem som stated preference kontra 
revealed preference-diskussionen ovan belyste: att tolka beteende utifrån 
vad hyresgäster säger är betydligt svårare och osäkrare än att analysera vad 
deras handlingar avslöjar.  
Författaren har i sin arbetsrapport använt sig av båda tillvägagångssätten 
(Henrikson 1998). Inblandningen av kvalitativa element har medfört att 
multipel regression ej har blivit en del av arbetsrapportens analys. 

I teorin finns det, vad gäller detaljhandel, en poäng med att studera hyra 
framför omsättning: hyran drivs vid om- eller nyförhandling endast av mark-
nadens krav i form av den mest sannolika hyran (ett mått på lägets vär-
de), medan omsättningen påverkas i varierande grad även av förestånda-
rens förmåga (ett mått på duglighet visavi läge). I praktiken skrivs hyres-
kontrakt på flera år och är ibland omsättningsbaserade, vilket försvårar 
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tolkningen. Författaren har i sin arbetsrapport (Henrikson 1998) fokuse-
rat dels på omsättning framför hyra då den är enklare att få tag på och 
speglar marknadsläget bättre och dels på externa, d v s normalt ej direkt 
påverkbara, faktorer (läge, tillgänglighet m m) men inte interna (säljför-
måga, duglighet m m), där författaren genom nyckelpersonintervjuer har 
försökt tvätta bort de interna faktorernas betydelse för omsättningen. 
Mot bakgrund av tidigare forskning är det lämpligt att särskilja interna 
faktorer (butiksägarens eller butikföreståndarens egenskaper) och externa 
faktorer (Hirschman 1979; Bucklin 1967; Krafft 1980). 

6.3 Några lägesoberoende och hyrespåverkande faktorer 
Till externa faktorer kan ett stort antal variabler räknas. Många olika be-
hov hos en stor mängd människor leder till en process som i sin tur leder 
till stadsbyggnad eller fysisk förändring av denna. Tufvesson (1991) pe-
kar på processen mellan konsumenter och producenter (samma huvud-
aktörer som fanns på den gamla marknadsplatsen), och det är upp till 
fastighetsägare, butiksägare alternativt butiksföreståndare och kommun 
att svara upp mot dessa behov. Detta tillsammans ger detaljhandels-
mönstret i staden. Huvudaktörerna beträffande kontorshyresmarknaden 
är desamma, men variablerna kan se annorlunda ut eller ha en annan 
vikt. En byggnads funktion och kvalité ställt mot hyresnivå, exempelvis, 
visar hur väl byggnaden passar in i processen mellan konsumenter och 
producenter. Mer om detta synsätt i kommande avsnitt.  

Hyresskillnader kan bero på läget eller terrängen exempelvis, men det 
finns även hyresrelevanta fastighetsegenskaper som inte är lägesberoende 
(en byggnads funktion och kvalité exempelvis). Ser man hyressättningen 
(den mest sannolika hyran) som en funktion av ett antal oberoende ex-
terna variabler, kan dessa delas in i lägesberoende (mätbara på karta så-
som läge) respektive lägesoberoende (d v s lägesdimensionen framgår 
inte av variabeln). 

De lägesoberoende faktorerna kan delas in i variabler som har med hy-
resavtal, byggnadskvalité respektive konjunktur (omvärldsfaktorer) att 
göra. Här finns väsentliga skillnader mellan kontor och detaljhandel. Det-
ta avsnitt tar upp de faktorer som är gemensamma för de båda verksam-
heterna och i kommande avsnitt avhandlas de som är speciella för detalj-
handel. 
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6.3.1 Hyresavtal 
Uppmätt hyra kanske inte speglar långsiktig hyra. Figur 4 nedan visar en 
situation där hyran av någon anledning är reducerad de första fyra åren. 
Ett skäl kan vara att hyresvärden ger bidrag till hyresgästen för lokalan-
passning. Olika former av bidrag ökar när det är hyresgästernas marknad. 

 
Figur 4: Hyresbetalningsprofil. Olika incitament leder till att verklig hyra ett visst år inte 
speglar mest sannolika hyra eller "target rent" (Davidson och Darlow 1993).  

6.3.2 Byggnadens kvalité 
För att fastställa vilken effekt byggnadens kvalité har på den hyra som 
hyresgästen är villig att betala har forskare testat ett antal variabler. Här 
behandlas följande variabler: byggnadens ålder, dess storlek, arkitektlös-
ning och vakansgrad. Om hyran är låg p g a byggnadens höga ålder ex-
empelvis (byggnaden är den trånga sektorn), innebär detta att ett visst 
läge potentiellt kan generera en högre hyra om man anpassar byggnaden 
(bygger om eller nytt) till att motsvara de krav som befintlig verksamhet 
alternativt annan verksamhet med högre hyresbetalningsförmåga ställer. 
Om läget istället är fel, kommer en byggnadsanpassning som inte är stor 
nog för att påverka lägesfaktorn, att vara bortkastad.  

6.3.2.1 Byggnadens ålder 
Byggnadens ålder har använts som ett mått på kontorsytans kvalité. An-
tagandet har varit att nyare byggnader genererar högre hyra därför att 
kontorsytan bättre har anpassats till moderna krav. Clapp fann att bygg-
nadens ålder hade en stark påverkan på hyresnivån för hans undersök-
ningsobjekt i Los Angeles (Clapp 1980); Vandell fann att åldern hade en 
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negativ effekt på hyresnivån, men sambandet var inte statistiskt signifi-
kant (Vandell och Lane 1989). För detaljhandel är lokalens anpassnings-
förmåga sannolikt än viktigare. 

6.3.2.2 Byggnadens storlek  
Inom ekonometriska studier har man försökt mäta ett antal storleksvari-
abler för att se om de har betydelse för hyrans bestämmande. I Alonsos 
modell innebar "site" själva marken, inget försök gjordes att skilja på 
hyresvärden, som anpassade byggnaden till en viss användning, och hy-
resgäster som skulle betala hyran (Alonso 1964).  

Beträffande kontorshyresstudier, har byggnadens storlek varit en ofta 
testad lägesoberoende variabel vid ekonometriska hyresanalyser. Varia-
beln har använts för att mäta den effekt byggnadens storleken har på 
hyresnivån, bland annat som en direkt indikator på byggnadens expan-
sionspotential. 

Den klassiska förutsägelsen är att det finns en stordriftsfördel beträffan-
de byggnadens storlek, vilken leder till en lägre hyra per kvm för större 
kontor. Men, Wheaton fann det motsatta förhållandet i sin stora hyres-
studie: 
 

of the five cities reported, only two have a discount in rents for larger 
leases...supply and demand conditions for large blocks of space could 
actually lead to larger lease premiums. Significant blocks of contiguous 
space are highly valued by large firms and frequently are in short sup-
ply ... space discounts may well vary between markets and over time 

(Wheaton och Torto 1994) 

 

Byggnadens storlek verkar alltså vara av betydelse för hyresnivån, men 
sambandet är komplext: för s k show rooms finns efterfrågan på små 
lokaler, för butikskedjor finns efterfrågan på lokaler som bäst passar re-
spektive koncepts utrymmeskrav, för gallerior finns efterfrågan på en 
tillräckligt stor yta som kan härbärgera tillräckligt många butiker för att 
skapa alternativt påverka gångflöden (s k stråk) och så vidare.  
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6.3.2.3 Arkitektonisk kvalité 
Hur arkitektens lösning påverkar hyran är antagligen en av de mer pro-
blematiska aspekterna beträffande byggnadens kvalité. Intuitivt upplevs 
vissa byggnader vara betydligt "bättre" än andra, men det är oklart hur 
man mäter detta utifrån ett användarvärde.  

Hough och Kratz studie om 103 kontorsbyggnader i Chicagos CBD 
(Hough och Kratz 1983) hade uttryckligen sitt fokus på arkitektonisk 
kvalité. De försökte kvantifiera värdet av estetisk kvalité med hjälp av 
regression, genom att titta på ett urval av byggnader som hade fått arki-
tektoniska utmärkelser mot ett som inte hade fått det. Problemet med 
denna definition på arkitektonisk kvalité är att variabeln riskerar att ej 
vara oberoende av variabeln läge: den kanske samvarierar något med 
fördelen av ett bra läge. 

Hough och Kratz introducerade även ett antal mer funktionella egenska-
per i byggnadskvalitetsstudien. Idén om "byggnadens anpassningsförmå-
ga" testades. Detta var ett försök att använda yta per våningsplan som en 
mätare på varje företags möjligheter att expandera på samma – och en-
dast samma – plan ("without vertical floor segregation"). Det visade sig 
vara av vikt att kunna ha kontoret koncentrerat på endast ett plan; det 
var alltså en konkurrensfördel om byggnaden klarade av att erbjuda detta 
(Hough och Kratz 1983). 

Överfört på detaljhandel har det visat sig vara stor skillnad på efterfrågan 
på ytor i gatuplan och övriga plan, vilket avspeglas i hyresnivåerna (Hen-
rikson 1998). Fastighetsägare försöker motverka detta genom ett allt 
generösare bruk av rulltrappor även till små verksamheter. 

6.3.2.4 Vakansgrad 
I de fall man saknar uppgifter om hyror, använde Hanink vakansgraden 
som ett efterfrågeindex i ett urval av kontorsbyggnader i ett antal ameri-
kanska städer. Han fann ett fysiskt mönster för vakansgrader i varje stad: 

 
both by average and by extremes, downtown office vacancies were 
consistently lower than suburban office vacancies 

(Hanink 1997, sid 397) 
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För detaljhandel är vakanser sällsynta i CBD, men i övrigt finns ett likar-
tat mönster.   

6.3.3 Konjunktur 
Fraser menar att en analys av hyror i olika lägen i själva verket är ett för-
sök till en korstabulering av data som är tidsserieberoende (Fraser 1993). 
Hyresdata avser olika tidpunkter och speglar därmed olika konjunktur-
förhållanden. Marknadsförutsättningarna kan variera mycket mellan olika 
år, vilket framgår av Bonds modell av kontorsmarknaden i figur 5 nedan. 

 
Figur 5: Kontorsmarknadscykeln (Bond 1991). 

Det är endast hyror under förhandling som påverkas av variablerna i 
figuren, befintliga kontrakt speglar den historiska situation som gällde 
när kontraktet undertecknades. Intressant att notera är att olika former 
av hyresbidrag ("incentive levels peak") är som störst ett tag efter det att 
vakansgraden är som störst ("vacancy rate peak") och att vakanser över-
går till äldre byggnader innan marknaden vänder. Dessutom blir kontors-
ytorna färdigställda långt efter det att hyrorna står på topp (jämför "ma-
jor construction completed" och "rental rates peak"). Det är fastighets-
ägarens lott att vara för sent ute: när tillräckligt många har insett att det 
är dags att sälja, har luften redan gått ur marknaden. 
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Det vanligaste sätten att lösa detta undersökningsproblem är att antingen 
studera hyror tecknade ett och samma år eller behandla tidsfaktorn som 
en variabel i regressionsanalysen. I det senare fallet brukar antalet ingå-
ende år vara ganska få, exempelvis tre (Glasscock 1990). Författaren har i 
sin arbetsrapport (Henrikson 1998) valt en betydligt längre tidsperiod, 
nämligen 14 år (1985–1998). Två av skälen till detta är att stadsbygg-
nadsprocessen från detaljhandelssynpunkt tar lång tid och att viktiga 
fysiska förändringar av stadsbygden oftast tar många år. En nackdel med 
ett långt tidsspann är att osäkerheterna ökar.  

I figur 6 visar Stern och El-Ansary hur butikens ålder (egentligen dess 
innehåll alternativt koncept), uttryckt som butikens position i dess mark-
nadsmässiga utveckling, påverkar lönsamhet, marknadsandel, omsättning 
och därmed, indirekt, dess hyresbetalningsförmåga.   

 
Figur 6: Detaljhandelsbutikens livscykel (Stern och El-Ansary 1977). 

Man kan anta att en butik som ingår i en kedja har en brantare livscykel-
kurva i början, eftersom den startar med ett inarbetat namn (Krafft 
1980). 

Inom detaljhandeln är traditionen sådan att man beskriver utvecklingen 
med en indelning i fyra faser och ej, som för kontor, med ett evigt cyklist 
förlopp. Det finns implicit en skillnad mellan dessa båda synsätt: en kon-
torsbyggnad kan "komma igen" efter en konjunktursvacka, medan en 
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detaljhandelsetablering kan tvingas till radikal förnyelse för att överleva, 
d v s gå från den sista fasen "decline" till den första fasen "early growth". 
Byggnaders anpassningsförmåga, avsedda för detaljhandel, är med andra 
ord av större betydelse för framtida hyresutveckling, än motsvarande för 
kontor. 

Kan man använda detta synsätt på detaljhandelsmönstret i stadskärnor? 
Kanske, Short (1996) påstår att investeringar i den byggda miljön upp-
träder med en viss periodicitet om i snitt 20 år. Han identifierar element  
som "trough", upswing", "peak" och "downswing". Även vid måttlig 
befolkningstillväxt i staden, förskjuts "downswing" framåt i tiden.  

En centrumanläggning behöver förnyas vart sjunde år[!] menar en av 
intervjupersonerna i arbetsrapporten (Henrikson 1998). 

Centrumvandring och omlokalisering av starka butiksenheter utlöses ofta 
av att butikerna anser att nuvarande lokaler är omoderna (Bergström 
1987). 

6.4 Några lägesberoende och hyrespåverkande faktorer 
Innan man bedömer hur viktigt läget är för bestämmandet av hyresnivån, 
behöver man hantera en mer fundamental fråga om vad läge egentligen 
är och hur läget kan mätas. Vilken lägesvariabel är det hyresgäster egent-
ligen betalar för och vad är det i stadens fysiska uppbyggnad som leder 
till högre hyror i vissa områden än i andra?  

6.4.1 Avståndsvariabler 
Forskare har använt ett antal olika avståndsbaserade variabler, i ett för-
sök att låta dessa representera ett lägesvärde inom stadsstrukturen som är 
oberoende av rådande hyresnivåer. 

6.4.1.1 Avstånd fågelvägen 
Den enklaste lägesberoende variabeln som har använts (Clapp 1980; 
Hough och Kratz 1983) är s k Euklidiskt avstånd ("as the crow flies dis-
tance" eller fågelvägen). Ett klassiskt exempel är Alonsos modell, i denna 
modellvärld är hyran egentligen bara en funktion av avståndet till stads-
kärnan. Den lägesberoende variabeln utgörs av avståndet från CBD:s 
centrum (Alonso 1964). Denna idé baseras i sin tur på avståndet till sta-
den som vi finner i von Thünens modell (von Thünen 1966). Alonso 
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gör, som tidigare nämnts, ett antagande som begränsar (och förenklar) 
modellens användningsområde betydligt: 

 
the city ... lies on a featureless plain and transportation is possible in all 
directions. All employment and all goods and all services are available 
only at the center of the city.  

(Alonso 1964, sid 18) 
 

6.4.1.2 Avstånd bilvägen 
Fågelvägen har en uppenbar begränsning på så sätt att den ignorerar 
stadens topografi och därmed inte speglar de faktiska resvägar och av-
stånd som människor förflyttar sig.  

En del forskare anser ändå att fågelvägen är ett bra substitut för verkligt 
resavstånd. O'Hara argumenterar för detta på basis av att möjligheten att 
förflytta sig från alla punkter till alla punkter inom ett perfekt rutnät (läs: 
vägnät), leder till ett hyresmönster liknande det som blir fallet om fågel-
vägsavstånd används, trots rutnätets existens:   

 
Empirical investigations of rent profiles often find that the radial dis-
tance performs reasonably well as an explanatory variable, despite the 
presence of rectilinear streets. The ... model provides one explanation 
for this result, in that travel costs depend on radial distance to the cen-
tre even though travel to the centre is no more important than travel 
to any other point in the CBD.  

(O'Hara 1977, sid 1 193) 
 

Alonso teoretiserade på ett liknande sätt angående effekten av ett perfekt 
rutnät. Han skapade fyrkantiga isokroner istället för cirkulära ringar för 
att mäta avståndet till centrum. Isokronerna, d v s linjer (på kartor), som 
sammanbinder platser, som från samma utgångspunkt kunna uppnås på 
samma tid, störs sedan genom införandet av olika typer av vägar (fi-
gur 7). 
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Figur 7: Isokronerna till vänster (rombmönstret) ligger på ett perfekt vägrutnät. Från cent-
rum tar det lika lång tid att komma till varje plats på respektive romblinje. Isokronerna till 
höger har ändrat form (stjärnmönster) p g a att två, genom centrum,  korsande vägar med 
högre hastighet än det övriga vägnätet har lagts till, vägarna x–x respektive y–y (Alonso 
1964).  

Studier som har använt bilvägen som avståndsmätare istället för fågelvä-
gen har funnit ett bättre samband mellan hyresnivå (alternativt markvär-
de) och avstånd till viss byggnad (exempelvis "town hall") i CBD (Clapp 
1980; Knos 1962).  

Knos, som för staden Topeka i Kansas, undersökte i vilken utsträckning 
markvärdet omvänt proportionellt varierade med ökat avstånd från stads-
kärnan. Avståndet mätte han genom att ta den kortaste bilvägen från 
CBD:s tyngdpunkt till mittpunkten i varje utvalt område. Han fann ett 
logaritmiskt samband (figur 8 nedan).  

 
Figur 8: Om man rör sig bort från stadskärnans tyngdpunkt och utåt, sjunker markvärdet 
mest i början, för att sedan plana ut (Knos 1962). 
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6.4.2 Från avstånd till tillgänglighet 
Fastän avstånd från en central punkt ofta har använts som en lägesvaria-
bel, har den alltid betraktats i litteraturen som en förenkling av en vidare 
"tillgänglighets"-variabel, som är den verkliga orsaken till att hyran är 
olika i olika lägen.  

Med detta synsätt fortsätter avståndet att vara den viktiga lägesvariabeln, 
men det är avståndets tillgänglighetsvärde till alla möjliga målpunkter 
som är tänkt att vara det viktiga, som Amerikanska värderingsinstitutet 
uttrycker det:   

 
the quality of a property’s location can be quantified by calculating the 
time-distance relationships or linkages between the property and all 
possible origins and destinations of customers coming to and going 
from that property  

(Appraisal Institute 1992) 

 

Alonso diskuterade hur mönstret som två granncentra med överlappande 
hyreskurvor kan se ut (figur 9 nedan). I figuren till höger har ett mönster 
antagits som två centra med olika attraktivitet skapar.  

 
Figur 9: På y-axeln "rent" (hyra) och på x-axeln "distance" (avstånd). Två konkurerande 
granncentrers hyresmönster. Till vänster är centrerna lika stora och till höger är de olika stora 
(Alonso 1964). 

Ett större och därmed attraktivare centrum erhåller högre topphyror och 
har större omland än ett mindre centrum enligt Alonsos resonemang. 
Överfört till detaljhandel och en konkurrenssituation mellan två centralt 
belägna stadskärnedelar, riskerar den mindre stadskärnedelen att helt 
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överflyglas av den större. Ju större skillnaden är i storlek, och därmed 
attraktivitet och tillgänglighet, mellan stadskärnedelarna, desto svårare är 
det för den mindre att hävda sig:   

 
Though not all employment, shopping et cetera are at the center, this 
will be the point of greater accessibility to these activities. The center 
of a city is analogous to the center of gravity of a physical object  

(Alonso 1964, sid 134) 

 

Att endast använda en avståndsvariabel utgående från CBD:s centrum 
(tyngdpunkt) gav inte en övertygande förklaring till faktiskt markvärdes-
mönster i städer. Det blev därför en utmaning att utveckla alternativa 
idéer till Alonsos synsätt beträffande markvärdesteorier. Detta gjordes 
främst för boendeändamål, men är även intressant vid studier av kontor 
och detaljhandel, genom kritiken av huvudaxiomet om minskande mark-
värden med ökat avstånd från stadskärnan. 

Två olika typer av kritik kan man ställa mot Alonsos monocentriska tan-
kevärld. Den första är att avståndet till CBD inte är så viktigt för bolag, 
därför att fördelen av att ligga där inte är så stort som man förleds att 
tro. Denna typ av argument utvecklas av Sivitanidou, som argumenterar 
för en flackare lutning av hyresprofilen på grund av att IT försvagar 
centrums tillgänglighetsfördelar (Sivitanidou 1997). IT:s stora inverkan 
på detaljhandelsmönstret ligger fortfarande främst i framtiden, men på 
sikt kan den utgöra ett hot mot stadens fysiska utformning. Bilen, en 
annan teknisk innovation, har haft en avgörande inverkan på detaljhan-
deln i centrum.  

Den andra typen av kritik är att avstånd från CBD är mindre viktigt där-
för att den fysiska framväxten av olika centra är mer slumpmässig, vilket 
innebär att mindre centra ("subcentres") plötsligt bara uppstår. Krugman 
håller för sannolikt att det är möjligt att generera markvärdes- och mark-
användningsmönster som är flerkärniga ("polycentric"), endast genom att 
i en aggregationsprocess introducera en slummässig komponent (Krug-
man 1996). Denna slumpmässighet gäller även för detaljhandeln, i en del 
fall har eldsjälar, vänskapsband och statligt ingripande haft ett avgörande 
inflytande på var det framtida CBD och dess främsta detaljhandelsstråk 
hamnade. Detta gör det teoretiskt kanske omöjligt att säkert förutsäga 
framväxten av nya stadskärnedelar. Professionella fastighetsägare försö-



 

 

 centrumvandring – 53 – hyresförmåga   

ker påverka denna slumpmässighet genom att aktivt agera på olika arenor 
(Henrikson 1998). 

Ett problem med polycentriska modeller är att de inte ger någon teore-
tisk ledning om vad man ska använda istället för den klassiska avstånds-
variabeln utgående från CBD:s centrum:   

 
Usually nonmonocentric models have been developed that explain 
how policentric spatial structures might emerge, but they have not 
specified how many subcentres will develop or where they will be lo-
cated.  

(Heikkila, Gordon et al. 1989, sid 
221) 

 

Tills man har infört några objektiva mätmetoder (definitioner) på läge för 
att beskriva hur "nära", "avlägset", "tillgängligt" eller "otillgängligt" varje 
uthyrd byggnad är till varje annat läge, är det inte möjligt att gå vidare 
från intuition till kvantitativa jämförelser. 

En för butiken mycket viktig variabel i den externa miljön är avståndet 
till parkeringsplatser. Närhetens betydelse diskuteras av Weinrauch och 
Piland (1979): 

 
Is the store accessible to people, can they get to it easily? (There must 
be good parking near or transportation to the store so customers can 
get there with little effort. Example: locating a store near a city parking 
lot). 

(Weinrauch och Piland 1979) 
  

Problemet i en stadskärna är dock att det potentiella behovet av gatuut-
rymme och parkeringsplatser är praktiskt taget oändligt, och i varje fall 
kan bara en liten bråkdel därav tillfredsställas. Detta ledde till att City 
Planning Commission i New York under 1960-talet ansåg att affärscentra 
i stadskärnan bör befrias från privatbilarna och reserveras för fotgängare 
för att kunna blomstra, en uppfattning fullständigt motsatt den man tidi-
gare hyst (Krogius 1966). Här ställs olika typer av tillgänglighet mot var-
andra. 
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Detaljhandeln utmed Monroe Street (Tallahassee, Florida) klagade över 
att bilarna passerade för fort och att det inte fanns tillräckligt med många 
bilplatser. De potentiella konsumenterna hann inte uppfatta butikerna, 
än mindre stanna till och handla i dem. Snedställd parkering fyllde båda 
behoven (val av parkeringsvinkel och bilplatsbredd visade sig vara vik-
tigt). Med denna åtgärd lyckades man, tillsammans med att justera trafik-
ljusens tider, få ner farten på bilarna. Dessutom förbättrades olycksstati-
stiken (Gratz et al. 1998). Detta är ett annat exempel på tillgänglighetsbe-
greppets många bottnar: tillgängligheten ökade på restidens bekostnad. 

6.4.3 Form och gestaltning 
Målet vid lägesbedömning för hyresnivåer är den generella lägesberoende 
tillgänglighetsvariabel som Amerikanska värderingsinstitutet beskrev 
ovan (avståndets tillgänglighetsvärde till alla möjliga målpunkter). Att 
skapa ett "fleravståndsmått" skapar betydligt större komplexitet än vad 
som är fallet när endast avståndet till CBD är i fokus. 

Bland andra Hiller har inom arkitektonisk morfologi (formlära) till viss 
del behandlat denna komplexitet (Hillier och Hanson 1984; Hillier 1996). 
Fokus ligger på att undersöka vilken roll fysisk form och gestaltning har 
för sociala system. Detta sker genom att mäta upp en byggnads eller an-
läggnings formmässiga egenskaper med hjälp av olika analystekniker.   

Resultatet blir en noggrann beskrivning av varje individuellt utrymme i 
en enhet och hur de passar ihop och bildar en storskalig fysisk struktur 
såsom en byggnad eller en stad.  

Uppmätandet av en fysiskt form som ett oberoende fenomen har skapat 
en bas för sökandet efter sambandet mellan social och fysiskt struktur 
(layout). Det är dessa sambandslagar som styr hur samhället väljer att 
forma den fysiska strukturen för att passa dess behov, och hur de opla-
nerade sociala effekterna av denna form och gestaltning kanske återver-
kar på samhället. Det senare kan betraktas som processens inre dynamik. 

Av en ren slump råkar en av städerna som ingår i arbetsapporten (Hen-
rikson 1998) ha en för Sverige unik stadsplan. Motalas centrala delar är 
planerade efter en solfjäderformad stadsplan och ritades 1822 av Baltzar 
von Platen (figur 10). Henrikson har inte speciellt analyserat denna forms 
betydelse för stråkbildningen. 
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Figur 10: Motalas solfjäderformade stadsplan, där gallerian Gallerians läge framgår. Tidiga-
re fanns på denna tomt ett Domusvaruhus (Henrikson 1998). 

6.4.3.1 Teorin om naturlig stråkbildning  
Med stråk menas här en mängd människor i rörelse, butiker kan sedan 
utnyttja detta till att skapa butiksstråk.  

De mest tydliga empiriska resultaten av arkitektonisk morfologi har varit 
uppmätningen av gångtrafikanternas förflyttningar.     

Regressionsmodeller som använder form och gestaltning (uppmätning av 
stadens fysiska struktur) som den oberoende variabeln har funnits kunna 
förutsäga mängden gångtrafikantrörelser med en ganska hög korrelation 
(överensstämmelse). Ett antal studier har visat på ett starkt samband 
mellan denna typ av uppmätning och fotgängarnas rörelsemönster på 
gatorna (Hillier 1996). Hultgren är inne på samma spår och påstår att: 

 
Gatunätet påverkar också trafikanternas beteende genom sin fysiska ut-
formning [Hultgrens kursivering]. 

   (Hultgren 1974) 

 

Det starkaste sambandet har funnits vara mellan ett mått på gatornas 
medeldjup inom ett begränsat område ("local integration") och observe-
rade gångflöden. Här finns en första antydan om hur man kan planera 
för framgångsrika butiksstråk.  

Johannesson visar i sin studie hur gatans gestaltning främjar social inter-
aktion (figur 11). Hon uppger att genom att anta en karaktäristisk profil, 
genom byggnader och arkitektur, förstärks den kulturella karaktären, den 
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särprägel som många städer håller på att förlora genom den arkitektonis-
ka neutraliteten (Johannesson 1992).  

Många gator erbjuder en grundläggande och förvirrande motsägelse. I 
förgrunden visar de oss alla möjliga detaljer och aktiviteter. De ger en 
visuellt signal om en intensiv miljö. Men, om sådana gator fortsätter bort 
mot horisonten med sin intensitet, ger de också en visuell signal om 
oändlighet. All erfarenhet säger oss, menar Jacobs (1963), att dessa två 
signaler, en berättar om stor intensitet och en berättar om oändlighet, är 
svåra att få ihop till en begriplig helhet. Resultatet blir kaotiskt. Många 
stadsgator, fortsätter Jacobs, behöver därför visuella avbrott som kan 
skapa en antydan till inhägnad och enhet. Gamla delar av städerna har 
vanligen ett oregelbundet gatunät, som löser detta problem.   

 

 
Figur 11: Dessa bilder visar bl a människans behov av privata rum även i en offentlig miljö 
(Johannesson 1992). 

Istället för att se en enda punkt som målet för alla resor enligt Alonsos 
teoretiska modell (CBD:s tyngdpunkt, kanske "town hall"), antar Hillier 
et al. att det, i relativt uppbyggda områden, finns potentiella målpunkter 
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och utgångspunkter över hela stadskärnan. Istället för att beskriva ut-
vecklingen i termer av gravitationsteori, antas det – inledningsvis – att 
över hela det fysiska nätverket (d v s stadskärnan), varje plats är lika vik-
tig som målpunkt som någon annan. Detta möjliggör en teori om hur 
gångtrafikanter rör sig i stadsmiljö. Om man kan ignorera influensen från 
speciella start- och målpunkter i en tät stadskärna, kommer vägvalet för 
gångtrafikanterna att vara beroende av gaturummets formegenskaper 
("be dependent on the morphological characteristics of the streets them-
selves"): 

 
If we define an urban street network as a system of lines linking some 
set of origins and destinations, and to the extent that movement can 
occur from all origins to all destinations, then movement along the 
lines making up the network will be substantially determined by extrin-
sic [utanför liggande; yttre] measures of those lines.  

(Hillier 1998)  
 

Denna analysmetod ger en möjlighet att isolera en oberoende lägesvaria-
bel som kan användas för att hitta förändringar i den fysiska miljön och 
mäta deras påverkan på ekonomin och sociala variabler såsom hyresvär-
den. Modellen kan för varje läge mäta den relativa lägesfördelen inom 
nätverket (d v s stadskärnan) som helhet.  

Hur samhället väljer att forma den fysiska strukturen för att passa dess 
behov förklaras dock ej; detta tillvägagångssätt visar endast hur olika 
sociala effekter, orsakade av stadens fysiska form och gestaltning, inver-
kar på samhället. 

6.4.3.2 Stråkets ekonomi 
På basis av sambandet mellan stadens form och stråkbildning, har Hillier 
et al. utvecklat ytterligare en teori om de implikationer på markanvänd-
ningen som teorin om naturlig stråkbildning har. Teorin om stråkets 
ekonomi ("movement economy") är att existerande naturliga stråk (base-
rat på visst rörelsebeteende) exploateras av de markanvändningstyper 
som är mer beroende av stråk än andra. Markanvändningstyper som är 
beroende av stråk, varav den mest uppenbara är detaljhandel, väljer gator 
som har starka stråk (mycket människor i rörelse) för att fånga förbipas-
serande konsumtion. De markanvändningstyper som är mindre beroende 
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av stråk (boende exempelvis), väljer gator med svaga stråk (få människor 
i rörelse) att lägga sig vid (Hillier 1999).   

Konsekvensen blir att hela mönstret av markanvändningstyper fördelar 
sig runt ett samband mellan form och stråk. Denna teori utvecklades 
som en reaktion på de bevis från empiriska studier som visade att en 
koncentration av detaljhandel på gator med starka stråk förstärktes av 
den höga fysiska integrationen (sammansmältning mellan ute- och inne-
rum och mellan gatorna) på dessa gator. Andersson utrycker det som 
"möjligheterna till inre och yttre kommunikation" (Andersson 1991). 
Mackay pekar på vikten av att utforma gaturummet så att det får en ur-
ban karaktär och undvikandet av trafikbarriärer (Mackay 1991). 

En förstärkningseffekt hittades, vars samband mellan värden på ren fy-
sisk tillgänglighet (d v s integration, ej att blandas ihop med den tillgäng-
lighet som tunnelbana och p-anläggningar medför) och stråkflödet fanns 
vara linjärt i rena bostadsområden i förorterna men logaritmiskt (mycket 
effekt i början, men sedan avtagande) i områden bestående av kommer-
siella verksamheter (Hillier och Penn 1992).  

Hur ser orsakskedjan ut enligt Hillier et al.? Man förutsatte att förstärk-
ningseffekten fungerade på följande sätt. Först utvecklades en naturlig 
stråkbildning, orsakad av den form och gestaltning i staden som gynnade 
detaljhandel. Detaljhandeln i sin tur koncentrerade sig på gator med star-
ka stråk och attraherade ännu mer människor till dessa (en positiv spiral-
effekt för detaljhandeln).  

Studien fann viktiga samband mellan lokal detaljhandelsutveckling och 
social konsolidering av slumpmässiga bosättningar, i vilka teorin om 
stråkets ekonomi verkade vara en viktig variabel (Hillier, Greene et al. 
1998). 

Hur som helst, inget arbete har tittat på sambandet mellan form (inom 
begreppet arkitektonisk morfologi ovan) och hyror. Hypotetiskt kan det 
för detaljhandel antas finnas ett samband mellan gatans form och ge-
staltning och hyresnivåer, därför att ett läge blir mer värdefullt för detalj-
handel ju starkare stråket är där utanför. Och vi har tidigare konstaterat 
att det finns ett samband mellan form och stråk. Detta samband på kon-
torssidan är mindre självklart, varför teorin om stråkets ekonomi inte ger 
några klara besked om hur kontorshyror passar in i den.  

För att teorin om naturlig stråkbildning ska gälla behöver man ignorera 
influensen från speciella målpunkter enligt ovan, detta medför att de 
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detaljhandelsetableringar som skapar sitt eget läge inte omfattas av teo-
rin. 

Gratz et al. får avsluta detta avsnitt. Själva uppbygganden av detaljhan-
delsmönstret (butiksstråksambandet) kan i många fall vara av betydelse 
för en stadskärnedels framgång menar Gratz al.:   

 
The standard, however, is not to let too big an interruption in street 
activity occur. Otherwise, like a parking lot, it will act like a stop sign 
to pedestrians passing by. Ground-floor spaces should not be hidden 
behind dark, tinted glass or closed Venetian blinds and, in new build-
ings, should not be set back from the traditional line of stores. Lifeless 
blocks of no interest to the pedestrian result. 

(Gratz et al. 1998) 
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6.5 Geografisk hyres- och omsättningsinformation 
Att redovisa detaljhandelsmönster, markvärden, hyresnivåer och omsätt-
ningsnivåer geografiskt kan göras och har gjorts på många sätt. Figurerna 
12, 13, 14 och 15 visar fyra exempel på hur detta låter sig göras.  

 
Figur 12: Kommersiella markvärden i Minneapolis, mätta som $ per fot byggnadslängd vid 
varje gatukorsning. Det är endast hörnhusen som ingår (Hurd 1903). 
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Figur 13: En isopletisk hyresyta (en yta som tar hänsyn till flera olika faktorer) för Chicagos 
CBD (Brennan, Cannaday et al. 1984). 
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Figur 14: Isopletisk representation av markvärden, som kan liknas vid höjdkurvor på en 
karta, i City of London (Anstey 1965).  

Författaren har i sin arbetsrapport (Henrikson 1998) valt en redovis-
ningsmetod som påminner om Ansteys redovisningssätt. 
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Figur 15: Inlagt till vänster (beskuren) visas Stockholms stenstads differentiering på bl a 
kontor, butiksstråk och nöjescentrum för år 1910 och, i bakgrunden, motsvarande för år 
1930. På denna 20-årsperiod har stadskärnans butiksstråk, vars intensitet står i ungefärlig 
proportion till bredden på det vita "spinelnätet", genomgått stora förändringar. Ett försök till 
förklaring till denna utveckling ges av exemplet i avsnittet om teknologisk miljö (William-
Olsson 1937).  

I figuren visas detaljhandelsmönstrets fysiska utbredning i stadskärnan. 
Någon ekonomisk bild framgår inte direkt av figuren, till skillnad från 
redovisningssättet i de tre föregående figurerna. Skillnaden mellan 1930 
och 1910 motsvaras av "spindelnätets" olika former. Detta är centrum-
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vandring såsom författaren till den framställning som här föreligger defi-
nierar begreppet. Författaren har i sin arbetsrapport (Henrikson 1998) 
valt en något mindre ambitiös redovisningsmetod än William-Olsson. Se 
avsnittet om val av och antal orter under metoddiskussionen för skälet 
till detta. 

6.6 Några empiriska slutsatser från litteraturen 
• En av de viktigaste karaktärsdragen hos hyresprofiler är att kontors-

hyror, men även butikshyror, varierar väldigt från gata till gata. Hurd 
noterade skillnader i hyresnivåer för kommersiella byggnader upp till 
20 mot 1 mellan huvudgatan och sidogatan (Hurd 1903, sid 127). 

• Hurd beskrev också förändringar (omkastningar) i städernas mark-
värden i sin undersökning av den amerikanska fastighetsmarknaden 
vid sekelskiftet. Han skrev förvisso under en stark expansionsepok i 
amerikansk historia, på sätt och vis inte olik Sveriges historia av in-
tensiva citysaneringar på 1960-talet, och han visade på ett samband 
mellan städernas förändrade fysisk struktur och förändrade markvär-
den: 

 
The principal causes of the redistribution of values in all cities are, in-
crease in population and wealth, especially in causing relocation or ex-
tension of the best residence district, changes in transportation, such 
as new surface, elevated or underground lines, new bridges, tunnels, 
ferries and railroads, and the readjustments of new utilities in new ar-
eas harmonizing the complex contending factors.  

(Hurd 1903) 

 

 Befolkningsförändringar är den drivande kraften enligt Hurd. Detta 
leder till förändringar i transportnätet och anpassningar av kommu-
nala tjänster såsom vatten, el och busslinjer. 

• I Chicagos CBD föll kontorshyror på sidogatorna till 60% av de som 
fanns på huvudgatan fyra kvarter bort (Brennan, Cannaday et al. 
1984). 

• Ett fysiskt karaktärsdrag som "värdekartor" (se avsnittet om geogra-
fisk hyres- och omsättningsinformation för exempel på sådana) kan 
visa, är hur stabila eller volatila markvärden är över tiden orsakade av 
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stadssaneringar (Anstey 1965). Värdekartor över detaljhandelsvärden 
har uppvisat tydliga förändringar över tiden. Howes gjorde värdekar-
tor baserade på marknadsmässiga detaljhandelsvärden för butiksfas-
tigheter 1965 och 1974, omfattandes alltså en period om 9 år, och 
den procentuella skillnaden mellan dessa två år (Howes 1980). Detta 
visar på fördelen med värdekartor använda på detta sätt (Wyatt 
1994).  Författaren har i sin arbetsrapport (Henrikson 1998) valt en 
period om 14 år istället för 9, annars har tillvägagångssätten många 
gemensamma drag.  

• Clapp fann att tillgängligheten till CBD var dubbelt så viktig som 
vilken annan lägesberoende variabel som helst (Clapp 1980). 

• Det råder en allmän uppfattning att den kurva som bäst beskriver 
hyresfunktionen är logaritmisk, figur 16 visar ett exempel från Kan-
sas. 

 
Figur 16: Modellens förutsägelser (hel linje) och empiriska data (streckad linje) skiljer sig 
något från varandra. En flod orsakar den streckade linjens så abrupta fall på den högra 
sidan om centrumpunkten (Knos 1962). 
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6.7 Empiriska studiers tillförlitlighet 

6.7.1 Tolkningsproblem med hyres- och omsättningsstatistik 
Olika tolkningsproblem (utifrån att informationen är känslig m m) har 
berörts tidigare under diskussionen om svårigheten att erhålla korrekt 
hyresinformation: 

 
(the asking rent) is essentially supply side information that does not 
necessarily reflect specific transactions between a lessor and a les-
see...(asking rents) have historically risen steadily even during periods 
of rising vacancy rates when one might expect the price of rental space 
to fall. 

(Webb och Fisher 1996). 
 

Till detta kommer bedömningen huruvida det råder en fundamental 
skillnad eller inte mellan att studera hyra alternativt omsättning (till ex-
empel skillnaden mellan marknadsvärde och avkastningsvärde).  

Avtalstider och andra juridiska problemställningar kan också påverka 
hyresnivåer (internhyror, koncernhyror m m) och därmed fastighetsvär-
den så att dessa inte fullt ut speglar lägets marknadsmässiga förutsätt-
ningar.   

6.7.2 Aggregationsproblem 
Omsättningsstatistik och hyresstatistik avser en juridiskt definierad enhet 
såsom ett rum, en lägenhet, en butik eller en galleria. Dessa enheters ut-
sträckning i rummet kanske inte speglar på ett adekvat sätt ett läges 
marknadsmässiga förutsättningar.  

Betänk följande: Vilken butik eller galleria ligger bäst, den med högst 
omsättning (alternativt hyra) eller den med högst yteffektivitet (omsätt-
ning eller hyra) eller den med störst stråk utanför? Problemet är att ytor 
oftast inte är optimerade mot stråkets potential (de påverkas av byggna-
dens utformning, ytkonkurrens mellan stadskvarterets övriga verksamhe-
ter, konceptuella ytkrav, källarplan, politiska och historiska faktorer bland 
mycket annat). Det finns fyra huvudvarianter om man jämför två lägen: 
högre omsättning och högre yteffektivitet, högre omsättning och lägre 
yteffektivitet, lägre omsättning och högre yteffektivitet och, slutligen, 
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lägre omsättning och lägre yteffektivitet. I den första och i den sista vari-
anten är det inga problem att skilja lägena åt, men om en enhet har högre 
omsättning men lägre yteffektivitet, ligger den då i ett bättre läge? Den 
kanske säljer mycket endast på grund av den stora ytan. Om en enhet har 
lägre omsättning men högre yteffektivitet, ligger den då i ett bättre läge? 
Den kanske säljer mycket per ytenhet på grund av den lilla ytan. Att ligga 
i ett starkt stråk är viktigt, men att ha störst stråk utanför entrén, är det 
liktydigt med bästa läge? Nej, de största stråken uppmäts oftast i tunnel-
banor, på flygplatser och på centralstationer, platser som vanligen inte 
har de högsta hyrorna. 

Sannolikt behöver man titta på alla tre nyckeltalen i kombination.  

Om man jämför kvarter mot kvarter inträffar följande aggregationspro-
blem:  

 
The use of the building as the unit of observation effectively precludes 
including the date of the lease transaction for each office unit within 
the building as an independent variable. Therefore, no variable is used 
in the previous studies to take into account the fact that transaction 
rental rates on which the average rate is based may have been negoti-
ated at different points in the time when market conditions may have 
significantly differed.  

(Brennan, Cannaday et al. 1984, sid 
246) 

 

Något av detta har diskuterats under avsnitten om konjunktur och hyres-
avtal ovan. 

Ett annat angreppssätt har berörts tidigare: kommersiella markvärden i 
Minneapolis redovisades som $ per fot byggnadslängd vid varje gatu-
korsning, där endast hörnhusen ingick (Hurd 1903). Detta har sannolikt 
andra metodologiska svagheter. 

6.7.3 Analysproblem 
Det finns en stor risk att de oberoende variablerna påverkar varandra. 
Detta kan innebära svårigheter att särskilja effekterna av de oberoende 
variablerna åt. Brennan, till exempel, noterade att det fanns ett positivt 
samband mellan byggnadens storlek och hyresnivån. Detta berodde inte 
på att hyresgästerna var villiga att betala en premium för större lokaler, 
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vilket normalt är fallet enligt Wheaton och Torto (1994), utan helt enkelt 
på att större (och högre) byggnader hade en tendens att uppföras på plat-
ser med en redan hög hyresnivå (Brennan, Cannaday et al. 1984). 

6.7.4 Definitionsproblem 
Att entydigt bestämma och avgränsa stad, stadskärna, centrum, city, 
stadskärnedelar, bästa läge, A-D-stråk, kommersiell tyngdpunkt, hyres- 
och omsättningsnivåer, tidsperioder m m låter sig inte lätt göras, vilket 
kanske har framskymtat i framställningen så här långt. Något av detta har 
diskuterats under avsnitten om aggregationsproblem och hyresavtal 
ovan. Här kommer ett försök till definition vad beträffar kommersiell 
tyngdpunkt anbelangar: 

 
The center of the central business district is taken as the intersection 
of Kansas Avenue and Seventh Street, for it is here that the blocks ad-
join that contain the highest intensity of business activity, the greatest 
pedestrian traffic, and the highest land values  

(Knos 1962, sid 270) 

 

Det förekommer även definitionsförslag på andra håll i framställningen. 

6.7.5 Generaliseringsproblem 
De sambandslagar som styr hur samhället väljer att forma den fysiska 
stadsstrukturen för att passa dess behov är mycket mindre belysta, efter 
vad författaren har förstått genom sina litteraturstudier, än hur de opla-
nerade sociala effekterna av denna form och gestaltning kanske återver-
kar på samhället. Det senare kan studeras genom att titta på vilka fysiska 
och därpå följande ekonomiska förändringar som stadskärnan har upp-
levt. 

De flesta studier, inklusive Henriksons (1998), fokuserar på den fysiska 
strukturens sociala påverkan på samhället. 

Ett problem med detta tillvägagångssätt är att det ger en för endimensio-
nell förklaring av skeendet: eftersom vi inte vetenskapligt (dock kanske 
intuitivt, men det är en annan sak) förstår hur de bakomliggande beho-
ven påverkar utvecklingen, försvåras en allmän generalisering av slutsat-
serna.  
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7 Ansats till förklaringsmodell över centrumvandring 
Vad är det för faktorer och bakomliggande behov som påverkar handeln 
och dess mönster i stadskärnan? Vilka är drivkrafterna, eller – som för-
fattaren till denna avhandling föredrar att kalla dem – behov, bakom 
stadens fysiska struktur? Vi har redan implicit belyst några, främst genom 
det komplicerade centralitetsbegreppet (centralitet utifrån avstånd, till-
gänglighet, transaktionskostnad, gaturummets form och gestaltning 
m m). Men det finns fler som både författarens arbetsrapport (Henrik-
son 1998) och annan litteratur pekar på. I detta avsnitt ges en mer be-
skrivande och exemplifierande, och därmed mångtydigare, bild av de 
behov och processer som ligger bakom den fysiska och ekonomiska för-
ändring i den byggda stadskärnan som arbetsrapporten ger elva exempel 
på.  

Tufvesson (1991) menar att varuhandeln kan ses som ett system som 
samspelar med sin miljö. Vid ett sådant synsätt uppstår nästan alltid frå-
gan om vad som är system och vad som är miljö.  

Även Cravens, Hills och Woodruff (Cravens et al. 1976) talar om syste-
met ur butikens synvinkel utifrån en diskussion om företagets miljö (här 
verkar systemet omfatta även miljön, man kan kanske prata om ett "to-
talsystem", figur 17).  

 
Figur 17: Det "totalsystem" som påverkar detaljhandeln och dess mönster (Cravens et al. 
1976). 

Den omedelbara omgivningen är butiken själv. Utanför butiken finns 
vad de kallar "the task environment" (Tufvesson kallar den för närmiljö), 
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bestående av kunder, leverantörer, konkurrenter, dragare o s v. Det är i 
denna miljö (de två sistnämnda utgör detaljhandelsmönstret) som initia-
tivet till handel har kommit att förskjutas från konsumenterna till produ-
centerna på det sätt som Tufvesson belyste ovan. "The task environ-
ment" är i sin tur omgiven av en makromiljö, som enligt Cravens et al. är 
helt opåverkbar för företagets beslutsfattare. Denna makromiljö (Tufves-
son kallar den för fjärrmiljö) delas sedan upp i bl a teknologisk, social, 
ekonomisk och politisk miljö. Författaren till den framställning som här 
föreligger menar dock att den politiska miljön (mer om detta nedan) i 
vissa situationer låter sig påverkas.  ("Natural environment" i denna figur 
handlar om energikostnad och liknande, vilket knappast är relevant i 
sammanhanget.)  

Stern och El-Ansary (1977) visar att makro- eller fjärrmiljön kan medföra 
förändringar i detaljhandelsmönstret. De talar istället om, men andeme-
ningen är i analogi med Tufvesson och Cravens et al., indirekta faktorer 
såsom inkomstnivå, teknologisk utveckling och tillväxt av det urbana 
systemet, och direkta faktorer såsom t ex befolknings- och inkomstut-
veckling inom ett visst område samt lokalisering av företag och servicein-
rättningar.  

Här används fortsättningsvis Kotlers terminologi på makromiljön: eko-
nomisk, demografisk, teknologisk, politisk och kulturell miljö (Kotler 
1980), men först en rekapitulation om centralitetsbegreppet. 

7.1 Centralitet, vad är det? 
Vi har tidigare diskuterat, genom Haig (1926) och Ratcliff (1949), en av 
förklaringarna till varför städer och stadskärnor uppkommer och varför 
de ser ut som de gör: minimerandet av transportkostnader (och andra 
transaktionskostnader) genom budgivning på rätten att få använda mar-
ken med målet att maximera effektiviteten i genomförandet av de affärer 
som kräver möten mellan människor. Detta låter sig visas även schema-
tiskt (figurerna 18 och 19).  
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Figur 18: Här visas en individs rörelsemönster i dimensionen "space-time". Ringarna mot-
svarar, nerifrån och upp: resa till arbete, lunch, hemresa och kvällsaktivitet. Man förflyttar 
sig således alltid både i rummet och i tiden. Själva plattan utgör två av de tre rumsdimensio-
nerna och y-axeln tidsdimensionen (Short 1996, sid 257). 
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Figur 19: Här visas flera individers rörelsemönster i dimensionen "space-time" och hur de 
potentiellt interfererar med varandra och med skolan (b) respektive butiken (d). Kan man 
tänka sig en myriad av dessa rörelsemönster, skulle butikerna i (d) forma sig till stadskär-
nans detaljhandelsmönster, förutsatt att det är stadskärnan man studerar (Short 1996, sid 
255). 
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7.1.1 Bakgrund 
Jacobs (1963) har funderat mycket på frågorna kring centrumvandring 
("... what makes downtowns shift their centers ..."). Hon poängterar en 
allestädes närvarande princip om att städer behöver en mycket intrikat 
och finfördelad mångfald av funktioner, vilka ständigt kan ge varandra 
ekonomisk och social hjälp ("mutual support"). Stadsplanerarnas uppgift 
blir att: 

 
catalyzing and nourishing these close-grained working relationships.   

(Jacobs 1963, sid 14) 

 

Det krävs att fyra primära förutsättningar (blandade primära stadsfunk-
tioner, små kvarter, byggnader med olika ålder och hög befolkningskon-
centration) är uppfyllda, menar Jacobs, för att generera ett överflöd av 
mångfald i staden, och genom att medvetet inducera dessa förutsättning-
ar kan planering inducera vitalitet. Författaren till den framställning som 
här föreligger anser att begreppet "mångfald" är svårtolkat. Här görs 
inget försök att gå på djupet. Vad menas med "stadens själ" exempelvis? 
Mångfald är idag ett modeord, liksom miljöbegreppet. Vad menar vi med 
miljö? Uppfattningen är att mångfald, d v s ett stort och varierat antal 
verksamheter och aktiviteter, skapar vitalitet, livlighet och livskraft i de 
områden som uppfyller förutsättningarna. 

Jacobs tankar står i motsatsställning till många idéer kring stadsbyggandet 
som fick fäste i början av 1900-talet. Bland dessa fanns Mumford, som 
tillhörde en grupp som av vissa kom att kallas "the Decentrists", och han 
ansåg att resultatet av regional planering borde vara att tunna ut och 
skingra städerna. I boken "The Culture of Cities" (Mumford 1938), fick 
större städer tillnamn som "Megalopolis", "Tyrannopolis" och "Nekro-
polis". Jacobs (1963) anser att den man som hade mest dramatiska idéer 
och var mest inflytelserik var arkitekten Le Corbusier. Han gick längre än 
"the Decentrists", vilka älskade låg bebyggelse. Le Corbusier föreslog 
skyskrapor i parklandskap: 1 200 invånare per 4 000 kvm (mycket hög 
befolkningstäthet) på endast 5% av markytan (mycket utglesat). Övriga 
95% av marken skulle förbli öppen. Le Corbusiers drömstad, som inte 
behövde försvara sin rimlighet utifrån stadsfunktionstermer, fick ett 
enormt inflytande på våra städer. Arkitekter hyllade den "deliriskt", och 
utopin har gradvis kommit att införlivas i ett stort antal stadsbyggnads-
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projekt, allt från låginkomstbostäder (miljonprogram exempelvis) till 
kontorskomplex (citysaneringar exempelvis). 

7.1.2 Trottoarens roll 

7.1.2.1 Trygghetens betydelse 
Om vi tänker på en stad, vad ser vi då framför oss? Dess gator menar 
Jacobs (1963). Om stadens gator ser intressanta ut, upplevs staden som 
intressant, och om gatorna ser tråkiga ut, upplevs staden som tråkig. Om 
människor säger att en stad eller en stadsdel är farlig eller som en djung-
el, menar de egentligen att de inte känner sig säkra när de är ute och går. 
En framgångsrik stadsdel måste, enligt Jacobs, tillse att dess besökare 
känner sig personligen säkra och trygga på gatan tillsammans med alla 
dessa främlingar som utgör själva stråket. Om stadsdelen misslyckas på 
denna punkt, kommer den även att prestera sämre på andra områden. 
Om följande inställning börjar göra sig gällande, är det ett varningsteck-
en: 

 
The only disturbing sound at night is the occasional scream of some-
one being mugged. 

(Jacobs 1963, sid 30) 

 

Överfört till svenska förhållanden motsvaras detta kanske av vårt oin-
tresse för de ständigt tjutande bilalarmen. Konsumenter "köper med 
fötterna" (med anspelning på att "rösta med fötterna"), vilket innebär att 
kunder flyr till tryggare och därmed bättre områden utan att göra något 
väsen av sig. Här kommer en av Jacobs huvudteser: under den synbarliga 
oordning som gamla städer uppvisar, finns en fantastisk ordning för att 
upprätthålla säkerheten på gatan. Det är en "complex order", vars väsen 
är ett invecklat användande av trottoarerna: 

 
bringing with it a constant succession of eyes. This order is all com-
posed of movement and change 

(Jacobs 1963, sid 50) 
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Här kan det vara på sin plats att jämföra Jacobs slutsatser med erfarenhe-
terna från arkitektonisk morfologi (se vidare under avsnittet om form 
och gestaltning). Ett antal studier på detta område har visat på ett starkt 
samband mellan gatunätets fysiska form och fotgängarnas rörelsemöns-
ter (Hillier 1996). 

7.1.2.2 Främlingar ska förbli främlingar, men helst snälla sådana 
En framgångsrik stadsdel måste, vilket berördes ovan, tillse att dess be-
sökare känner sig personligen säkra och trygga på gatan tillsammans med 
en stor mängd främlingar. En av poängerna med stadsliv är dock ano-
nymiteten, att omgivningen inte känner igen en. Trottoarerna samman-
kopplar människor som inte känner varandra och vanligen inte vill lära 
känna varandra. Jacobs (1963) anser att ett visst mått av social kontakt är 
trevligt, men generellt vill man inte ha personen "in på bara kroppen" 
("in your hair"). I avsnittet om kulturell miljö diskuteras behoven bakom 
detta beteende, till exempel är ord som självförverkligande, bespegling, 
social status, cat walk och mötesplats relevanta i detta sammanhang. Re-
flektera kring följande exempel. Hur ofta presenterar en butiksförsäljare 
sina kunder för varandra? Aldrig, menar Jacobs (1963) efter att ha frågat 
en försäljare, en del kan ta upp ett diskussionsämne som båda kunderna 
är intresserade av och hoppas att de spinner vidare på det: 

 
No ... That would just not be advisable ... this is that almost uncon-
sciously enforced, well-balanced line showing, the line between the city 
public world and the world of privacy. 

(Jacobs 1963)  
 

Ju mindre en stad är desto större torde möjligheterna till oplanerade sam-
tal mellan människor på trottoarer eller i butiker vara. 

7.1.3 Blanda flera primära stadsfunktioner – exempel på 
"space-time" 

Short (1996) exemplifierar vad han menar med "space-time" ovan. Han 
skulle i unga år på en jobbintervju, och det var därför han var i London 
tidigt på morgonen. Järnvägsstationen låg öde, butikerna var stängda, 
endast några få personer var i rörelse och gatorna var tysta. Vädret var 
bra, så han bestämde sig för att promenera till kontoret för intervjun. 
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Frukosten intogs vid ett café. Vid tredje kaffekoppen började tempot att 
stiga. Fler människor kom in på caféet och atmosfären förändrades: från 
ett lugnt sällskap till en jäktad folksamling. Utanför började staden att 
vakna: mer trafik, mer buller och butiker öppnade. Väl framme tog inter-
vjun hela dagen. På eftermiddagen slog han följe med alla anställda som 
lämnade kontoret. Under en tidig middag på en restaurang på vägen till 
stationen slog det honom hur tråkigt ett ställe blir när det är helt tomt. 
Vid efterrätten hade dock stället börjat fyllas med "animated crowd". På 
vägen tillbaka till stationen hade gatorna fyllts med yngre människor, 
sökandes efter underhållning och spänning. Stadskärnan hade nu för-
vandlats från den primära funktionen som arbetsplats till den primära 
funktionen som nöjesplats. (Han skämtar om att de båda funktionerna 
forfarande korsades: vid stationen antastades han av två prostituerade.) 
Under det att han väntade på det sena tåget till Skottland, tömdes statio-
nen långsamt på människor på väg hem till förorterna.      

Short (1996) ger det här exemplet för att åskådliggöra att staden existerar 
både i tiden och i rummet: 

  
The café, the business district, and the restaurant were all timed 
spaces; they had rhythm and cadence. The population of the business 
district, for example, ebbed and flowed as commuters [pendlare] came 
in the morning and left in the evening. At lunchtime the streets were 
packed with people, at midnight the streets were empty and threaten-
ing. 

(Short 1996, sid 261) 

 

Han menar att detta synsätt är nödvändigt om man vill förstå hur staden 
fungerar. Slutsatsen är att undvika "monofunktionsområden" och be-
främja "multifunktionsområden".  

Även Jacobs anser att en av de fyra primära förutsättningar som måste 
vara uppfylld för att generera ett överflöd av mångfald på stadens gator, 
är behovet av blandade primära stadsfunktioner: 
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The districts, and indeed as many of its internal parts as possible, must 
serve more than one primary function; preferably more than two. 
These must insure the presence of people who go outdoors on differ-
ent schedules and are in the place for different purposes, but who are 
able to use many facilities in common. 

(Jacobs 1963, sid 150) 

 

Stadskärnan ska bl a fungera som arbetsplats, handelsplats, kultur-, nö-
jes- och servicecentrum, boplats och trafikknutpunkt (Bergström 1987). 
Andra exempel på primära stadsfunktioner är finanskvarteren och stads-
styrelsen ("town hall" eller stadshuset exempelvis). 

Endast ett stort antal människor på gatan räcker inte, hur dessa fördelas 
över dagen är helt avgörande för en stadskärnedels framgång. Jacobs 
(1963) ger ett exempel från nedre Manhattan, New York. På en liten yta 
arbetar c:a 400 000 människor, och området försörjer inte på långa vägar 
dessa människors behov av service och varor. Restauranger och klädbu-
tiker är retfullt få i antal och saknar variation för det behov som riktas 
mot dem. Butik efter butik har av ekonomiska skäl, trots ett enormt stort 
och rikt underlag, lämnat området (d v s centrumvandring) för det fler-
funktions "midtown" Manhattan, som har kommit att bli stadens huvud-
centrum: 

 
'They come in like a tide', the New York Times quotes a saleswoman 
in a clothing store. 'I always know when it's a few minutes after noon 
... The first group floods the store from noon to just before 1 P.M.', 
the times reporter went on to explain. 'Then there is a short breathing 
spell. A few minutes after 1 P.M. a second group spills in.' And then, 
although the paper did not say so, a few minutes before 2 P.M. the 
store goes dead. 

(Jacobs 1963)   
 

Den direkta orsaken till centrumvandringen är alltså att alla konsumenter 
kommer på en gång, och butiken kan inte överleva på bara två försälj-
ningstimmar per vardag – ehuru intensiva – och ingen per helgdag. Den 
indirekta orsaken är att detta område på nedre Manhattan är ett "mono-
funktionsområde". Individers rörelsemönster existerar – som vi har visat 
ovan med "time-space" – både i tiden och i rummet. Det är denna för 
detaljhandeln olyckliga, men av andra orsaker framtvingade, obalans i 
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människors rörelsemönster på nedre Manhattan som alltså orsakar cent-
rumvandringsproblem för stadskärnedelen.  

Andersson spinner vidare på detta tema. Stadskärnan, menar han, kan 
aldrig bli ett centrum för kreativitet om den tillåts bli specialiserad på 
kontorsverksamhet, på kommers i ett gigantiskt centralt shoppingcenter 
eller på boende. Varje sådan specialisering eller förenkling sätter gränser 
för variationsrika och oväntade kontakter (Andersson 1991).  

Ett annat exempel på hur "space-time" verkar på detaljhandeln är från 
Stockholm. SalénHuset med bl a butiker och caféer ligger mitt i den star-
ka kommersiella "rektangel" som utgörs av Kungsgatan, Drottninggatan, 
Hamngatan och Birger Jarlsgatan. Ändå har den under perioder haft 
svårt att bli riktigt framgångsrik. Detta beror bl a på att endast "co-
location in time" (många potentiella konsumenter rör sig i området under 
en lång tid ...) är uppfyllt men inte "co-location in space" (... men de hit-
tar inte fram). Detta visar sig om man studerar individers rörelsemönster 
i stadsdelen. SalénHuset når inte fram till den starka kommersiella "rek-
tangeln" på någon sida utan är omringad av en inre barriär av kommersi-
ellt svagare gator. En dellösning på problemet skulle kunna vara att öka 
antalet bostäder i området. 

7.1.4 Undvik stora kvarterskroppar 
En annan av Jacobs fyra primära förutsättningar som måste vara upp-
fylld för att generera ett överflöd av mångfald på stadens gator, är beho-
vet av små kvarter (figur 20): 

 
Most blocks must be short; that is, streets and opportunities to turn 
corners must be frequent. 

(Jacobs 1963, sid 178) 

 

Långa (figur 21) och därmed snabbt monotona och mörka gator är ett 
kännetecken på stadsdelar med bristande kommersiell framgång menar 
Jacobs. Garnisonen i Stockholm skulle kunna vara ett exempel på detta. I 
ett planeringsskede kan dessa barriärer undvikas.   
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Figur 20: Här finns många möjligheter "to turn corners" (Jacobs 1963). 

 
Figur 21: Här finns få möjligheter "to turn corners" (Jacobs 1963). 

Även Hillier (1996) har kommit fram till samma slutsats genom sina re-
gressionsmodeller. Det starkaste sambandet har funnits vara mellan ett 
mått på gatornas medeldjup inom ett begränsat område ("local integra-
tion") och observerade gångflöden. Johannesson (1992) beskriver korta 
kvarter med ord som "invitation" och långa kvarter som "deterrence", 
och Gratz et al. (1998) anser att korta, snarare än långa, kvarter tillhör 
stadskärnans basala element. 

7.1.5 Behåll gamla hus så länge det går 
En tredje av Jacobs fyra primära förutsättningar som måste vara uppfylld 
för att generera ett överflöd av mångfald på stadens gator, är behovet av 
byggnader med olika ålder: 
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The district must mingle buildings that vary in age and conditions, in-
cluding a good proportion or old ones so that they vary in the eco-
nomic yield [direktavkastning] they must produce. This mingling must 
be fairly close-grained [ungefär "tätt sådda"]. 

(Jacobs 1963, sid 150) 

 

Genom byggnader med olika avkastningskrav och som kan rymma de-
taljhandel kan butiker göra en "hyreskarriär", d v s expandera utifrån 
verksamhetens hyresbetalningsförmåga. Saknas denna möjlighet försäm-
ras stadskärnedelens vitalitet. Om man uttrycker detaljhandelsmönstret, 
vilket en del gör, med A- till och med D-stråk (har bl a att göra med bu-
tiksintensiteten, där A-stråk är bäst), måste det alltså finnas gott om bu-
tikslägen i alla dessa stråktyper.  

Om ett område endast har nya byggnader, kan endast verksamheter med 
hög hyresbetalningsförmåga etablera sig där. Butikskedjor, restaurang-
kedjor och banker är exempel på sådana verksamheter. Kvartersbarer, 
utländska restauranger och pantbanker väljer äldre byggnader. Stormark-
nader och skoaffärer väljer ofta nya byggnader, men bra bokhandlare och 
antikaffärer gör det sällan. Opera och konstmuseum, och andra stats-
stödda verksamheter, väljer ofta nya byggnader. Hundratals av vanliga 
verksamheter – som behövs för att göra gatorna trygga (se även avsnittet 
om trygghetens betydelse) och levande –, är ofta uppskattade för deras 
bekvämlighet och service och fungerar bra i äldre byggnader, men slås 
snabbt ut av de höga overheadkostnader som nya konstruktioner genere-
rar. Men Jacobs menar att även verksamheter med hög hyresbetalnings-
förmåga behöver äldre byggnader: 

 
Even the enterprises that can support new constructions in cities need 
old constructions in their immediate vicinity [grannskap]. Otherwise 
they are part of a total attraction and total environment that is eco-
nomically too limited – and therefore functionally too limited to be 
lively, interesting and convenient. Flourishing diversity anywhere in a 
city means the mingling of high-yield, middling-yield, low-yield and 
no-yield enterprises ... A successful city district becomes a kind of 
ever-normal granary [kornbod] so far as construction is concerned. 
Some of the old buildings, year by year, are replaced by new ones – or 
rehabilitated to a degree equivalent to replacement. Over the years 
there is, therefore, constantly a mixture of buildings of many ages and 
types. 
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(Jacobs 1963) 
 

I Stockholm verkar det för närvarande finnas ett underskott på billiga 
lokaler anser Björling på Dagens Nyheter i en artikel från 24 oktober 
2003 med rubriken "En trist affär": 

 
Stockholm växer. Butikerna blir bara fler och fler. Men det är inte sä-
kert att urvalet ökar. Höga hyror skrämmer bort de små affärerna, kvar 
blir de stora kedjorna ... lite trist är det. 

(Björling 2003) 

 

Hon betonar även behovet av byggnader med lägre hyreskrav för att 
erhålla vitalitet: 

 
... fina stråk blir smaklösa, förfallna kvarter är plötsligt hippa efter år av 
slummer. Staden böljar. 

(Björling 2003) 
 

7.1.6 Bygg tätt 
Den sista av Jacobs fyra primära förutsättningar som måste vara uppfylld 
för att generera ett överflöd av mångfald på stadens gator, har berörts 
tidigare under avsnittet om "new urban economics" och upprepas här 
igen, är behovet av hög befolkningskoncentration: 

 
The district must have a sufficient dense [tät] concentration of people, 
for whatever purpose they may be there. This includes people there of 
residence.  

  (Jacobs 1963, sid 200) 
 

Gratz et al. är inne på samma linje: 
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Keep the focus on sprawl [sträcka ut, spreta med] and understand the 
value of density [täthet]. Sprawl clearly undermines the rebirth poten-
tial for cities and makes it difficult for small towns and suburbs to 
maintain a stable centre and gain strength from it. 

(Gratz et al. 1998) 

 

Under århundradenas lopp har antagligen alla som har studerat städer, 
påstår Jacobs, noterat ett samband mellan befolkningskoncentration (ex-
ploateringsgrad) och graden av specialisering som denna kan stödja. Hur 
tätt ska man då bygga? Hon ger ett undvikande svar på den frågan ge-
nom att citera Lincoln. Han svarade på frågan hur långt ett mans ben bör 
vara, att det bör vara tillräckligt långt för att nå ner till marken. Även 
Stadsmiljörådet argumenterar för den täta blandstaden, bland annat gyn-
nar den näringslivet och butiker, underlättar affärskontakter och är tryg-
gare (Stadmiljörådet). 

I avsnittet om centralortsteorin diskuterades detta indirekt. I tillämpning-
en av centralortsteorin på detaljhandelsplanering, har forskare bl a intres-
serat sig för hur litet ett underlag (antal människor) kan vara för att kun-
na stödja en given funktion. Varje centrum försörjer i detta system om-
givningen med varor i den klass som passar in i centrumets plats i hierar-
kin (Rodrigue 1975).  

7.1.7 Sammanfattning mångfald – möjligheter och hot 
Möjligheterna för olika stadskärnedelar att kunna utnyttja en eventuell 
potential, skisserad ovan, varierar av en mängd olika skäl, men nämnda 
villkor måste alltså vara uppfyllda för att alstra en stadsmässig mångfald. 
Mackay (1991) går ännu längre och påstår att staden är en kollektiv 
egendom. All exklusiv användning av en gata, en byggnad eller ett kvar-
ter bidrar till att förstöra staden. Mångfalden är stadslivets själva essens.  

Johannesson diskuterar bland annat den funktionella mångfalden, såsom 
handel, finansiella institutioner, olika servicefunktioner, underhållning, 
konst, kultur och olika administrativa funktioner (d v s myndigheter). 
Hon anser att två av de viktigaste faktorerna för att attrahera besökare till 
stadskärnan är kvaliteten på stadsmiljön och närvaron av detaljhandel 
(och även restaurangnäring). Hennes studie pekar på att en bra stadsmil-
jö består av trevliga och intima rum, bra sittmöjligheter, närvaron av träd, 
blommor och vatten, sol och skydd mot vindar. Övriga kvalitetsaspekter 
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är sociala (bl a staden som mötesplats), estetiska (bl a arkitekturen i sta-
den) och kulturella (bl a staden som en historisk plats). Även promenad-
stråk invävda i stadsmiljön är väsentliga för en intressant och attraktiv 
stad (Johannesson 1992). Kanske kan ljusa och varma färger kompensera 
solen de dagar då den inte är framme. Lindahl et al. sammanfattar bety-
delsen av täthet och koncentration på ett sätt som mycket påminner om 
Jacobs:  

 
Verksamheten främjas både av förtätningen, intrycksrikedomen och av 
den blandning mellan nytt och gammalt, mellan hus med höga hyror 
och med låga hyror, som är vanligt i en äldre stadskärna.  

(Lindahl 1966) 

 

Jacobs (1963), med sin erfarenhet från främst amerikanska städer, menar 
på att en orsak till stagnation och centrumvandring är att stadskärnedelen 
blir för framgångsrik! Denna självdestruktiva kraft hos mångfalden kan 
inträffa både i det lilla området och i det stora. Vad är det då som inträf-
far enligt Jacobs? Någonstans i stan blir en väl balanserad blandning av 
olika funktioner omåttligt populär och framgångsrik. På grund av lägets 
framgång, uppstår en ivrig konkurrens om utrymme. De som går segran-
de ur striden representerar endast ett smalt segment av de funktioner 
som skapade framgången. Det koncept som visar sig vara mest vinstgi-
vande upprepas om och om igen och tränger ut funktioner med mindre 
hyresförmåga. Den verksamhet som har störst tendens att påverka gatan 
är detaljhandeln. Till slut uppstår ett triumferande, men ihåligt, "mono-
funktionsområde". En mycket intrikat och finfördelad mångfald av funk-
tioner som ständigt kan ge varandra ekonomisk och social hjälp har ge-
nom processen förstörts. I New York förekom denna utsorteringspro-
cess redan i slutet av 1800-talet: 

 
From Eight Street down, the men are earning it. 
From Eight Street up, the women are spending it. 
that is the manner of this great town. 
From Eight Street up and Eight Street down. 

(Jacobs 1963, sid 247) 
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Detaljhandelslikriktningen i våra svenska stadskärnor är ett annat exem-
pel på denna process, vilket bl a Björling (2003) i sin artikel "En trist 
affär" pekade på. Figuren 22 nedan får visuellt avsluta avsnittet.  

 
Figur 22: Ett center återvänder till San Bernadino (Gratz et al. 1998).  
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7.2 Makromiljö ("Macro Environment") 
Här följer de aspekter i detaljhandelns miljö, en miljö som ibland kallas 
för makromiljö och ibland för fjärrmiljö, som bl a Stern och El-Ansary 
(1977) menar kan påverka stadskärnans detaljhandelsmönster, d v s orsa-
ka centrumvandring. Av orddelarna "makro-" och "fjärr-" framgår att det 
är svårt för enskilda butiksägare, butikföreståndare eller fastighetsägare 
att påverka denna miljö, men kan man läsa av hur förändringar i denna 
miljö påverkar ett visst läge i stadskärnan så är ändå mycket vunnet. Att 
beskriva hur dessa komplexa behov i respektive miljö samverkar och 
leder fram till en viss struktur på staden och dess kärna är dock en alltför 
omfattande uppgift för att omfattas av endast en licentiatavhandling. Hur 
detta praktiskt ska gå till faller alltså utanför den framställning som här 
föreligger. Avsnitten om makromiljö bygger på, där inte andra källor 
anges, Tufvessons beskrivning (Tufvesson 1991). (Kommentarer inom 
parentes är av författaren till den framställning som här föreligger.) Man 
kan tänka sig att delmoment i en händelse skulle kunna passa in i flera 
olika miljöer. Här har hela händelsen sorterats in där den sannolikt bäst 
passar.  

7.2.1 Ekonomisk miljö 

7.2.1.1 Vi var inte med i kriget 
Regeringen förde efter andra världskriget en politik för att främja tillväx-
ten. Under den första delen av 1960-talet upplevde Sverige en glansperi-
od. BNP växte med omkring 5 procent per år. 1960-talet var perioden då 
strukturrationaliseringarna tog fart: gamla maskiner ersattes av nya och 
mindre fabriker och industrier slogs ihop till stora enheter. Detta ledde bl 
a till en ström av arbetskraft till Syd- och Mellansverige. Arbeten fanns 
men inte längre på bostadsorten. (Till viss del lider arbetsmarkanden 
fortfarande av detta strukturfel.)  

7.2.1.2 Oljekrisen och den offentliga sektorn 
Ekonomins utveckling under 1970-talet inleddes med några år av ned-
gång. 1974 sjönk industriproduktionen dramatiskt i hela västvärlden. 
Oljekrisen var ett faktum. 1980-talet började med en stagnerande eko-
nomi. Nu kan utvecklingen sammanfattas i fem punkter: låg ekonomisk 
tillväxt, hög inflation, stigande arbetslöshet, stigande underskott i bytes-
balansen och en alltmer krävande offentlig sektor.  
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7.2.1.3 Köpfest eller? 
Den ekonomiska utvecklingen blev emellertid betydligt positivare efter-
som inflationen reducerades kraftigt, dollarkursen gick ner och oljepri-
serna och räntan föll kraftigt. Följden blev en relativt lång högkonjunk-
tur. Alla dessa faktorer resulterade i att detaljhandelsförsäljningen ökade 
kraftigt. Man talade om köpfest. Denna köpfest har dock övergått till en 
lågkonjunktur i början av 1990-talet. (Utvecklingen under 1990-talets 
senare hälft och början av 2000-talet kännetecknades av stark detaljhan-
delsutveckling, men runt årsskiftet 2003/4 började det märkas en viss 
nervositet, vilket debatten om julförsäljningen 2003/4 visade. Går vi mot 
en ny köpfest eller svalare tider?)  

7.2.1.4 Penningresurser 
Den disponibla inkomsten är ett mått på de pengar vi har att röra oss 
med. Den kan användas för antingen privat konsumtion eller för sparan-
de. Den anger med andra ord köpkraften. Köpkraft riktad mot detalj-
handel påverkas alltså av reallöneutveckling, skatter (fördelningspolitik 
m m), räntan (kreditmöjligheter m m), sparkvot, börsens utveckling och 
regionens konjunktur bl a i form av arbetslöshet. Dessutom påveras den 
av hur vi väljer att fördela köpkraften, t ex fördelningen mellan boende, 
resor, nöje, mat och kläder. Visa varugrupper som kapitalvaror och tjäns-
ter tar, menar Tufvesson (1991), sannolikt en betydligt större del av in-
komstökningen i anspråk än vad som motsvarar deras utgiftsandelar, 
medan dagligvaror som till exempel livsmedel tar en mindre del i an-
språk. (Dagligvaruhandelns omsättningsförsprång gentemot sällanköps-
varuhandeln minskar år från år.) 

7.2.2 Demografisk miljö 

7.2.2.1 Urbaniseringen 
Under 1800-talets första hälft upplevde Sverige sin största befolknings-
ökning någonsin och under 1800-talets andra hälft kom industrialisering-
en. Industrierna kom i stor utsträckning att lokaliseras till städerna. Fa-
brikerna tillförde städerna även arbetstillfällen indirekt inom handeln, 
byggbranschen och andra verksamheter. De fysiska förändringarna i stä-
derna speglade en ny social struktur: i den förindustriella ingick arbets-
kraften till stor del i hushållet, men den framväxande industriarbetarklas-
sen stod utanför detta sociala system och fick lösa bostadsfrågan på egen 



 

 

 centrumvandring – 87 – hyresförmåga   

hand. I ett första skede möttes denna nya efterfrågan på bostäder av 
ökad förtätning och ökat utnyttjande av befintlig bebyggelse. (Vi ser i 
Stockholmsområdet något som påminner om detta idag med ett ökat 
permanentboende i fritidshusområden.) 

En starkt bidragande orsak till den förhållandevis snabba befolkningsök-
ningen under 1960-talet var den stora arbetskraftsinvandringen. Under 
de första åren av 1970-talet försvann det stora invandringsöverskottet 
med påföljd att befolkningsökningen hejdades. (Dessa invandrare har 
kommit att bosätta sig i de större städerna, vilket leder till ökad urbanise-
ring, t o m "metropolisering". Människors flyttmönster efter strukturra-
tionaliseringen blev allt viktigare för detaljhandelns utveckling på olika 
orter.) 

7.2.2.2 Urbaniseringens inverkan på stadens form 
Utvecklingen kan delas i tre processer. Den första processen innebär att 
de gamla stadskropparna vidgas till allt större cirklar. Den andra proces-
sen är förortsbildningen, som i Stockholm börjar redan under sent 1800-
tal.  

Den tredje är en förnyelseprocess, som börjar på 1950- och 1960-talen i 
de gamla stadskärnorna, och som på sent 1960-tal och under 1970-talet 
nått de halvgamla områdena utanför stadskärnorna. (Det finns kanske 
även en fjärde detaljhandelsprocess, en koncentrationsprocess. Den bör-
jade på 1960-talet och pågår alltjämt. Till en början följde detaljhandeln 
med den tredje processen, men bl a ett ökat bilägande, bättre förva-
ringsmöjligheter, högre skatter och att fler kvinnor kom in i förvärvslivet 
gjorde de minsta stadsdelarna orationella som detaljhandelsplatser. Den 
vandrade ut till externlägen eller mot kommunikationsknutpunkter. Se 
vidare avsnittet om centralortsteorin och Svensson 1998.) 

Flera faktorer bidrog till att skapa förnyelsetryck på stadskärnorna. Tuf-
vesson (1991) nämner tre: små butiker med manuell betjäning och smalt 
sortiment började ersättas av livsmedelshallar och varuhus, den snabbt 
växande biltrafiken och politikernas, präglade av optimism och framtids-
tro, ambitioner. 

7.2.2.3 Övriga händelser 
Bland övriga händelser som påverkar stadens form och detaljhandels-
mönster märks minskad hushållsstorlek (7-Eleven bygger på denna ut-
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veckling) och hushållens ändrade fördelning på olika stadier i familjecy-
keln. Familjecykeln är bl a av intresse med hänsyn till individernas behov 
och önskemål, som i mycket är likartade för personer som befinner sig i 
samma steg i familjecykeln, exempelvis "samboende föräldrar med en-
bart äldre barn där yngsta barnet är mellan 7 och 18 år". (Varför är köp-
centrum så lika och varför sker inte en bättre anpassning till lokal be-
folkningsfördelning på familjecykelns olika stadier?) 

7.2.3 Teknologisk miljö 
Vi har tack vare teknologins utveckling fått nya konstruktionsprocesser 
och nya produkter samt fått förbättrade kommunikationer. Den materiel-
la standarden har för gemene man förbättrats kraftigt samtidigt som ar-
betstidens längd har minskats (tack vare ökad produktivitet). 

Mekaniseringen (löpande band m m) förenklade det mänskliga arbetet 
och ett av resultaten blev massproducerade vardagsprodukter. Automati-
seringen gick ett steg längre och ersatte människan i vissa situationer. 
Drivkraften var strävan efter högre produktivitet. Även datoriseringen 
har haft en stor inverkan på varuhandeln, t ex datoriserade beställnings-
system och olika betalningsformer. (Några av de produkter som har 
kommit från den teknologiska miljön och som har påverkat detaljhan-
delsmönstret – exempelvis genom ökad yteffektivitet – i stadskärnorna är 
rulltrappor och -band, hissar, bilen, förpackningstekniken, kylskåpet, 
kollektivtrafiken och – främst imorgon kanske – IT-industrin. Till detta 
kommer bl a effektivare redskap och maskiner i hemmet såsom damm-
sugare, spis och tvättmaskiner och andra tidsbesparande arbetsmetoder.)  

Eriksson visar med ett exempel hur den teknologiska utvecklingen kan 
möjliggöra centrumvandring (Eriksson 1990): 

 
Stockholms centrum hade sedan mitten av 1800-talet alltmer förflyttats 
från Gamla stan till Nedre Norrmalm. Det höll nu på att ta en allt fas-
tare form i området mellan Centralen och Kungsträdgården med utlö-
pare österut mot Östermalm. Närheten till järnvägen var viktig också 
för de stora butikerna. Detaljhandeln växte och importerade varor som 
började bli eftertraktade. I det nya centrumområdet trängde affärer och 
kontor alltmer ut bostäderna. Särkilt husens bottenvåningar förändra-
des därmed. Med den moderna byggnadstekniken, som gjorde det 
möjligt att använda järnbalkar och bärande gjutjärnskolonner, kunde 
man på ett annat sätt än tidigare utforma butikslokalerna helt obero-
ende av planlösningen i husets andra våningar. Man kunde nu få stora 
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öppna butiksrum och stora skyltfönster. Den här utvecklingen hade in-
letts redan under 1860- och 70-talen, då gaturummen längs de stora 
butiksstråken efterhand börjat ändra karaktär genom skyltfönstrens allt 
större ytor. Det hände först vid Drottninggatan och särskilt vid Väster-
långgatan i Gamla stan, dåtidens affärscity, där man ännu tydligt kan se 
dessa fasader med deras stora glasytor.  

(Eriksson 1990) 

 

Med skyltfönster kan man styra fotgängarna. Tyvärr, anser Gratz et al. 
(1998), har konsten att göra bra skyltfönster drastiskt minskat inom de-
taljhandeln. Gratz et al. tror att detta delvis har att göra med det stora 
antalet kedjebutiker som tar över allt mer. Bra skyltning i skyltfönster gör 
stadskärnan mer intressant där det betyder mest, nämligen på gatan. Ett 
kreativt och individualiserat uttryck ger karaktär och speglar områdets 
smak och stil. Gratz et al. menar att julskyltningen utmed New Yorks 
Fifth Avenue är ett bra exempel på skickligt utformad skyltning i skylt-
fönstren: besökare kommer långväga ifrån bara för att se dem. (Även 
NK i Stockholm har en motsvarande tradition.)    

Johannesson menar att tekniska landvinningar även kan verka "centrifu-
galiskt" genom förbättrade transportmöjligheter (främst bilen). Med des-
sa har stadskärnan tappat sina lokaliseringsfördelar för många funktioner 
och lägre hyra och mer plats har gjort andra platser i staden ekonomsikt 
och användarmässigt mer användbara. Detta har lett till en decentralise-
ring av boende, industri och handel från stadskärnan (Johannesson 
1992). Alonsos och Haigs teorier om markanvändning och transaktions-
kostnader förutspådde denna utveckling (Alonso 1964; Haig 1926). Short 
menar att stadens yttre form modifieras av den förhärskande transpor-
medelstypen under varje expansiv era (Short 1996). Sivitanidou argumen-
terar för en flackare lutning av hyresprofilen på grund av att IT försvagar 
centrums tillgänglighetsfördelar (Sivitanidou 1997).   

Förbättrad teknik har alltså gjort att produktionen per timme mångdubb-
lats. En för detaljhandeln viktig bieffekt av detta är kortare arbetstider 
och högre reallöner.  
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7.2.4 Politisk miljö 

7.2.4.1 Bakgrund 
Det offentliga handlandet griper in mer eller mindre starkt beroende på 
vilken roll man spelar i detaljhandelsspelet, vilken tid man lever i och 
vilka politiska vindar som för närvarande blåser. (Det svenska kommuna-
la planmonopolet kräver dessutom kommunal medverkan i stadsbygg-
nadsprocessen.) Detaljhandelns strukturomvandling och dess maktkon-
centration var några orsaker som ledde fram till en diskussion om en 
fortsatt koncentration av detaljhandeln var önskad eller inte. Bl a formu-
lerades en klar målsättning, under mitten av 1970-talet, att hejda utveck-
lingen mot en utpräglad storbutiksstruktur, och nya kanaler för konsu-
mentinflytande infördes. Ett resultat blev starkare styrmedel för att för-
verkliga målsättningen: en kommunal varuförsörjningsplan, en lag om 
etableringstillstånd, en avgift på nyetablerade storbutiker m m. Olika 
byggnadsregleringar (bl a PBL genom ÖP, DP), butiksstängningsföre-
skrifter, livsmedelslagstiftning, kommunala hälsovårdsstadgar och re-
gleringar av försäljning av alkoholhaltiga drycker är några av de styrmedel 
som i olika utsträckning har en stor inverkan på detaljhandeln. (Tänk 
bara på vilken effekt liberaliseringen av försäljning av alkoholhaltiga 
drycker har haft på stadskärnans funktion som nöjesplats.) 

7.2.4.2 Några exempel 
Stadskärnan i Arboga har förskjutits från Stora Torget mot Nytorget, 
delvis som en följd av att man önskat bevara bebyggelse av kulturhisto-
riskt värde (Bergström 1987). (Att här hänföra detta exempel till politisk 
miljö och inte kulturell miljö beror på att politiker och politiserade tjäns-
temän, förvisso lyhörda för kommunmedborgarnas behov, även drivs av 
egna politiska behov såsom övertygelse, ideal och visioner.)  

Att åtminstone periodvis "religösa" behov torde ha varit en starkare kraft 
än motstridiga behov hos kommunmedborgarna framgår av följande 
redogörelse av Gullberg. I exempelvis Stockholm var Åke Hedtjärn 
("pastorn" kallad bland medarbetarna) spindeln i stadens många och 
oerhört komplicerade fastighets- och tomträttsaffärer i city under sane-
ringsåren på 1950- och 1960-talen. Den politiska och förvaltningsmässiga 
ledningen var samspelt och mycket kraftfull, det socialdemokratiska fi-
nansborgarrådet Hjalmar Mehr utvecklade en synnerligen intensiv ar-
betsstil i nära samverkan med tjänstemännen, framför allt Åke Hedtjärn. 
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Omkring sig hade de en stor mängd (mer eller mindre) övertygade politi-
ker, tjänstemän, näringslivsföreträdare och opinionsbildare, och reaktio-
nerna på de första rivningarna var positiva. Mot sig fick de efterhand 
exempelvis handelskammaren, högerpartiet (med Gösta Bohman som 
primus motor), Stockholms köpmannaförening och en växande medbor-
garskara. Medborgarrättsaktivisternas seger vid almarna 1971, som ska-
pade ett oerhört opinionstryck, förändrade villkoren för stadsbyggandet 
radikalt under decennier. Borgarrådet Hjalmar Mehr fördömde tilltaget 
som djupt odemokratiskt enligt principen att ingen har rätt att sätta sig 
upp mot demokratiskt fattade beslut. Kort efter detta avvecklades gene-
ralplanens beredning och kansli, det hade nämligen, efter mer än två de-
cennier, befunnits att konstruktionen var olaglig (Gullberg 1998). Denna 
korta berättelse ger, utöver ett exempel på den politiska miljön, en be-
skrivning på den slumpmässighet – en slumpmässig komponent betydel-
sefull för framväxten av olika centra –, som Krugman diskuterade 
(Krugman 1996).  

Från arbetsrapporten (Henrikson 1998) hittar vi ett annat exempel när 
den politiska och förvaltningsmässiga ledningen var samspelt och mycket 
kraftfull. I Motala styrdes "allt" på 1960- och 70-talen av tre starka män: 
Tore Pettersson – kommunstyrelsens ordförande och basen över det 
kommunala fastighetsbolaget Platen m m –, stadsarkitekten Ragnar 
Mohlin och KF-chefen Gösta Pärldahl. Ett resultat av denna "treenig-
het" blev att Kooperationen 1973 köpte kvarteret Plåtslagaren och jäm-
nade det med marken med syftet att uppföra ett Domusvaruhus.  

7.2.4.3 Hur ska politikerna och andra makthavare agera då? 
Bergstöm menar att så länge centrum kan balansera intressenternas skil-
da krav och förväntningar, behåller det sin ställning som kommunens 
och regionens ekonomiska centrum och största mötesplats (Bergström 
1987). (Detta ställer stora krav på kommunala tjänstemän och politiker.) 
Makay pekar på nödvändigheten av att kommunen ödmjukt behåller 
initiativet:  

 
Staden är en dynamisk samling av fragment och enskildheter, som hela 
tiden förändras och anpassar sig till nya situationer. En plan tenderar 
alltid att låsa fast dessa olika delmoment vid en given tidpunkt, och 
strider därför i grunden mot stadens essens. Planerandet ska snarare 
betraktas som en ständig källa till information och analys, där syftet är 
att ge vissa riktlinjer åt både offentliga och privata projekt. ... All privat 
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investering måste respektera och samarbeta med den offentliga sidan 
när det gäller att definiera stadens offentliga rum. Helst ska den offent-
liga sidan befinna sig ett steg före den privata, och även om de eko-
nomiska omständigheterna stundom kan göra ordningen omvänd bör 
detta vara ett undantag.  

(Makay 1991)  

 

Short har visat att även på marknader med aggressiva kapitalister, funge-
rar dessa ganska bra ihop med starka kommunala planeringssystem. I sin 
analys över det brittiska planeringssystemet för markanvändningen, visar 
han på en sammanjämkning ("accommodation") mellan planeringsyste-
met och exploateringsindustrin, speciellt stora byggherrar (Short 1996). 
Detta synsätt har man anammat i många västländer genom så kallad "city 
marketing" (Johannesson 1992). Med "city marketing" har man gått från 
att betrakta staden som en organism (med början under 1900-talets tidiga 
del) till att betrakta den som en produkt. Produkten "staden" säljs enligt 
samma principer som vilken vara som helst, men med tillägget för poli-
tiska instrument instuckna i hölstret. 

I en stadskärna är en organisation av något slag vanligtvis nödvändig för 
att få saker och ting gjort, stimulera nya idéer och uppmuntra nya verk-
samheter (Gratz et al. 1998). Den kan ha olika namn, exempelvis "Busi-
ness Improvement District" (s k BID:s), "Main Street Program", 
"Chamber of Commerce", Local Development Corporation" och 
"Community Development Organization". Det fundamentala är dock att 
när organisationen samlar ihop människor för att ta kontroll över en 
plats och öka allmänhetens intresse och uppmärksamhet, kommer bra 
saker med automatik att inträffa. Den viktigaste, forsätter Gratz et al., 
men kanske samtidigt svåraste, uppgiften en sådan organisation har är att 
sammanföra expertis från olika discipliner i en process och att lösa upp 
det revirtänkande ("category thinking") som har kännetecknat stadspla-
nering under 1900-talets andra hälft.  

7.2.4.4 Fler kvinnor i förvärvslivet 
Idag förvärvsarbetar i Sverige betydligt fler kvinnor än tidigare. Den 
största ökningen skedde fram till 1980. (Detta hänger ihop med den of-
fentliga sektorns tillväxt, varför denna händelse har, ehuru frågan är 
känslig, placerats under politisk miljö.) Konsekvenserna av denna utveck-
ling på detaljhandeln har varit stora: hushållets fritid värderas sannolikt 
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högre, ökad benägenhet att köpa förädlade livsmedel, mindre tid över för 
inköpsarbete, ökad köpkraft för hushållet, färre inköpstillfällen per 
vecka, inköp förläggs på andra tider såsom veckoslut och kvällar. Den 
nuvarande utvecklingen mot ökat deltidsarbete leder i motsatt riktning. 
(En viktig konsekvens är vidare ett ökat krav på rationalitet, dels i form 
av ökad inköpsservice – stort utbud av service och detaljhandel på liten 
yta gynnar externlägen och det starkaste detaljhandelsområdet i stadskär-
nan –, och dels kanske i form av ökat behov av upplevelser i samband 
med inköp, d v s flugorna helgnöje och shopping i en och samma smäll. 
Upplevelsedimensionen diskuteras även under avsnittet om kulturell 
miljö. Försök till syntes: förbättrad teknik har indirekt medfört mer fritid 
samtidigt som hushållen har fått mindre fritid över därför att kvinnorna 
har lämnat hemmet och gått till förvärvslivet samtidigt som de har behål-
lit ansvaret för hemmet samtidigt som effektivare redskap och maskiner i 
hemmet har medfört stor tidsbesparing. Summan är som alla vet mindre 
tid över.)  

7.2.5 Kulturell miljö 

7.2.5.1 Människan som "Homo Consumentus" ... 
I takt med övrig utveckling i makromiljön har våra värderingar också 
utvecklats. (Om man betraktar ökad narcissism som utveckling.) Grund-
tanken är att det finns tre bevekelsegrunder: försörjningens, produktio-
nens och reproduktionens värderingar. Försörjningens värderingar inne-
bär kortfattat att det gäller att ha tillräckligt med mat och kläder, en bo-
stad och viss trygghet vid ålderdom. Produktionens värderingar innebär 
kortfattat att man är rationell och solidarisk, tillhör produktionsapparaten 
och är med om att skapa ett ökande välstånd, är ordningsam, ambitiös 
och effektiv. Hög levnadsstandard och värderingar som leder till produk-
tionstillväxt står i fokus. Hit hör människotyperna "tillhörarna", efterlik-
narna" och "uträttarna" som har sina basbehov tillfredsställda och har nu 
utvecklat personliga behov, vars tillfredsställelse beror på "externa" sig-
naler. Reproduktionens värderingar kom under 1970-talet och har sina 
rötter i välfärden. Nyckelorden är personlig utveckling, självförverkligan-
de och livskvalitet. Miljöfrågor blir nu viktiga. Hit hör människotyperna: 
de narcissistiska "självuttryckarna", de upplevelsetörstande "sökarna" och 
de kritiska och medvetna "skärskådarna". (För producenter och detalj-
handeln blir det allt viktigare att hänga med i de korta modesvängarna 
och de något längre livsstilssvängarna. Vilka trender blir viktigast imor-
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gon: njutning, hälsomedvetande, status, självuttryck eller kanske nätver-
kande? Vilken grupp kommer att dominera och hur kommer detta att 
påverka detaljhandelsmönstret?) Reproduktionens värderingar vinner 
hela tiden terräng. 

Så långt Tufvesson (1991). Stadskärnan i funktionen som mötesplats är 
ofta det huvudsakliga forumet för socialt liv, speciellt för den yngre gene-
rationen, menar Johannesson. Konsumenter åker till stadskärnan för att 
titta i skyltfönster, möta människor, se och bli sedd, promenera omkring 
samt äta och dricka (Johannesson 1992).  

Fürth (2002) menar att det blir allt svårare för besöksintensiva verksam-
heter att leva upp till konsumenternas krav, samtidigt som det blir allt 
viktigare för att hålla kvar kunden. För detaljhandeln ställs allt högre krav 
på snabbhet, intellektuellt försprång och uthållighet. Han har i en studie 
om generationers värderingar funnit tre komplexa shoppare: Homo 
Consumentus Ludens, Politicus och Effectivus. Bland de förra märks de 
s k Nexters, födda mellan 1980 och 2000, som är upplevelsekonsumenter 
(bl a nöjen och äventyr) snarare än materiella ägare, och gillar att sätta 
sprätt på pengarna snarare än att spara. I artikeln "Shopping är vårt fuck-
ing ändamål" exemplifierar Dahlqvist (2002) med ett förnyelseprojekt på 
42:a gatan i New York, där man låtit Disney leverera en väl avvägd total-
lösning betstående av shopping och underhållning. 

Shoppingens idéhistoria visar tydligt hur inställningen till konsumtion har 
genomgått märkliga förvandlingar under 1900-talet. Det som nu upplevs 
som hemtrevligt och personligt, ansågs vid tidigare historiska brytpunk-
ter vara hopplöst förlegat eller ohygieniskt. Och det som idag kanske 
demoniseras, har en gång idylliserats (Bowlby).   

(Kanske kan historien om kvinnans emancipation höra till den kulturella 
alternativt den politiska miljön.) 

7.2.5.2 ... lever producenter och detaljhandeln på 
Under avsnittet om den teknologiska miljön påstods bl a att förpack-
ningstekniken har påverkat detaljhandelsmönstret. Producenterna har 
nämligen genom olika slag av enhetsförpackningar kunnat göra sina pro-
dukter identifierbara i konsumenternas ögon. Därmed har producenterna 
också, genom bl a marknadsföring, ökat sina möjligheter att påverka den 
slutliga efterfrågan. Konsumenterna informeras på förhand om varorna, 
och varumärket garanterar en viss kvalité och image. (Marknadsförings-
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kostnaderna har kommit att stå för en allt större andel av priset.) Detta 
har bl a lett till en förskjutning av makten över konsumenterna från de-
taljhandeln till producenterna, där producenterna har kommit att fokuse-
ra sig på konsumentbearbetning och detaljhandeln på de mer statiska 
rums-, tids- och sortimentsfunktionerna.  

(Att märkesprodukterna har blivit så framgångsrika torde bero på dessas 
förmåga att förmedla olika livsstilskoncept, vilka svarar upp mot "Homo 
Consumentus" skiftande behov. Ett reslutat blir ett stort antal "kollektiva 
individualister".)  

7.2.5.3 Människan som kulturvarelse, staden som "Genius Loci" 
Stockholms f d fastighetsborgarråd Monica Andersson anser att staden 
även har en funktion som bärare av historia, ur vilken ett starkt bevaran-
deintresse hämtar sin näring: 

 
Staden ska vara funktionellt planerad. Den ska vara funktionell. Och 
husen ska vara vackra att se på. Men staden är något mer än summan 
av sina funktioner och summan av sina invånare. Staden innehåller 
också liv. Och den har en historia. Den goda staden är en anhopning 
av tider, där det förflutna och dess spontana användning har samma 
hemortsrätt som nutiden. 

(Andersson 1991) 
 

(Behovet att bygga upp på samma plats på samma sätt som innan, efter 
krig och brand, torde delvis vara kulturellt betingat.) I Stadsmiljörådets 
barndom var begreppet "genius loci" eller "platsens ande" aktuellt. von 
Platen (2004) menar att en stad kan ha en själ, och att det är nödvändigt 
för att vi ska kunna hysa kärlek till den. 

Dessutom har människans kunskapsnivå en betydelse för detaljhandels-
mönstret, tidigare i framställningen har IT-teknikens framtida betydelse 
genom att den försvagar centrums tillgänglighetsfördelar diskuterats 
(Sivitanidou 1997). För att detta ska bli verklighet krävs bl a hög IT-
kunskap och -färdigheter.  
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8 Sammanfattning av bakomliggande teorier 
Syftet med detta avsnitt är att lyfta fram det mest relevanta för centrum-
vandring ur licentiatavhandlingen genomgången forskning. Detta sker 
genom en liknelse med ett schackspel. 

8.1 Pjäserna (aktörerna) 
Stadsbyggnadsprocessen är behovsstyrd. Olika behov hos en stor mängd 
människor – kännetecknade av en långt driven arbetsdelning – leder till 
social interaktion (en process) som leder till stadsbyggnad eller fysisk 
förändring av denna. En viktig del i arbetet att kunna förutsäga utveck-
lingen i en stad blir då att identifiera vilka individer och grupper av indi-
vider som har ett stort inflytande på utvecklingen. De kan vara allt från 
enskilda konsumenter till makthavare.  

De aktörer som vanligen får mest plast i stadsbyggnadsprocessen är poli-
tiker, tjänstemän, fastighetsägare och butiksägare. Grupper av individer 
(konsumenter) kommer sällan till tals på annat sätt än att de "röstar med 
fötterna", d v s trivs de inte så går de (d v s konsumerar) någon annan-
stans. Det mäktigaste förändringstrycket i stadsbyggnadsprocessen upp-
står när konsumenterna förändrar sitt köp- och flyttbeteende. En illustra-
tion till detta: antalet dagligvarubutiker minskade med c:a 40% mellan 
åren 1951 och 1965 och industrier kom i stor utsträckning att lokaliseras 
till städerna. Urbaniseringsprocessen fortgår alltjämt, men nu går flyttlas-
sen från små via medelstora till storstäder istället för som tidigare från 
landsbygd till stad. 

Även opinionsbildare kan i vissa fall påverka mycket då förtätning i re-
dan byggd miljö (till skillnad från att "bygga på en åker") regelmässigt 
innebär att befintliga strukturer åtminstone på något sätt påvekas nega-
tivt. Ofta kan man identifiera någon huvudaktör, en "eldsjäl", som ligger 
bakom en förändring. Det finns alltså en slumpmässig komponent i 
stadsbyggnadsprocessen som är svår att komma ifrån.  

Ett exempel på "slumpen" kommer från Löddeköpinge och Center Syds 
tillkomst. Frågan är om en från början liten och relativt obetydlig och 
slumpmässig etablering kan orsaka centrumvandring. IKEA ägde en 
markbit i norra utkanten av Löddeköpinge under 70-talet. Även om 
IKEA drog sig ur, fick etablerare upp ögonen för området. Två enheter 
(Engelbrektsboden och FFV) etablerade sig i grannlägen som en följd av 
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detta några år senare. Under 80-talet bestämde sig två "eldsjälar" (entre-
prenörer) för att bygga ett köpcentrum (som kom att heta Center Syd) på 
IKEA:s gamla mark. Det blev en våldsam etablering några år efter det att 
köpcentrumet kom i en slags följa John-effekt. Att denna blygsamma 
början till slut orsakade en centrumvandring från bl a Löddekärnan, be-
ror på sätt och vis på en självuppfyllande profetia: det kan räcka med att 
någon eller några tror tillräcklig mycket på ett nytt områdes försäljnings-
potential (förutsatt att det är rätt personer) för att åstadkomma centrum-
vandring. Att "små" ansträngningar kan så marknaden för större aktörer 
har även andra forskare visat. 

8.2 Schackbrädet (det urbana landskapet) 
Här är ett försök att sortera genomgången forskning i en logisk struktur 
som passar in i centrumvandringsproblematiken. Enligt denna forskning 
bör följande frågor behandlas för att avgöra lägeskvaliteten. 

8.2.1 Det stegrande behovet att konsumera 
Varför konsumerar vi det vi gör? Detta är grunden och kan sammanfat-
tas i behovsbegreppet. 

Grundtanken är att det finns tre bevekelsegrunder: försörjningens, pro-
duktionens och reproduktionens värderingar. Reproduktionens värde-
ringar vinner hela tiden terräng. Vilka trender blir viktigast imorgon: 
njutning, hälsomedvetande, status, självuttryck eller kanske nätverkande? 
Vilken grupp kommer att dominera och hur kommer detta att påverka 
detaljhandelsmönstret? I detta begrepp ryms även befolkningspyramider 
och familjecykler o dyl. 

8.2.2 Beslutet att ta sig till en viss plats för att konsumera 
Vilka är motiven bakom att vi vill konsumera på en viss plats och är det 
effektivt att välja denna plats? Detta kan sammanfattas i rationalitetsbe-
greppet. 

Centralortsteorin försöker förklara städers storlek, egenskaper och pla-
cering som centralpunkter för tillhandahållande av varor till den omgi-
vande befolkningen.  
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I tillämpningen av centralortsteorin på detaljhandelsplanering, har fors-
kare bl a intresserat sig för hur långt konsumenten är beredd att åka för 
inköp av en given vara.  

Varor kan enligt denna teori delas in på en relativ skala från lägre klassers 
till högre klassers varor. Lägre klassens varor är varor som konsumenten 
behöver ofta (till exempel dagligvaror) och därför endast är villig att åka 
en kort sträcka till. Högre klassens varor är varor som man inte behöver 
lika ofta, och för dessa varor är konsumenten därför beredd att förflytta 
sig en längre sträcka. När dessa längre resor sedan företas, passar kon-
sumenten på att koppla ihop inköpet med andra inköp och andra aktivi-
teter. Haig förklarade dessa kopplade köp med termen "friktionskostna-
der": 

 
... the layout of the metropolis ... tends to be determined by a principle 
which may be termed the minimising of the cost of friction  

(Haig 1926) 
 

I arbetsrapportens (Henrikson 1998) begreppsvärld resulterar detta i 
"goda grannar" (fler och mer attraktiva butiker och andra mångfaldsska-
pande verksamheter nära varandra) och i "konkurrenter".  

Ett resultat av dessa preferenser hos konsumenterna blir framväxten av 
ett system med centrum av varierande storlek på olika avstånd från var-
andra – centrumet har erhållit en plats i hierarkin. Köpcentrum ("shop-
ping centers") ingrupperas på detta sätt i ett trelagersystem: ett stads- 
eller citycentrum, ett distriktscentrum (stadsdelscentrum) och ett stort 
antal isolerade butiker. Detta visar att den svagare stadskärnedelen på 
sikt inte har något existensberättigande om den inte retirerar i hierarkin 
och låter sig förvandlas till ett distriktscentrum (stadsdelscentrum). Bilens 
inverkan på detaljhandelns koncentration genom minskade "friktions-
kostnader" (i det här fallet avståndsfriktionen) har lett till att mindre 
stadsdelscentrum överflyglas av centrum högre upp i hierarkin (man är 
beredd att åka längre sträckor än tidigare).  

Synsättet med hierarkiska köpcentrum har allmänt använts vid planeran-
det av "nya städer", s k "zoning". 

Gravitationsteorin försöker förklara folkförflyttningar från ett område till 
ett annat genom en gravitationsfunktion i analogi med Newtons gravita-
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tionslag: förenklat fångar en stad upp omsättning i direkt proportion till 
hur stor staden är och i omvänd proportion till avståndet.   

I framtiden kan den teknologiska utvecklingen (i denna licentiatavhand-
ling kallad teknologisk miljö) komma att på verka stadskärnornas detalj-
handel mycket genom att motiven att ta sig dit minskar. En del forskare 
argumenterar nämligen för en flackare lutning av hyresprofilen på grund 
av att IT (exempelvis handel via Internet) försvagar centrums tillgänglig-
hetsfördelar. Dessutom kan bibliotek o likn komma att spela ut sin roll 
när världens böcker läggs ut på Internet (Google kommer att digitalisera 
stora delar av bokbeståndet i Amerikas ledande forskningsbibliotek). 
Även i Sverige diskuteras denna typ av tjänster. Vanliga bibliotek lär följa 
efter. En del spår att inom några årtionden är merparten av världens 
kunskap digitaliserad och nåbar via Internet.  

En slutsats av ovanstående är att koncentrationstendensen för detaljhan-
deln kommer att fortgå. 

8.2.3 Att sedan ta sig till denna plats  
Är det lätt att angöra denna plats? Detta kan sammanfattas i tillgänglig-
hetsbegreppet. 

Studier som har använt bilvägen som avståndsmätare istället för fågelvä-
gen har funnit ett bättre samband mellan hyresnivå (alternativt markvär-
de) och avstånd till viss byggnad (exempelvis "town hall") i CBD. Under-
sökningar har visat att markvärdet är omvänt proportionellt – genom ett 
logaritmiskt samband – varierade med ökat avstånd från stadskärnan.. 

Sektorteorin uppmärksammar kommunikationernas inverkan på stads-
tillväxten. Här framgår bl a att många bostadsområden har utvecklats 
kring utfartsvägar och spårvägslinjer. 

En för butiken mycket viktig variabel i den externa miljön är avståndet 
till parkeringsplatser. Närhetens betydelse diskuteras av Weinrauch och 
Piland (1979): 

 
Is the store accessible to people, can they get to it easily? (There must 
be good parking near or transportation to the store so customers can 
get there with little effort. Example: locating a store near a city parking 
lot). 

(Weinrauch och Piland 1979) 
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Problemet i en stadskärna är dock att det potentiella behovet av gatuut-
rymme och parkeringsplatser är praktiskt taget oändligt, och i varje fall 
kan bara en liten bråkdel därav tillfredsställas. Detta har lett till att man i 
New York under 1960-talet ansåg att affärscentra i stadskärnan bör be-
frias från privatbilarna och reserveras för fotgängare för att kunna 
blomstra (en uppfattning fullständigt motsatt den man tidigare hyst). Här 
ställs alltså olika typer av tillgänglighet mot varandra: bilar mot gående, 
bilvägar mot gågator. 

Är tillgängligheten tillräckligt hög kan även spontankonsumtion inträffa, 
en s k vägens marknad uppstår. Ett exempel på detta är detaljhandeln 
utmed Monroe Street (Tallahassee, Florida). Den klagade över att bilarna 
passerade för fort och att det inte fanns tillräckligt med många bilplatser. 
De potentiella konsumenterna hann inte uppfatta butikerna, än mindre 
stanna till och handla i dem. Snedställd parkering fyllde båda behoven 
(val av parkeringsvinkel och bilplatsbredd visade sig vara viktigt). Med 
denna åtgärd lyckades man, tillsammans med att justera trafikljusens ti-
der, få ner farten på bilarna. Dessutom förbättrades olycksstatistiken.  

I arbetsrapportens (Henrikson 1998) begreppsvärld resulterar detta i 
"kollektivtrafik" (fler busslinjer) och i "parkering" (fler "nyttiga" bpl i 
ändamålsenliga anläggningar).  

Tekniska landvinningar kan även kan verka "centrifugaliskt" genom för-
bättrade transportmöjligheter (främst bilen). Med dessa har stadskärnan 
tappat sina lokaliseringsfördelar för många funktioner och lägre hyra och 
mer plats har gjort andra platser i staden ekonomsikt och användarmäs-
sigt mer användbara. Detta har lett till en decentralisering av boende, 
industri och handel från stadskärnan 

8.2.4 (Köp)glädjen påverkas av platsen 
Är det berikande på andra sätt att vara på denna plats? Detta kan sam-
manfattas i miljöbegreppet. Hit hör även upplevelser o dyl. 

Att en plats känns attraktiv beror på en stor mängd faktorer. Här ges 
endast några exempel och tankar. 

Med skyltfönster kan man styra fotgängarna. Tyvärr menar en del forska-
re har konsten att göra bra skyltfönster drastiskt minskat inom detaljhan-
deln. Detta kan delvis har att göra med det stora antalet kedjebutiker 
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som tar över allt mer. Bra skyltning i skyltfönster gör stadskärnan mer 
intressant där det betyder mest, nämligen på gatan. Ett kreativt och indi-
vidualiserat uttryck ger karaktär och speglar områdets smak och stil. Jul-
skyltningen utmed New Yorks Fifth Avenue är ett bra exempel på skick-
ligt utformad skyltning i skyltfönstren. 

Stadskärnan i funktionen som mötesplats är ofta det huvudsakliga foru-
met för socialt liv, speciellt för den yngre generationen. Konsumenter 
åker till stadskärnan för att titta i skyltfönster, möta människor, se och bli 
sedd, promenera omkring samt äta och dricka. En stad kan ha en själ, 
och det är nödvändigt för att vi ska kunna hysa kärlek till den. Hur väl 
kan stadskärnedelen leva upp till dessa behov? En stad måste odla myten 
om sig själv. 

Långa och därmed snabbt monotona och mörka gator är ett kännetecken 
på stadsdelar med bristande kommersiell framgång menar Jacobs: 

 
Most blocks must be short; that is, streets and opportunities to turn 
corners must be frequent. 

(Jacobs 1963, sid 178) 

 

Många upplever att det inte händer något roligt på långa och raka gator. 
Att stå i gatans ena ände och tänka på att ta sig till den andra, ingjuter 
inget annat än leda. Det är viktigt med små kvarter således. 

Många gator erbjuder en grundläggande och förvirrande motsägelse. I 
förgrunden visar de oss alla möjliga detaljer och aktiviteter. De ger en 
visuellt signal om en intensiv miljö. Men, om sådana gator fortsätter bort 
mot horisonten med sin intensitet, ger de också en visuell signal om 
oändlighet. Resultatet blir kaotiskt. Många stadsgator behöver därför 
visuella avbrott som kan skapa en antydan till inhägnad och enhet. Gam-
la delar av städerna har vanligen ett oregelbundet gatunät, som löser det-
ta problem. 

En framgångsrik stadsdel måste tillse att dess besökare känner sig per-
sonligen säkra och trygga på gatan tillsammans med alla dessa främlingar 
som utgör själva stråket. Om stadsdelen misslyckas på denna punkt, 
kommer den även att prestera sämre på andra områden. Det finns ett 
antal varningstecken att platsen börjar upplevas som osäker. Under den 
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synbarliga oordning som gamla städer uppvisar, finns en fantastisk ord-
ning för att upprätthålla säkerheten på gatan. 

Hur arkitektens lösning påverkar hyran är antagligen en av de mer pro-
blematiska aspekterna beträffande byggnadens kvalité. Intuitivt upplevs 
vissa byggnader vara betydligt "bättre" än andra. Bland annat inom arki-
tektonisk morfologi (formlära) har man till viss del behandlat denna 
komplexitet.  

Det starkaste sambandet har funnits vara mellan ett mått på gatornas 
medeldjup inom ett begränsat område ("local integration") och observe-
rade gångflöden. Här finns en antydan om hur man kan planera för 
framgångsrika butiksstråk.  

Johannesson visar i sin studie hur gatans gestaltning främjar social inter-
aktion. Hon uppger att genom att anta en karaktäristisk profil, genom 
byggnader och arkitektur, förstärks den kulturella karaktären, den särprä-
gel som många städer håller på att förlora genom den arkitektoniska ne-
utraliteten (Johannesson 1992).  

I arbetsrapportens (Henrikson 1998) begreppsvärld resulterar detta i 
"miljö" (fräschare och väl sammanhållna gaturum med ändamålsenlig 
möblering, upplevelseytor m m).  

8.2.5 "Platsens ekonomi" 
Är det lönsamt för företagen att möta efterfrågan på denna plats? Detta 
kan sammanfattas i vinstbegreppet. 

I tillämpningen av centralortsteorin på detaljhandelsplanering, har fors-
kare bl a intresserat sig för hur litet ett underlag (antal människor) kan 
vara för att kunna stödja en given funktion. Man pratar om "tröskelvär-
den", en minimigräns som inte kan underskridas, för företagsekonomisk 
lönsamhet. "Tröskelvärdet" för en livsmedelsaffär i ett förortscentrum är 
kanske drygt 4 000 personer. 

Teorin om stråkets ekonomi ("movement economy") är att existerande 
naturliga stråk (baserat på visst rörelsebeteende) exploateras av de mark-
användningstyper som är mer beroende av stråk än andra. Markanvänd-
ningstyper som är beroende av stråk, varav den mest uppenbara är de-
taljhandel, väljer gator som har starka stråk (mycket människor i rörelse) 
för att fånga förbipasserande konsumtion och därigenom attraherar ännu 
mer människor till dessa (en positiv spiraleffekt för detaljhandeln). 
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Förutsättningarna för att en gata ska erhålla ett starkt stråk beror bl a på 
hur området är planerat: 

 
The district must have a sufficient dense [tät] concentration of people, 
for whatever purpose they may be there. This includes people there of 
residence.  

  (Jacobs 1963, sid 200) 
 

Denna ambition underlättas av om antalet invånare i kommunen ökar 
(vilket hör till den demografiska miljön). Det räcker dock inte med en 
hög exploateringsgrad. Ett byggnadsbestånds åldersfördelning och an-
passningsförmåga är andra viktiga kännetecken hos ett område kring ett 
starkt stråk. Genom byggnader med olika avkastningskrav och som kan 
rymma detaljhandel kan butiker göra en "hyreskarriär", d v s expandera 
utifrån verksamhetens hyresbetalningsförmåga. Saknas denna möjlighet 
försämras stadskärnedelens vitalitet. Om man uttrycker detaljhandels-
mönstret, vilket en del gör, med A- till och med D-stråk (har bl a att göra 
med butiksintensiteten, där A-stråk är bäst), måste det alltså finnas gott 
om butikslägen i alla dessa stråktyper.  

Det finns en allestädes närvarande princip om att städer behöver en 
mycket intrikat och finfördelad mångfald av funktioner, vilka ständigt 
kan ge varandra ekonomisk och social hjälp, s k "time-space". I ett om-
råde kan man nå fram till detta genom att blanda flera primära stadsfunk-
tioner såsom arbetsplats, handelsplats, kultur-, nöjes- och servicecent-
rum, boplats, trafikknutpunkt, finanskvarter och stadsstyrelse.  

Av detta framgår att den politiska miljön har stor betydelse i stadsbygg-
andsprocessen. Från arbetsrapporten (Henrikson 1998) hittar vi ett ex-
empel när den politiska och förvaltningsmässiga ledningen var samspelt 
och mycket kraftfull: i Motala styrdes "allt" under en period av tre perso-
ner: kommunstyrelsens ordförande, stadsarkitekten och KF-chefen. 

Även den tekniska miljön kan få stor betydelse för "platsens ekonomi". 
Det ökade bruket av rulltrapport (billigare och bättre) har medfört att 
ytor som tidigare inte var lämpade för detaljhandel plötsligt har blivit 
intressanta. Detta (tillsammans med annan teknisk innovation) leder till 
en koncentrationstendens för detaljhandeln inne i stadskärnorna, samti-
digt som det för butikerna blir allt svårare att hänga med i efterfråge-
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svängningarna (det sista har att göra med den kulturella miljön, d v s 
modetrender o likn).  

Köpkraft riktad mot detaljhandel påverkas av reallöneutveckling, skatter 
(fördelningspolitik m m), räntan (kreditmöjligheter m m), sparkvot, bör-
sens utveckling och regionens konjunktur bl a i form av arbetslöshet. 
Dessutom påveras den av hur vi väljer att fördela köpkraften, t ex för-
delningen mellan boende, resor, nöje, mat och kläder. Detta påverkar 
också "platsens ekonomi". 

I arbetsrapportens (Henrikson 1998) begreppsvärld resulterar detta i 
"stråk" (starkare trafikerade stråk, helst med gående, men i andra hand 
med fordon). 

8.3 Reglerna (hur aktörerna agerar i det urbana landskapet) 
Hur kan man som enskild aktör eller i samlad grupp påverka stadsbygg-
nadsprocessen? 

Här ges endast några få exempel på temat regler mellan de aktörer som 
direkt eller indirekt påverkar det urbana landskapet. Med regler menas 
lagar och förordningar, men det kan även vara andra typer av skrivna 
och oskrivna sedvänjor i hur människor kan och får agera i stadsbygg-
nadsprocessen.  

Norrsell (1995) har i metodavsnittet visat på hur komplicerad denna frå-
geställning är. Han ger en invecklad bild genom att visa ett schema över 
rättighetsbaserade relationer mellan ett antal aktörer av kritisk eller annan 
betydelse ur påverkanssynpunkt vilka ett visst förtätningsprojekt kan 
förutsättas generera. Problem och lösningar förutsätts inte vara givna på 
förhand, utan formas i mötet och utbytet mellan olika deltagare. 

Man kan prata om olika "windows of opportunities" i stadsbyggandspro-
cessen, där det för olika aktörer vid olika tidpunkter uppstår tillfälliga 
men stora möjligheter att påverka. Det gäller alltså att dels förstå när ett 
sådant tillfälle uppstår och dels slå till när detta ges.  

 I en stadskärna är en organisation av något slag vanligtvis nödvändig för 
att få saker och ting gjort, stimulera nya idéer och uppmuntra nya verk-
samheter. Den kan ha namn som "Business Improvement District", 
"Main Street Program", "Chamber of Commerce", Local Development 
Corporation" och "Community Development Organization". Det fun-
damentala är dock att när organisationen samlar ihop människor för att 
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ta kontroll över en plats och öka allmänhetens intresse och uppmärk-
samhet, kommer bra saker med automatik att inträffa. En av de viktigas-
te men samtidigt svåraste uppgifterna är att lösa upp det revirtänkande 
("category thinking") som har kännetecknat stadsplanering under lång tid 
menar en del forskare.   

Även skiftande planeringsideal har påverkat utvecklingen i våra stadskär-
nor. Planeringsideal är egentligen en samling idéer som vi har svårt att 
värja oss mot, på det sättet påminner de om olika ideologier. Ibland 
"ska" man bygga högt och ibland lågt, ibland tätt och ibland glest o s  v. 
Här gäller det att vara medveten detta och att inte vara för mycket på-
verkad av "tillfälliga" modenycker på planområdet. I boken "The Culture 
of Cities" (Mumford 1938), fick till exempel större städer tillnamn som 
"Megalopolis", "Tyrannopolis" och "Nekropolis" på grund av olika pla-
neringsideal.  

Här kan vi påminna oss om Stockholms komplicerade fastighets- och 
tomträttsaffärer i city under saneringsåren på 1950- och 1960-talen. Vad 
var det för ideal som låg bakom dessa affärer?  

Slutligen, hur bör kommunen agera i stadsbyggandsprocessen? Makay 
pekar på nödvändigheten av att kommunen ödmjukt behåller initiativet:  

 
Staden är en dynamisk samling av fragment och enskildheter, som hela 
tiden förändras och anpassar sig till nya situationer. En plan tenderar 
alltid att låsa fast dessa olika delmoment vid en given tidpunkt, och 
strider därför i grunden mot stadens essens. Planerandet ska snarare 
betraktas som en ständig källa till information och analys, där syftet är 
att ge vissa riktlinjer åt både offentliga och privata projekt. ... All privat 
investering måste respektera och samarbeta med den offentliga sidan 
när det gäller att definiera stadens offentliga rum. Helst ska den offent-
liga sidan befinna sig ett steg före den privata, och även om de eko-
nomiska omständigheterna stundom kan göra ordningen omvänd bör 
detta vara ett undantag.  

(Makay 1991)  
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9 Metoder – en diskussion 
Man bör innan man bestämmer forskningsväg vara familjär med studie-
områdets problem. Den omvända arbetsordningen – praktik först och 
teori sedan –, vilket är fallet med arbetsrapporten (Henrikson 1998), 
möjliggjorde inte detta. Däremot förekommer i den framställning som 
här föreligger kommentarer om författarens val av metod i arbetsrappor-
ten och några andra metoder diskuterade i litteraturen. 

9.1 Överordnade metoder 
Induktion (Starrin et al. 1991) är en tankemetod varigenom man når fram 
till allmänna principer från enskilda iakttagelser (induktionsbevis) och 
deduktion är en logisk härledning av följdsatser med utgångspunkt i axi-
om eller postulat (satser eller påståenden som antas gälla). Deduktion går 
från det allmänna till det enskilda. Deduktionen står även, till skillnad 
från induktionen, i ett visst motsatshållande till empirismen (kunskap 
grundad på erfarenhet). Fallstudier är en form av induktion. Induktivt 
vunna slutsatser äger aldrig strängt logisk giltighet, endast en större eller 
mindre sannolikhet, vilken i allmänhet (men inte alltid) får anses växa 
med antalet iakttagna fall. 

Dedukativa metoder har samlats i avsnitten om teorier bakom städer och 
stadskärnors uppkomst och utseende. Induktiva metoder har samlats i 
avsnitten om empiriska erfarenheter om hyresnivåer i städer. 

9.2 Systemanalys 
Ett sätt att analysera totalsystemet runt centrumvandringen och dess 
eventuella kommersiella effekter på detaljhandeln kan vara med hjälp av 
ett systemorienterat synsätt. Back et al. (1969) säger följande om system: 

Med ett system vill vi mena ett antal komponenter, som står i ett för-
hållande till varandra genom ett antal relationer. Systemet är definierat 
genom en uppräkning av dess komponenter och ett antagande av arten 
av de relationer som finns mellan dessa. Det exakta innehållet i relatio-
nerna bestäms av komponenternas egenskaper. Vid varje given tid-
punkt har systemet en struktur. Strukturen definieras av de egenskaper 
som komponenterna har och därmed också av det innehåll i relatio-
nerna mellan komponenterna ... Till egenskaperna räknas komponen-
ternas inbördes läge i systemet. 

(Back et al. 1969) 
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Krafft (1980) diskuterar detta i sin avhandling. Komponenterna i ett sub-
system till systemet skulle kunna vara butiker samt kunder och leverantörer 
till dessa. Själva subsystemet skulle kunna vara detaljhandelsstrukturen på 
en gata i stadskärnan. Systemet skulle då kunna vara detaljhandelsstruk-
turen i hela stadskärnan. System som är sidoordnade stadskärnan är regi-
onen, landet och världen. Ett totalsystem skulle behöva omfatta även 
dessa system. Relationerna i subsystemet skulle kunna bestå av köp- och 
säljkontakter, leveranser och konkurrens. Strukturen i ett system kan 
förändras genom att ytterligare någon komponent tillkommer eller ge-
nom att någon komponent försvinner. En ny relation kan tillkomma eller 
en annan försvinna. Dessa förändringar i systemet kallas strukturutveck-
ling. En komponents förhållande till övriga komponenter kan förändras 
genom att de egna eller andra komponenters egenskaper förändras. En 
interaktion mellan systemets komponenter och dess omgivning kan ock-
så leda till en förändring av tillståndet. Två huvudvarianter framgår av 
figur 23. 

 
Figur 23: Om man inte studerar systemets inre struktur, erhålles en "svart låda" (Gustafs-
son et al. 1982). 

När något behandlas som ett system är det lätt att glömma aktörerna i 
systemet menar Tufvesson (1991). Ofta kan man identifiera någon hu-
vudaktör, en "eldsjäl", som ligger bakom en förändring. Krugmans 
(1996) diskuterade slumpmässiga komponent kanske rymmer även denna 
aspekt. 
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9.3 Konsumentperspektivet 
Det finns ett antal utarbetade modeller (d v s systematiserade och anpas-
sade metoder) för att analysera konsumenters köpbeteende. Ett exempel 
(Breheny et al. 1988, sid 254 och framåt) är att låta speciellt utvalda hus-
håll (i det här fallet 481) under sex månader noggrant i dagboksform 
ange, efter upplärning av expert, alla aspekter av hans eller hennes köp-
vanor. Exempel på information som ska anges är namn och läge på be-
sökt butik, tidsåtgång, dag och datum för besöket, resväg dit, vilka andra 
butiker som besökts på vägen, vad man handlade i butiken, valda varu-
märken, hur mycket man spenderade i respektive varugrupp och vem i 
hushållet som gjorde inköpet.  

Gjorda undersökningar i Storbritannien visar att konsumentköpsmodel-
ler mycket väl kan utökas något för att omfatta egenskaper kring besökta 
butiker (Breheny et al. 1988, sid 271). 

9.4 Producentperspektivet 
Det är, som författaren tidigare i framställningen har utvecklat, behoven 
hos konsumenter och producenter som driver fram ett visst detaljhan-
delsmönster genom att olika aktörer (politiker, tjänstemän, fastighetsäga-
re m fl) anpassar "produkten" stadskärnan. Anpassningen (mer eller 
mindre framgångsrik) kan ske genom exempelvis en ny gågata, parker-
ingsanläggning eller en ny yta avsedd för detaljhandel. 

Grundtanken med detta perspektiv är att analysera dessa aktörers eller 
"experters" beslutsmiljö. Det som produceras kan vara varor och tjänster 
direkt riktade till konsumenten, men det kan lika gärna vara byggnader, 
gatumiljö, parkeringsanläggningar, ordningsstadga, direktiv, byggrätter, 
detaljhandelspolicys och lagar som produceras. 

Komplexiteten som kan uppstå med detta synsätt framgår kanske av 
figur 24. 
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Figur 24: Schema över rättighetsbaserade relationer mellan ett antal aktörer av kritisk eller 
annan betydelse ur påverkanssynpunkt vilka ett visst förtätningsprojekt kan förutsättas 
generera. Problem och lösningar förutsätts inte vara givna på förhand, utan formas i mötet och 
utbytet mellan olika deltagare (Norrsell 1995). I den framställning som här föreligger be-
nämns denna sociala interaktion mellan en stor mängd människor för "processen". 

9.5 Underordnade metoder 
Det finns ett antal verktyg och teorier som kan vara användbara oavsett 
val av forskningsväg. I den framställning som här föreligger har bl a livs-
cykelteorin och multipel regressionsanalys beskrivits. Två huvudvägar 
utgörs av kvalitativa respektive kvantitativa metoder. Bland annat ambi-
tionsnivån avgör om studien blir explorativ, deskriptiv eller förklarande. 

9.6 Arbetsrapportens metod 
Arbetsrapportens metod består egentligen av flera delmetoder: en kvali-
tativ och så långt möjligt även kvantitativ beskrivning och utvärdering på 
basis av intervjuer med nyckelpersoner och existerande lokala utredning-
ar. Kunniga personer intervjuas om den fysiska och den kommersiella 
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situationen (omsättning och hyresnivå) i stadskärnans olika delar avseen-
de både före- och eftersituationen (1985 respektive 1998) samt om de 
ansåg att det har förekommit någon centrumvandring. Kontroll görs i 
lokala utredningar. Fallstudien omfattade elva orter. 

Metoden att blanda intervjuer med dokumentanalyser har ett egenvärde 
genom sin allsidiga belysning av problemområdet. En svaghet med inter-
vjuer framgår av avsnittet om multipel regressionsanalys: att ur intervju-
svaren "tvätta bort" de färgade preferenser som alla intervjupersoner 
besitter ("stated preferences"). Norrsell (1995) visar med exempel från 
Sahlin-Anderson (1986) att detta problem går att lösa genom att kombi-
nera dokumentanalyser med intervjuer. Sahlin-Andersons syfte är att 
generera empiriska data i sin studie av stora projekt. Hon påpekar att 
analyser av dokument i kombination med intervjuer är två lämpliga me-
toder att använda i en och samma studie, eftersom de ger möjlighet att 
direkt jämföra ett skriftligt med ett muntligt förlopp. Genom sådana 
jämförelser blir det, enligt hennes mening, lättare att upptäcka rena sakfel 
eller efterrationaliseringar i en muntlig beskrivning. Dokumentanalyser 
kombinerat med intervjuer kan vidare vara ett sätt att hantera störningar 
orsakade av intervjupersonens egna förväntningar och föreställningar 
forsätter Norrsell resonemanget. 

Faktainsamlingen i arbetsrapporten har praktiskt skett genom dels inter-
vjuer med nyckelpersoner (totalt c:a 80 personer) och dels studier av 
existerande lokala utredningar. Hur tar man redan på hur den fysiska och 
den kommersiella situationen såg ut för ett antal år sedan? Tågordningen 
var den att intervjuerna nästan alltid kom före dokumentstudierna. Av 
praktiska skäl var det först på plats som relevanta dokument blev identi-
fierade och överlämnade. Vanligen skedde detta hos intervjupersonerna, 
som hade plockat fram dessa inför respektive möte, men ofta ingick även 
besök hos lokalt bibliotek och kommunhus. Här finns möjligen en risk 
för att den skriftliga dokumentationen omedvetet är utvald för att passa 
den muntliga, men eftersom flera intervjuades i respektive kommun obe-
roende av varandra torde denna risk vara liten. Efter dessa c:a 80 inter-
vjuer står det helt klart att det är enklare att läsa rapporter än att intervjua 
folk, men eftersom rapporter sällan är helt stringenta är det delvis en 
illusion: i en intervjusituation kan man alltid fråga om tills svaret blir be-
gripligt, i en rapport lurar alltid risken för missförstånd bakom varje sida. 
Intervjusituationerna följde nästan alltid samma dramaturgi: först en all-
män inledning och presentation, sedan en diskussion kring ställda frågor 
i ungefär en timme – en diskussion som övergick i en c:a 30 minuter lång 
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fas där intervjupersonerna diskuterade sina dagsaktuella problem.  
Periodvis kunde det alltså vara svårt att hålla intervjupersonerna fokuse-
rade. Eftersom den muntliga och den skriftliga informationen mera  
kompletterade varandra (som ett pussel) än behandlade samma fråga, 
uppstod i de flesta fall inget problem med diskrepans mellan olika källor. 
Fall av oklarheter klarades upp genom telefonsamtal i efterskott.    

Parallellt med och oberoende av intervjuer och dokumentstudier genom-
fördes även en annan studie (redovisad i arbetsrapporten). Ett syfte med 
detta var att jämföra resultaten från två olika tillvägagångssätt, ett primärt 
baserat på dokument och intervjuer och ett baserat på okulärbesiktning-
ar. Denna, den andra studien som baserades på okulärbesiktningar och 
fungerade som kontroll av framkomna resultat, utnyttjade en modell 
med namnet Kolla läget. För att säkerställa ett oberoende mellan de två 
metoderna gjorde jag inte själv Kolla läget-analysen utan den gjordes av 
en kollega. Mer om denna modell i avsnittet om Kolla läget. 

I licentiatavhandlingen har dessutom metoden litteraturstudier tillkom-
mit.  

9.6.1 Kolla läget 
Modellens syfte är att utvärdera olika butikslägens relativa försäljnings-
möjligheter i ett centrum. Kolla Läget är i första hand tillämpbar på rela-
tivt små butiker i stadskärnor och köpcentra, som inte i första hand ska-
par sitt eget läge utan är påtagligt beroende av den redan existerande 
centrumstrukturen. Lägeskvalitet för en butik i ett centrum kan beskrivas 
genom en kombination av olika faktorer: goda grannar, konkurrens, god 
miljö, stråkintensitet, parkering och kollektivtrafik. 

Modellen kan användas dels för att pröva olika butikslägen, dels för att 
beskriva den kommersiella kvaliteten hos hela centrum eller stråk. 

Så långt i överensstämmelse med Gibert, Reimers och Sandahls beskriv-
ning av modellen (Gibert et al. 1995). (Även Krafft – samma Krafft som 
i avsnittet om systemanalys – var med och utvecklade modellen.)  

Det är modellens möjligheter att beskriva den kommersiella kvaliteten 
hos hela centrum eller stråk som har varit av intresse för licentiatarbetet. 
Ett sätt att redovisa resultatet, såsom figur 25 visar, påminner om den 
isopletiska representation av markvärden, som kan liknas vid höjdkurvor 
på en karta och som Anstey (1965) använde sig av (se avsnittet om geo-
grafisk hyres- och omsättningsinformation). 
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Figur 25: Kolla läget-karta från 1995 över Stockholm City (Sergelområdet). 

9.6.2 Val av och antal orter 
Valet stod av resursskäl mellan att studera ett fåtal stadskärnor noga eller 
många mindre noga. Något riktigt bra svar om bästa avvägning kan inte 
ges (se resonemanget om induktion ovan). Djuplodning kräver tillgång 
till tillräcklig mängd detaljerade och tillförlitliga data om t ex enstaka 
fastigheter och verksamheter, vilket är svårt att få tag på (se avsnittet om 
svårigheten att skaffa fram hyresinformation). Djuplodning ger kunskap 
om ett relativt fåtal orts- och problemtyper. Orter av varierande storlek 
och karaktär bör ingå för att ge generaliserbar kunskap (vilket är svårt, se 
avsnittet om empiriska studiers tillförlitlighet). Medverkande fastighets-
ägare hade dessutom sina favoritorter. 

Handledar- och referensgrupperna beslöt till sist att studera elva stads-
kärnor, vilket är ganska många, i det ursprungliga programmet från 
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22 maj 1997 ingick sex stycken. De elva stadskärnorna delades upp i två 
grupper, en grupp om sex stadskärnor (Malmö, Uppsala, Linköping, 
Norrköping, Kalmar och Motala) för den grundläggande analysen och en 
grupp om fem (Falun, Eskilstuna, Jönköping, Örebro och Nyköping) för 
kontroll av det sålunda erhållna resultatet. 

I beslutsprocessen ägde följande tågordning vanligen giltighet: referens-
gruppen föreslog och handledargruppen bestämde. 

9.6.3 En retrospektiv före- och efterstudie med "värdekartor" 
Centrumvandring är ett långsiktig process, vanligen löpande över många 
år. För att ge en beskrivning av ett förlopp under en tidsperiod kan man 
antingen göra reella före- och efterstudier eller retrospektiva sådana. 
Handledar- och referensgrupperna beslöt av tidplaneskäl att det senare 
angreppssättet valdes i analogi med Howes (1980), d v s en retrospektiv 
före- och efterstudie. Tidsspannet bör vara långt för att omfatta betydel-
sefulla händelser, men samtidigt inte gå längre tillbaka än vad som kan 
rekonstrueras med tillförlitlighet genom intervjuer och andra lokala käl-
lor. Dessutom är uppgiften att studera nutida situationer, som kan tänkas 
förekomma även i framtiden. Handledar- och referensgruppen valde mot 
denna bakgrund tidsspannet 1985–1998, d v s en trettonårsperiod. Tre 
andra studier valde perioder om tre, nio respektive 15 – en gång 20 – år 
(Glasscock 1990; Howes 1980; William-Olsson 1937). Ett antal stadskär-
nor med olika fysisk, kommersiell och ekonomisk struktur har kartlagts 
för de två tidpunkterna. Förändringarna som uppstått under perioden är 
dels själva centrumvandringen och dels fysiska och ekonomiska till sin 
art. 

Arbetsrapportens bruk av "värdekartor" (Henrikson 1998) hittar stöd i 
andra studier. Howes gjorde värdekartor baserade på marknadsmässiga 
detaljhandelsvärden för butiksfastigheter vid två tidpunkter och angav 
den procentuella skillnaden mellan dessa två år (Howes 1980). Vidare 
erkänner även Wyatt och Anstey styrkan med värdekartor (Wyatt 1994; 
Anstey 1965). 
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10 Centrumvandrings ekonomiska effekter i elva stude-
rade stadskärnor 

Den följande sammanfattningen är främst baserad på författarens arbets-
rapport "Centrumvandring och besöksintensiva verksamheters hyres-
förmåga" (Henrikson 1998). För en noggrannare genomgång hänvisas till 
denna arbetsrapport. Varje stadskärna behandlas i arbetsrapportens re-
spektive ortsbilaga (11 stycken) enligt en standardiserad disposition: av-
snitt 1 ger en inledande beskrivning av orten, avsnitt 2 beskriver fysiska 
förändringar och effekter, avsnitt 3 ger en samlad bedömning av cent-
rumvandringen, avsnitt 4 rymmer övriga kommentarer från olika inter-
vjuade personer, avsnitt 5 antyder vad som kommer att hända framöver 
och så vidare. 

Följande delparametrar har beskrivits så att deras inverkan på hyresför-
mågan i stadskärnans olika delar framgår: 

• Goda grannar, t ex förändring av lokalinnehåll eller nybyggnation av 
affärshus. 

• Stråkmiljö, t ex införande av gågata, ny gatumöblering eller vegeta-
tion. 

• Stråkintensitet, t ex förändrade gång- eller biltrafikflöden. 

• Biltillgänglighet, t ex förändrad parkering eller förändrad restid till 
eller gångtid i stadskärnan. 

• Kollektivtrafiktillgänglighet, t ex nya hållplatslägen. 

• Konkurrenter, t ex en ny klädbutik bredvid en befintlig. 

Absoluta ekonomiska förändringar (högst ungefärliga) för arbetsrappor-
tens elva stadskärnor mellan 1985 och 1998 framgår av figur 26.  
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Orter Gynnad stadskärnedel Missgynnad stadskärnedel Nettogap 

Eskilstuna mycket svag centrumvandring under perioden + Mkr 

Falun +50 Mkr -50 Mkr 100 Mkr 

Jönköping +80 Mkr -50 Mkr 130 Mkr 

Kalmar ”+” -70 Mkr >70 Mkr 

Linköping +140 Mkr -80 Mkr 220 Mkr 

Malmö +150 Mkr -150 Mkr 300 Mkr 

Motala +35 Mkr -30 Mkr 65 Mkr 

Norrköping ingen c.vandring under perioden av någon betydelse 0 Mkr 

Nyköping +50 Mkr  -40 Mkr 90 Mkr 

Uppsala +130 Mkr på norr ”+” + Mkr 

Örebro ”+” ”-” + Mkr 

 
Figur 26: Förändrad möjlig omsättning (inklusive moms) i butiker inklusive egen nyetable-
ring (för Kalmar dock exklusive Baronen och för Linköping före förnyelsen av Filbyter) i 
1998 års penningvärde. De ekonomiska effekterna kan alltså vara stora. 100 Mkr i årsom-
sättning motsvarar minst 7 Mkr i hyresförmåga (dock lägre för dagligvaror), vilket i sin tur 
har ett kapitaliserat nettovärde efter driftkostnader i dagens ränteläge på 100 à 150 Mkr. 

Tre kommentarer till figuren ovan är att hyresförmågan gäller alla fastig-
heter, d v s inte bara de som gjort något (byggt en galleria eller så) – vil-
ket är en viktig poäng i sammanhanget –, att nettogapet inkluderar ev 
försvarsåtgärder från missgynnad stadskärnedel och att det är två tid-
punkter som jämförs med varandra (1985 och 1998), vilket innebär att 
det – utan att det framgår av figuren – kan ha förekommit dalar och top-
par under perioden.  
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10.1 Eskilstuna 
De större förändringarna i Eskilstunas stadskärna under perioden 1985–
1998 var att Domus blev CityHuset, Smedjan förnyades, Gallerian bygg-
des om och att ett antal viktiga dragare (extra viktiga butiker) försvann på 
Öster (stadskärndedelen öster om torget). Figur 27 anger var dessa för-
ändringar ägde rum. 

 
Figur 27: Centrumvandring mellan 1985 och 1998. De kraftiga ringarna representerar 
stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. Procentsiffrorna (i fetstil) anger för-
ändring i hyresförmåga för hybriden ”citybutik”. Siffrorna i tunn stil anger hyresnivåerna 
1998 för "citybutik". TP98 är förkortning för tyngdpunkt år 1998 (plats med högst hyres-
förmåga). Den har inte förflyttat sig under perioden. Den tjocka pilen anger centrumvand-
ringsriktningen. 
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10.2 Falun 
De större förändringarna i Faluns stadskärna under perioden 1985–1998 
var tillkomsten av ny parkering på G:a Kajen (framför Åhléns), att Hol-
mengallerian omvandlades från ett Domusvaruhus, Åhléns renoverades 
(bl a flyttade Hemköp in), Kv Fisktorget kontoriserades (kvarteret norr 
om Falangallerian) och att Falangallerian inte gjorde något åt sin dåliga 
planlösning. Figur 28 anger var dessa förändringar ägde rum. 

 
Figur 28: Centrumvandring mellan 1985 och 1998. De kraftiga ringarna representerar 
stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. Procentsiffrorna (i fetstil) anger för-
ändring i hyresförmåga för hybriden ”citybutik”. Siffrorna i tunn stil anger hyresnivåerna 
1998 för "citybutik". TP98 är förkortning för tyngdpunkt år 1998 (plats med högst hyres-
förmåga). Den tjocka pilen anger centrumvandringsriktningen. 
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10.3 Jönköping 
De större förändringarna i Jönköpings stadskärna under perioden 1985–
1998 var att "Brända Tomten" norr om Hovrättstorget blev bebyggd och 
att "Östra centrumprojektet" med bl a ny gågata (Östra storgatan) och 
parkering (där Lantmätargatan mynnar i söder) blev genomfört, som svar 
på etableringen av den stora externa köpcentrumanläggningen A6. Även 
väster om ån skedde en del större förändringar, sjukhusets utflyttning 
initierade "Västra centrumprojektet" (främst förbättrat gatuunderhåll på 
samtliga gator inom Väster – stadskärndedelen väster om ån – och mind-
re förändringar i trafiksystemet) och första etappen i en ny "cityhögsko-
la" (i direkt anslutning till och sydost om stadskärnedelen) stod färdig 
1997. Figur 29 anger var dessa förändringar ägde rum. 

 
Figur 29: Centrumvandring mellan 1985 och 1998. De kraftiga ringarna representerar 
stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. Procentsiffrorna (i fetstil) anger för-
ändring i hyresförmåga för hybriden ”citybutik”. TP98 är förkortning för tyngdpunkt år 
1998 (plats med högst hyresförmåga). Den tjocka pilen anger centrumvandringsriktningen. 
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10.4 Kalmar 
De större förändringarna i Kalmars stadskärna under perioden 1985–
1998 var att den "halvexterna" Baronen fick nytt ansikte, parkering och 
innehåll, en ny liten galleria på norr – Gallerian– öppnades vid Kop-
parslagaren och nya gågator infördes (dels vid Kaggensgatans nedersta 
del och dels på Norra Långgatan). Till detta fick i kvarter Mästaren bättre 
miljö och bättre utbud. Ett nytt externcentrum, Giraffen, kom under 
perioden och drabbade främst dagligvaruhandeln i den norra delen av 
stadskärnan. Figur 30 anger var dessa förändringar ägde rum. 

 
Figur 30: Centrumvandring mellan 1985 och 1998. De kraftiga ringarna representerar 
stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. Procentsiffrorna (i fetstil) anger för-
ändring i hyresförmåga för hybriden ”citybutik”. "B/C→ B" och liknande anger förändring 
från B/C-stråk till B-stråk (se arbetsrapproten för definitioner). Siffrorna i tunn stil anger 
hyresnivåerna 1998 för "citybutik". TP98 är förkortning för tyngdpunkt år 1998 (plats 
med högst hyresförmåga). Den har inte förflyttat sig under perioden. Den tjocka pilen anger 
centrumvandringsriktningen. 
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10.5 Linköping 
De större förändringarna i Linköpings stadskärna under perioden 1985–
1998 var införandet av Filbyters nya koncept, upprustningen av Stora 
Torget, att Domusvaruhus blev Gränden, Modehuset ("Folksamhuset") 
försvann och att miljön förbättrades kring Lilla Torget och Trädgårds-
torget. Till detta kom ny parkering i form av två p-hus (ett i kvarteret 
Baggen – några kvarter norr om Stora Torget där gågatan börjar – och 
ett i kvarteret Detektiven – söder om Drottninggatan i höjd med Grän-
den). Figur 31 anger var dessa förändringar ägde rum. 

 
Figur 31: Centrumvandring mellan 1985 och 1998. De kraftiga ringarna representerar 
stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. Procentsiffrorna (i fetstil) anger för-
ändring i hyresförmåga för hybriden ”citybutik”. "B/C→ B" och liknande anger förändring 
från B/C-stråk till B-stråk (se arbetsrapproten för definitioner). Siffrorna i tunn stil anger 
hyresnivåerna 1998 för "citybutik". TP98 är förkortning för tyngdpunkt år 1998 (plats 
med högst hyresförmåga). Den har förflyttat sig till Lilla Torget under perioden. De tjocka 
pilarna anger centrumvandringsriktningen. 
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10.6 Malmö 
De större förändringarna i Malmös stadskärna under perioden 1985–
1998 var att Triangeln kom till på söder, ny gågata infördes på Södra 
Förstadsgatan, miljön förbättrades på Gustav Adolfs Torg, Åhléns (vid 
Södergatan) minskade sin yta och att butiker på gatans norra del flyttade 
söderut. Den avrivna s k Buttrickstomten (tvärs Åhléns vid Södergatan) 
och en utdragen renovering av bl a Hansacompagniet har försvagat 
stråksambandet på norr. Figur 32 anger var dessa förändringar ägde rum. 

 
Figur 32: Centrumvandring mellan 1985 och 1998. De kraftiga ringarna representerar 
stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. Procentsiffrorna (i fetstil) anger för-
ändring i hyresförmåga för hybriden ”citybutik”. "B/C→ B" och liknande anger förändring 
från B/C-stråk till B-stråk (se arbetsrapproten för definitioner). Siffrorna i tunn stil anger 
hyresnivåerna 1998 för "citybutik". TP98 är förkortning för tyngdpunkt år 1998 (plats 
med högst hyresförmåga). Den har förflyttat sig söderut under perioden. Den tjocka pilen 
anger centrumvandringsriktningen. 
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10.7 Motala 
De större förändringarna i Motalas stadskärna under perioden 1985–
1998 var att busstationen flyttades till Stora Torget, Domus blev gallerian 
Gallerian, butiker valde att flytta över torget i västlig riktning och att ny 
gågata infördes på torgets norra del. Figur 33 anger var dessa förändring-
ar ägde rum. 

 
Figur 33: Centrumvandring mellan 1985 och 1998. De streckade ringarna representerar 
stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. Procentsiffrorna (i fetstil) anger för-
ändring i hyresförmåga för hybriden ”citybutik”. "B/C→ B" och liknande anger förändring 
från B/C-stråk till B-stråk (se arbetsrapproten för definitioner). Siffrorna i tunn stil anger 
hyresnivåerna 1998 för "citybutik". TP98 är förkortning för tyngdpunkt år 1998 (plats 
med högst hyresförmåga). Den har förflyttat sig åt nordost under perioden. De tjocka pilarna 
anger centrumvandringsriktningen. 
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10.8 Norrköping 
De större förändringarna i Norrköpings stadskärna under perioden 
1985–1998 var att Drottninggatan upprustades ("Det stora lyftet", d v s 
förbättring av gatubeläggning, enkelspår och bussflytt) och att inre för-
ändringar av alla fyra större galleriorna genomfördes (Domino, Linden, 
Spiralen I och II). Figur 34 anger var dessa förändringar ägde rum. 

 
Figur 34: Ingen centrumvandring mellan 1985 och 1998 av betydelse. Siffrorna i tunn stil 
anger hyresnivåerna 1998 för "citybutik". TP98 är förkortning för tyngdpunkt år 1998 
(plats med högst hyresförmåga). Den har inte förflyttat sig under perioden. 
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10.9 Nyköping 
De större förändringarna i Nyköpings stadskärna under perioden 1985–
1998 var att Domus omvandlades till Nyckeln och att Västerports etable-
rades. Figur 35 anger var dessa förändringar ägde rum. 

 
Figur 35: Centrumvandring mellan 1985 och 1998. De kraftiga ringarna representerar 
stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. Procentsiffrorna (i fetstil) anger för-
ändring i hyresförmåga för hybriden ”citybutik”. "B/C→ B" och liknande anger förändring 
från B/C-stråk till B-stråk (se arbetsrapproten för definitioner). TP98 är förkortning för 
tyngdpunkt år 1998 (plats med högst hyresförmåga). Den har förflyttat sig åt sydväst utmed 
Västra storgatan under perioden. De tjocka pilarna anger centrumvandringsriktningen. 
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10.10 Uppsala 
De större förändringarna i Uppsalas stadskärna under perioden 1985–
1998 var att S:t Per ombyggdes (på norr), gågatan på söder upprustades 
(Kungsängsgatan), Forum omvandlades från varuhus till galleria (även 
det på söder) och att Svava etablerades (snett "bakom" Forum). Figur 36 
anger var dessa förändringar ägde rum. 

 
Figur 36: Centrumvandring mellan 1985 och 1998. De kraftiga ringarna representerar 
stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. Procentsiffrorna (i fetstil) anger för-
ändring i hyresförmåga för hybriden ”citybutik”. "B/C→ B" och liknande anger förändring 
från B/C-stråk till B-stråk (se arbetsrapproten för definitioner). Siffrorna i tunn stil anger 
hyresnivåerna 1998 för "citybutik". TP98 är förkortning för tyngdpunkt år 1998 (plats 
med högst hyresförmåga). Den har förflyttat sig något åt nordväst utmed Svartbäcksgatan 
under perioden. Den tjocka pilen anger centrumvandringsriktningen (i detta fall har båda 
delarna har blivit starkare). 
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10.11 Örebro 
De större förändringarna i Örebros stadskärna under perioden 1985–
1998 var att Åhléns byggdes om till Träffpunkt, Kompassen och, som 
svar, Krämaren förnyades, Oscar C etablerades, ett kommersiellt kultur-
område ("Gamla Stan" nordost om Stortorget) skapades och att gatumil-
jön på Drottninggatan och Köpmangatan förbättrades. Dessutom mins-
kades busstrafiken på Drottninggatan. Ett nytt externcentrum, Marie-
berg, kom under perioden och drabbade detaljhandeln i den norra delen 
av stadskärnan hårdast. Figur 37 anger var dessa förändringar ägde rum. 

 
Figur 37: Centrumvandring mellan 1985 och 1998. De kraftiga ringarna representerar 
stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. Procentsiffrorna (i fetstil) anger för-
ändring i hyresförmåga för hybriden ”citybutik”. "+" anger stråk som blivit starkare under 
perioden. Siffrorna i tunn stil anger hyresnivåerna 1998 för "citybutik". TP98 är förkort-
ning för tyngdpunkt år 1998 (plats med högst hyresförmåga). Den tjocka pilen anger cent-
rumvandringsriktningen. 
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10.12 Analys och resultat 
Arbetsrapportens resultat (Henrikson 1998) ger underlag för följande 
rangordning av fysiska och kommersiella förändringar med hänsyn tagen 
till sannolik ekonomisk effekt. Slutsatserna är dock ej generella, se vidare 
avsnittet om empiriska studiers tillförlitlighet: 

 
Den enskilt största centrumvandringspåverkande förändringen i alla 
studerade orter är etablering av en stor galleria [d v s butiksytan i 
stadskärnedelen ökar], vilket ofta gett ekonomiska effekter på tiotals 
procent av möjlig omsättning. 

Ändrat innehåll i befintliga lokaler, d v s ändrade lokala grannförhål-
landen, ger liknande, men vanligtvis mindre effekter. 

Förändring av nyttig besöksparkering är viktigt, speciellt i mindre or-
ter, där [de ekonomiska effekterna] på möjlig omsättning kan bli något 
tiotal procent för tillgänglighetskänsliga verksamheter.  

Införande av gågata och liknande påtagliga miljöförbättrande föränd-
ringar har nästan lika stor ekonomisk effekt som parkeringen (större 
för shopping). Införande av gågata och försämring av parkeringen 
kopplas ibland och ger vanligtvis ett plusnetto för berörda verksamhe-
ter utom i mycket små stadskärnor eller sekundära stadskärnedelar, där 
nettot kan bli negativt. 

Allmän miljöupprustning utan förändringar i trafiksystemet (t ex utan 
införande av gågata) ger marginell centrumvandring, kanske den eko-
nomiska effekten blir någon procent på omsättningen i närmast berör-
da verksamheter.  

  (Henrikson 1998) 

 

Generellt i studerade orter gäller att positiva ekonomiska effekter, orsa-
kade av centrumvandring, i den aktiva (gynnade) delen av stadskärnan 
ger negativa följdeffekter i den, förutsatt, passiva (missgynnade) delen.  

För en nyetablering på egen hand skall kunna skapa en reell och beståen-
de centrumvandring krävs olika stora åtgärder, beroende på fastighetens 
läge i förhållande till det kommersiella huvudstråket: 

• För att vara någorlunda säker på att lyckas åstadkomma stabil cent-
rumvandring till ett isolerat läge, flera kvarter eller mera bort från 
den etablerade stadskärnan, bör satsningen ha en storleksordning 
omfattande minst 25 % av hela stadskärnan (mätt i yta eller omsätt-
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ning). Kvaliteter som tillgänglighet m m måste leva upp till satsning-
ens storlek och profil. 

• För att vara någorlunda säker på att lyckas åstadkomma stabil cent-
rumvandring till ett läge just i utkanten, maximalt ett kvarter bort 
från den etablerade stadskärnan, bör satsningen ha en storleksord-
ning omfattande minst 10 à 20 % av hela stadskärnan (mätt i yta eller 
omsättning). Kvaliteter som tillgänglighet m m måste leva upp till 
satsningens storlek och profil. 

Arbetsrapportens reslutat och beskrivningsmodell motsägs inte av före-
liggande framställnings litteraturgenomgång m m.  
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11 En teoretisk kommentar 
Syftet med detta avsnitt är att kommentera några av arbetsrapportens 
(Henrikson 1998) resultat i ljuset från refererade forskare här i licentiat-
avhandlingen.  

Att centrumvandring kan omkasta stora värden mellan olika stadskärne-
delar visade William-Olsson redan 1937 i sin studie över Stockholms 
stenstads differentiering. Även i arbetsrapportens elva studerade orter 
förekom stora ekonomiska förändringar mellan studerade stadskärndede-
lar.  

Christallers arbete om städers lägen i södra Tyskland utgör startpunkten 
för centralortsteorin. I denna teori finns det normalt bara plats för ett 
stads- eller citycentrum. Detta stämmer bra med resultaten från arbets-
rapporten, där svagare stadskärndedelar, i kombination med i stadskär-
nan iakttagen koncentrationsprocess av detaljhandeln, ofta fick betala ett 
högt pris när man "körde på i gamla hjulspår" och inte accepterade att 
reduceras till ett distriktscentrum.  

På basis av sambandet mellan stadens form och stråkbildning, har Hillier 
et al. utvecklat en teori som de kallar för "movement economy". Ett ef-
fekt av teorin om stråkets ekonomi är att existerande stråk exploateras av 
de markanvändningstyper som är mer beroende av stråk än andra, d v s 
vanligen detaljhandeln. Den tränger följaktligen undan annan markan-
vändning, som får  välja gator med svagare stråk. Detaljhandeln koncen-
trerades alltså till gator med starka stråk och attraherade ännu mer män-
niskor till dessa (en positiv spiraleffekt uppstår). Även ökad kedjetillhö-
righet höjer takten i koncentrationstempot – man vill ligga bredvid andra 
kedjor. Ett resultat av detta är en koncentration av detaljhandeln, iaktta-
gen även i arbetsrapportens elva studerade stadskärnor. Man kan här 
prata om centrumvandring i form av en centrumkoncentration. 

Gratz et al. menar att förnyelsen av detaljhandeln i många stadskärnor 
startade med små, enskilt ägda butiker ofta utan institutionell finansiell 
hjälp. Små ansträngningar sådde marknaden för större aktörer, till vilka 
institutioner är villiga att låna ut pengar. Arbetsrapporten ger på detta 
område exempel på både och: dels de stora stadskärnesaneringarna – 
som egentligen inträffade före studerad period – och (vanligen av kom-
munen initierade) förnyelseinsatserna och dels små åtgärder som kom att 
påverka stadskärnan på sikt. För orterna i arbetsrapporten har det vanli-
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gen varit så att externa detaljhandelsetableringar har fungerat som kataly-
satorer i stadskärnans förnyelsearbete.  

Short påstår att investeringar i den byggda miljön uppträder med en viss 
periodicitet om i snitt 20 år. Han identifierar element som "trough", up-
swing", "peak" och "downswing". Bergström anser att centrumvandring 
och omlokalisering av starka butiksenheter ofta utlöses av att butiksägar-
na anser att nuvarande lokaler är omoderna. I arbetsrapporten anser en 
av intervjupersonerna att en centrumanläggning behöver förnyas vart 
sjunde år. Hur det än är med det så visar även exempel i arbetsrapporten 
på vikten av regelbunden förnyelse. Den näst största centrumvandrings-
påverkande förändringen i alla studerade orter är ändrat innehåll i befint-
liga lokaler, d v s ändrade lokala grannförhållanden, vilket nästan alltid 
inträffar i samband med förnyelse av dessa. 

Jacobs och andra stadsbyggnadsforskare försöker visa hur olika struktu-
rer skapar möjligheter – och begränsningar – för stadslivet. Hon uppstäl-
ler fyra primära förutsättningar (blandade primära stadsfunktioner, små 
kvarter, byggnader med olika ålder och hög befolkningskoncentration) 
som grundläggande för att generera ett överflöd av mångfald i en stads-
kärnedel. Genom strategisk och taktisk "mångfaldsplanering" kan stads-
planeringen inducera vitalitet. Man skulle också kunna kalla det för om-
rådets livskraft, spänst alternativt vigör. Tyvärr har inte stadskärneanaly-
serna i arbetsrapporten anpassats till att bekräfta eller vederlägga dessa 
primära förutsättningar. Det man kan säga är att missgynnade stadskär-
nedelar verkar ha en större förmåga att kvarhålla fler verksamheter om 
de äger en viss "charm" eller "spänning" eller hur man nu ska uttrycka 
det.  
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12 Fortsatt forskning 

12.1 Hur stärker olika centrumtyper varandra? 
Det konstateras i licentiatavhandlingen att det krävs att fyra primära för-
utsättningar (blandade primära stadsfunktioner, små kvarter, byggnader 
med olika åldrar och hög befolkningskoncentration) är uppfyllda, för att 
generera ett överflöd av mångfald i staden. Genom strategisk och taktisk 
"mångfaldsplanering" kan stadsplaneringen inducera vitalitet. Så långt 
tidigare forskning.  

Ett steg i denna "mångfaldsplanering" för att förstärka områdets vitalitet 
(man skulle också kunna kalla det för områdets livskraft, spänst, vigör 
eller ungdomlighet) är att förstå hur och varför stadskärnan utgör en 
speciell lockelse på omgivningen. En förutsättning för en vital stadskärna 
(eller stadskärnedel) är alltså bl a blandade stadsfunktioner. Fortsatt 
forskning bör inriktas på sambandet mellan olika stadsfunktioner, hur de 
stödjer och hjälper varandra, vilka som är vitala, hur de bäst "blandas", 
hur de bör viktas utifrån stadens storlek och typ o s v. Först då kan man 
praktiskt analysera en stadskärnedels brister och kunna föreslå lösningar 
som är praktiskt och ekonomiskt genomförbara med störta möjliga sam-
hällsekonomisk nytta. I stadskärnesammanhang finns en stark koppling 
mellan vitala områden och höga fastighetsvärden. Samhällsekonomisk 
nytta innebär därför sannolikt även företagsekonomisk dito. 

Vilka stadsfunktioner eller centrumtyper (primära och sekundära) finns 
då på schackbrädet? I licentiatavhandlingen har följande omnämnts: 

• servicefunktion 

• administrativ funktion 

• social funktion (bl a mötesplats)  

• kommunikationsfunktion 

• estetisk funktion (bl a arkitekturen i staden) 

• nöjes-, underhållnings- och kulturell funktion (såsom underhållning, 
konst, restauranger och teatrar) 

• bostadsfunktion 
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• kommersiell funktion (såsom detaljhandel) 

• arbetsplatsfunktion 

• försvarsfunktion (historisk roll) 

• skattebasfunktion (historisk roll) 

• handels- och finansfunktion 

• historisk funktion 

Till dessa kan följande centrumtyper, som förekommer i litteraturen 
men ej i licentiatavhandlingen, omnämnas: 

• turistcentrum 

• upplevelsecentrum (är personligt och kan sorteras in under flera 
funktioner ovan) 

• miljöcentrum 

• kunskapscentrum (bl a högskolor) 

• kreativt centrum 

12.2 Centrumvandringsanpassa befintlig lägesmodell? 
Kolla läget-modellen är utformad för att relativt beskriva olika läges-
kvaliteter för detaljhandel i en stadskärna. Den används ofta vid praktisk 
planering och var ett viktigt värderingsinstrument i arbetsrapporten. Man 
skulle kunna beskriva den som en lokal etableringsmodell, den "kollar 
läget", men utan djupare förklaringsambition till uppkommet detaljhan-
delsmönster. Förenklat uttryckt ger den modellen låga poäng i lägen med 
få butiker, dålig miljö, få förbipasserande människor och brister i till-
gänglighet.  

Kolla läget-modellen fungerar bäst för mindre butiksetableringar som 
inte förmår att på egen hand skapa ett eget läge. Fortsatt forskning kan 
gå in för att skapa en modifierad Kolla läget-modell, bättre anpassad till 
centrumvandringsproblematiken.  

I figur 38 nedan redovisas Kolla läget-modellens ingående parametrar 
(Gibert 1994), vad de betyder och jämförelse med diskussionerna i licen-
tiatavhandlingen. Detta är bara ett grovt försök att översätta dessa para-
metrar till de teoretiska och praktiska resonemang som förekommer i 
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studerad referenslitteratur. Att särskilja parkering och kollektivtrafik re-
spektive goda grannar och konkurrenter har inte visat sig vara relevant i 
sammanhanget. Många aspekter i de metoder, teorier och modeller som 
diskuterats i licentiatavhandlingen ligger sannolikt helt utanför para-
metrarnas respektive räckvidd. 

Följande figur visar endast var licentiatavhandlingens behandlade "state 
of the art" bäst passar in i Kolla lägets begreppsvärld. Tabellen kan läsas 
så här: om jag vill ha bättre miljö, läs teorierna bakom detta under avsnit-
ten om Arkitektonisk morfologi m m i licentiatavhandlingen. 
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Parametrar Enligt Kolla läget är 
en verksamhets läge 
bättre vid ... 

Enligt licentiatavhandlingen bör 
följande variabler behandlas för att 
avgöra lägeskvaliteten 

Stråk ... starkare trafikerade 
stråk, helst med gåen-
de, men i andra hand 
med fordon.  

Demografisk och ekonomisk miljö, 
sektorteorin, general theory of land 
rent, blandade primära stadsfunktioner, 
"time-space", vikten av att bygga tätt. 

Parkering ... fler "nyttiga" bpl i 
ändamålsenliga anlägg-
ningar. 

Kollektivtrafik ... fler busslinjer. 

Avståndsvariabler, tillgänglighet, tekno-
logisk miljö. 

Miljö ... fräschare och väl 
sammanhållna gaturum 
med ändamålsenlig 
möblering, upplevelse-
ytor m m. 

Arkitektonisk morfologi (form och 
gestaltning), teorin om naturlig stråk-
bildning, trygghet (trottoarens betydel-
se), vikten av små kvarter, arkitektonisk 
kvalité.  

Goda grannar ... fler och mer attrak-
tiva butiker och andra 
mångfaldsskapande 
verksamheter. 

Konkurrenter ... färre konkurrenter 
om de inte i högre grad 
är att betrakta som 
goda grannar och om 
inte den regionala 
marknaden tillåter ett 
stort utbud. 

Teorin om stråkets ekonomi, central-
ortsteorin, minimerandet av transak-
tionskostnader, byggnadsbeståndets 
åldersfördelning och anpassningsför-
måga. 

 
Figur 38: Metoder, teorier och modeller diskuterade i licentiatavhandlingen, fördelade på 
etableringsmodellen Kolla lägets parametrar. Politisk och kulturell miljö kan tänkas ingå i 
alla parametrar. 

Fortsatt forskning kan gå in för att skapa en modifierad Kolla läget-
modell, där även verksamheter som skapar sitt eget läge kan behandlas.   

12.3 Ett planeringsinstrument för kommersiellt uthålligare 
stadskärnor? 

För en doktorand återstår arbetet med att definiera och knyta ihop de 
komponenter – belysta i denna licentiatavhandling – som orsakar cent-
rumvandring. I ett sådant fortsatt arbete ligger att belysa orsakssamband, 
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arten av de relationer som finns mellan komponenterna, komponenter-
nas egenskaper m m. 

I licentiatavhandlingen har två olika dimensioner av centrumvandring 
behandlats, dels – mer utförligt beskrivet –  vilka faktorer och behov 
som kan tänkas ligga bakom centrumvandringen (kallade komponenter 
ovan), och dels – endast antytt – hur dessa samverkar (kallade relationer 
ovan). Grunden för hur de komplexa behoven samverkar är orsaks-
sambandet: olika behov hos en stor mängd människor leder till social 
interaktion mellan dessa, d v s själva processen, vilket i sin tur leder till 
stadsbyggnad eller fysisk förändring av denna. Det finns även en dyna-
mik i processen, vilket till exempel teorin om naturlig stråkbildning visar.  

En som har försökt få ihop de två dimensionerna är Sheth, vars teori 
schematiskt visas i figur 39. Sheth studerade främst regionala köpcentra, 
vilket innebär att teorin haltar om man försöker använda den i stadskär-
nesammanhang. Det är ändå värt att här ta upp den. Sheth (1983) var 
speciellt intresserad av köpbeteende och den underliggande mentala pro-
cessen. Sheth postulerade att tre grundläggande tankeskapelser, "shop-
ping motives", shopping options" och "choice calculus", påverkar var-
andra för att bestämma en konsuments preferenser eller benägenhet 
("shopping predisposition").  
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Figur 39: En konsuments benägenhet att besöka en viss butik eller butikskoncentration 
enligt Sheths (McGoldrick et al. 1992).   

"Shopping motives" refererar till en konsuments behov i en given in-
köpssituation (inköp av varor, tjänster, nöjen m m). Det som bestämmer 
"motiven" är bl a personliga värden, sociala värden och kunskapsvärden. 
Dessa värden ger konsumenten dess "shoppingstil". Chapman (1981) ger 
exempel på några typiska motiv: "desire for high esthetic rewards", "de-
sire to save money", "fear – desire to stay safe", "status – keeping up 
with others", "comfort – relaxing environment" och "emulation – need 
for acceptance from others". I den framställning som här föreligger har 
dessa behov diskuterats under främst avsnittet om kulturell miljö. För att 
som producent effektivt kunna hantera denna komplexa beslutsmiljö, 
sorteras konsumenterna in i olika typer såsom Homo Consumentus Lu-
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dens, Politicus och Effectivus. Chapman beskriver också varför koppla-
de inköp förekommer (detta fenomen gynnar i "choice calculus"-
processen de detaljhandelsmönster – "retail institutions" i figuren – som 
bäst tillfredsställer konsumentens sammansatta behov): 

 
The Latent Want Theory ... states that all consumers have a collection of la-
tent, or hidden, subconscious wants that lie dormant until one purchase has 
been made. These wants then bubble to the surface and fight for a position on 
the purchase priority list ... The fact that consumers have many unsatisfied la-
tent wants means that potential purchases are not always easily predictable. 

(Chapman 1981) 

 

"Shopping options" refererar till vilka utbudsställen som kan komma 
ifråga att tillfredställa konsumentens "motiv". "Shopping options" varie-
rar beroende på vilken "class of products/services" som avses. Det är 
upp till olika makthavare (politiker, tjänstemän, fastighetsägare, bu-
tiksägare m fl) att anpassa "produkten" stadskärnan så att "location", 
"retail structure", "image" m m så bra som möjligt passar in i "shopping 
motives".  

"Choice calculus" refererar till tre system eller modeller genom vilka 
konsumenter matchar ihop behov med möjliga utbudsställen.  

Det i licentiatavhandlingen diskuterade räntegapet skulle i detta sam-
manhang kunna vara en viktig indikator på framtida centrumvandring. 
Förändringar i markanvändning kan nämligen förklaras av bl a uppkoms-
ten av ett räntegap mellan den faktiska avkastningen vid aktuell markan-
vändning och en potentiell markränta vid mest effektiv markanvändning 
(Smith 1987). 

Fortsatt forskning kan gå in för att definiera och knyta ihop de kompo-
nenter – belysta i denna licentiatavhandling – som orsakar centrumvand-
ring. I ett sådant fortsatt arbete ligger att även belysa arten av de relatio-
ner som finns mellan komponenterna och komponenternas egenskaper 
m m. 

12.4 Något att tänka på vid forsatt forskning 
Jacobs (1963) sammanfattar i tre punkter hur man bör tänka om man vill 
förstå hur en stadskärna fungerar, punkter som bra sammanfattar ande-
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meningen i många av de tankar, idéer och erfarenheter som presenteras i 
föreliggande licentiatavhandling:  

 
To think about process; 

To work inductively, reasoning from particulars to the general, rather than the 
reverse; 

To seek for 'unaverage' clues involving very small quantities, which reveal the 
way larger and more 'average' quantities are operating.   

...  

Why think about process? Objects in cities – whether they are buildings, 
streets, parks, districts, landmarks, or anything else – can have radically differ-
ing effects, depending upon the circumstances and context in which they exist. 

... 

Why reason  inductively? Because to reason, instead, from generalizations ul-
timately drives us into absurdities ... City processes in real life are too complex 
to be routine ... They are always made up of interactions among unique com-
binations of particulars [detaljer], and there is no substitute for knowing the 
particulars ... Planners have been trained and disciplined in deductive [Jacobs 
kursivering] thinking ... 

... 

Why seek 'unaverage' clues, involving small quantities? Comprehensive statis-
tical studies, to be sure, can sometimes [Jacobs kursivering] be useful ... How-
ever, they tell almost nothing how the quantities are working in systems of or-
ganised complexity ... The 'unaverage' can be physical, as in the case of eye-
catchers which are small elements in much larger, more 'average' visual scenes. 
They can be economic, as in the case of one-of-a-kind stores, or cultural, as in 
the case of an unusual school or out-of-the-ordinary theatre. They can be so-
cial, as in the case of public characters, loitering places [stå och hänga], or 
residents or users who are financially, vocationally [yrkesmässig], racially or 
culturally unaverage ... Quantities of the 'unaverage', which are bound to be 
relatively small, are indispensable to vital cities. However, in the sense that I 
am speaking of them here, 'unaverage' quantities are also important as analyti-
cal means – as clues. They are often the only announcers of the way various 
large quantities are behaving, or failing to behave, in combination with each 
other ... And again, planners are the ones at the disadvantage. They have inevi-
tably [ofrånkomligen]come to regard 'unaverage' quantities as relatively incon-
sequential [obetydliga], because these are statistical [Jacobs kursivering] incon-
sequential. 

(Jacobs 1963, sid 440–443) 
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Fortsatt forskning kan gå in för att hitta och beskriva de "unaverage" 
eller ovanliga ledtrådar – t ex unika butiker – som omfattar väldigt små 
kvantiteter, men avslöjar hur större och mer vanliga kvantiteter – t ex i 
form av statistiska studier – fungerar i ett komplext system. 
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13 Sammanfattning och summary 

13.1 Sammanfattning 
Stadskärnor har oftast behållit sin styrka och attraktion i städer där grup-
peringen av de mest besöksintensiva verksamheterna skett efter en över-
gripande strategi. Ansvaret för detta ligger främst på kommun, fastig-
hetsägare och verksamhetsansvariga. Det starkaste området i stadskärnan 
förenar i dessa fall hög kvalitet i varor, service och lokaler med hög kvali-
tet i stadsmiljö och tillgänglighet. Då man istället väljer rå konkurrens 
istället för samverkan i stadskärnan blir fokuseringen lidande. Här finner 
vi sårbara stadskärnor och stadskärnedelar.  

Föreliggande licentiatarbete, med syftet att beskriva sambandet mellan 
fysiska och därpå följande ekonomiska förändringar som detaljhandeln i 
stadskärnan har upplevt, är ett led i att råda bot på den kunskapsbrist 
som alltjämt råder kring dessa förhållanden. Hypotesen är att det finns 
ett sådant samband. Ett exempel på centrumvandring är när klädbutiker 
överger sina gamla lokaler och flyttar till nya och mer ändamålsenliga.  

För att förstå varför stadskärnor existerar och ser ut som de gör, behöver 
man först försöka förklara varför städer uppkommer och förändras och 
identifiera drivkrafterna bakom stadens fysiska struktur. Eftersom ämnet 
rör sig över flera discipliner på ett fundamentalt sätt, har avhandlingsar-
betet inneburit litteraturstudier (c:a 100 publikationer av olika slag) från 
ett antal områden – arkitektur, stadsbyggnad, marknadsanalys, fastighets-
ekonomi, GIS och kulturgeografi.  

Stadsplanering handlar om rätt sak på rätt plats. Det visade sig dock un-
der hand som jag studerade andra forskares arbeten att det saknades en 
deduktiv teori för stadsbyggnad. En del forskare ansåg t o m att en sådan 
inte är möjlig. De flesta teorier hade grundproblemet att de utgick från 
att användningen av marken var beroende av avståndet till en viss cent-
rumpunkt. Lyckas man inte lösa detta problem, kan modellen exempelvis 
inte förutsäga en kommersiell tyngdpunktsförskjutning.  

Modetrender inom planeringsvärlden var en annan faktor som fördunk-
lade planeringsteorierna under perioder, man pendlade från teknokrati till 
låt gå-mentalitet, från hög till låg bebyggelse, från hög till låg exploater-
ing, från periferi till centrum, från funktionsuppdelning till den lilla sta-
den o s v.  
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Induktionsbevis – bevis grundade på enskilda fall – har den fördelen att 
de är betydligt lättare att finna giltiga än deduktiva teorier, men bär sam-
tidigt med sig en inneboende svaghet: ett drag av ad hoc – metod speci-
ellt anpassad för ett specifikt fall. Inom detta forskningsfält påträffade jag 
ett antal slutsatser som förstärkte de iakttagelser som jag har funnit ge-
nom min undersökning av 11 svenska stadskärnor, bl a vikten för en 
attraktiv stadskärnedel att ha ändamålsenliga lokaler och god tillgänglig-
het. Undersökningen omfattade i första hand en trettonårsperiod (1985-
1998), men också längre tillbakablickar.  

Den enskilt viktigaste drivande kraften bakom stadens utveckling visade 
sig vara befolkningsförändringar. Jag fann vidare i studien av 11 stads-
kärnor att eldsjälar, vänskapsband och statligt ingripande ibland har haft 
ett avgörande inflytande på var det framtida CBD och dess främsta de-
taljhandelsstråk hamnade. En del forskare argumenterade för införandet 
av en slumpmässig komponent för att hantera dylika modellproblem.  

Arbetsrapportens metod består egentligen av flera delmetoder: en kvali-
tativ och så långt möjligt även kvantitativ beskrivning och utvärdering av 
sambandet mellan fysiska och därpå följande ekonomiska förändringar 
som detaljhandeln i stadskärnan har upplevt. Detta har skett på basis av 
intervjuer med nyckelpersoner (totalt c:a 80 personer) och existerande 
lokala utredningar. Kunniga personer intervjuades om den fysiska och 
den kommersiella situationen (omsättning och hyresförmåga) i stadskär-
nans olika delar avseende både en före- och en eftersituation (1985 re-
spektive 1998) samt om de ansåg att det har förekommit någon cent-
rumvandring. Kontroll gjordes i lokala utredningar. Fallstudien omfatta-
de 11 orter.  

Den enskilt största centrumvandringspåverkande förändringen i de 11 
studerade orterna visade sig vara etablering av en stor galleria, tätt följd 
av ändrat verksamhetsinnehåll i befintliga lokaler, d v s ändrade lokala 
grannförhållanden. 

Förändring av nyttig besöksparkering visade sig vara också vara viktigt, 
speciellt i mindre orter, och införande av gågata och liknande påtagliga 
miljöförbättrande förändringar hade nästan en lika stor ekonomisk effekt 
som parkeringen (större för shopping). Allmän miljöupprustning utan 
förändringar i trafiksystemet gav marginell centrumvandring. 

Generellt i studerade orter gällde att positiva ekonomiska effekter, orsak-
ade av centrumvandring, i den aktiva (gynnade) delen av stadskärnan gav 
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negativa följdeffekter i den passiva (missgynnade) delen. Det visade sig 
alltså finnas ett samband mellan fysiska och därpå följande ekonomiska 
förändringar. 

Den metod jag har valt har ett egenvärde genom sin allsidiga belysning 
av problemområdet. En svaghet med tillbakablickande intervjuer är dock 
svårigheten att ur intervjusvaren "tvätta bort" de färgade preferenser som 
alla intervjupersoner besitter. Detta problem har hanterats genom att 
kombinera dokumentanalyser med intervjuer. Analyser av dokument i 
kombination med intervjuer är två lämpliga metoder att använda i en och 
samma studie, eftersom de ger möjlighet att direkt jämföra ett skriftligt 
med ett muntligt förlopp. Parallellt med och oberoende av intervjuer och 
dokumentstudier genomfördes även en annan studie. Den baserades på 
okulärbesiktningar och utnyttjade en modell med namnet Kolla läget, 
och syftet med den studien var att möjliggöra jämförelser av resultaten 
från två olika angreppssätt. För att säkerställa ett oberoende mellan de 
två metoderna gjorde jag inte själv Kolla läget-analysen utan den gjordes 
av en kollega.  

Strikt vetenskapligt är inga fallstudier generella; resultaten rymmer en 
högre eller lägre sannolikhet att infrias i en tillämpningssituation, men 
med det digra underlagsmaterialet minskar risken för ortsunika avvikel-
ser. 

Fortsatt forskning kan inriktas på hur sambandet ser ut mellan olika 
stadsfunktioner, hur de stödjer och hjälper varandra, vilka som är vitala, 
hur de bäst "blandas", hur de bör viktas utifrån stadens storlek och typ 
o s v. Först då kan man praktiskt analysera en stadskärnedels brister och 
kunna föreslå lösningar som är praktiskt och ekonomiskt genomförbara 
med största möjliga samhällsekonomiska nytta. I stadskärnesammanhang 
finns en stark koppling mellan vitala områden och höga fastighetsvärden. 
Samhällsekonomisk nytta innebär därför sannolikt även företags-
ekonomisk dito. 

I licentiatavhandlingen har två olika dimensioner av centrumvandring 
behandlats, dels – mer utförligt beskrivet –  vilka faktorer och behov 
som kan tänkas ligga bakom centrumvandringen (kallas ibland för kom-
ponenter), och dels – endast antytt – hur dessa samverkar (kallas ibland 
för relationer). Fortsatt forskning kan inriktas på att definiera och knyta 
ihop de komponenter som orsakar centrumvandring. I detta arbete ingår 
att belysa orsakssamband, arten av de relationer som finns mellan kom-



 

 

 centrumvandring – 143 – hyresförmåga  

ponenterna, komponenternas egenskaper m m. Detta kan leda fram till 
ett planeringsverktyg för uthålligare stadskärnor. 

13.2 Summary research paper 
Title of postgraduate thesis: The Competition Between Downtown Re-
tail Areas. What Makes Downtowns Shift Their Centers. 

When urban retail planning has an overall strategic view, the downtown 
keeps its strength and competitiveness. This is not only a job for the city 
council, all parties must participate: the success has resulted from private 
sector initiatives, good demographic characteristics, and supportive pub-
lic policies and actions (proper organisations and funds). The most suc-
cessful downtown area combines easy walking distance of a wide range 
of residences, offices, restaurants, parking, public transportations, hotels, 
cultural resources and other types of shops (an eclectic and eletric mix of 
shops will add interesting flavor to the CBD shopping experience). This 
has helped to create the CBD's retail vitality despite strong competition 
from other suburban shopping locations or urban shopping locations. 

The purpose of the postgraduate thesis is to find and describe the rela-
tionship between physical changes and economical shifts in the retail 
trade due to these changes. The hypothesis is that such a relationship 
exists.  

To understand why city centres exists, we need to understand what 
makes cities to emerge and change. My aim have been to find the forces 
behind the towns physical shape. The topic goes across several disci-
plines, among them architecture, real estate economics and urban plan-
ning. After studying these fields I come to the conclusion that a general 
theory of urban planning did not exists. Some scientists argued that such 
a theory is impossible to find.   

Planning is done by humans, and are thereby subjected to personal "col-
oured" feelings. This have has an great impact on the urban landscape 
during the decades: from "Megalopolis" to "the Decentrists" as an ex-
ample. 

In the literature I found a number of conclusions that was in accordance 
with my own observations, among them having modern buildings and 
god accessibility. The single most important factor for the shopping lo-
cations inside the CBD, to be an ongoing success, turned out to be 
changes of the size of the population. 
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My method was in principle simple, based on interviews with key per-
sons. The results that come out from these interviews was compared 
with information from local investigations and reports. A case study 
comprising eleven Swedish town's CBD areas was analysed in search for 
physical changes and economical shifts in the retail trade due to this 
changes, during the period 1985–1998. The retail analysis compared re-
tail areas between 1985 and 1998. 

Some of the conclusions in the study I accomplished was that important 
events to shift the balance of comparative strength between retail areas 
are new pedestrian streets and opening of major department stores or 
malls. New parking nearby also turned out to be of great importance, 
especially in smaller towns.  These events will draw customers from 
other downtown retail areas. High retail vacancy rate and declining rents 
is warning signs of recession in a retail area and soon the critical mass 
phenomenon is emerging: the lack of variety of high quality restaurants, 
boutiques, speciality retail, home furnishings stores etc makes the con-
sumer pattern to change despite good shopping opportunities still exist-
ing.  

In retail areas in decline, a successful turn around is possible when the 
retail has evolved its own niche where it coexists with other more preva-
lent needs. The study showed that a relationship between physical 
changes and economical shifts in the retail trade due to these changes 
actually exists.  

Chosen method has its benefits due to its comprehensive dealing with 
the subject. The common problem with interviews, the difference be-
tween stated preference and real preference – in this case manifest in 
possible over- and understatements–, is handled through a combined 
method of interviews and analysis of documents. This makes it possible 
to compare statements with other sources.   

In a pure scientific sense there is no case studies that are purely universal. 
In a new case, the results from my case study only holds a higher or 
lower probability of being true. The quantity of studied publications and 
interviewed people reduces the risk of place-dependent conclusions. 

Further research may be directed to the coherence between different 
primary uses: how they are best mixed together and how to make them 
give the most support to each other. When this is achieved, we can start 
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to give practical advice to a planning council that are financial sensible in 
matters of vitalising an urban area.  

In the postgraduate thesis has two different dimensions of the mecha-
nisms behind studied shifts in downtowns centers being dealt with: the 
components – more detailed shown – and the relations between these 
components – only briefly touched. Further research may also be di-
rected to define and explore the relationships between these compo-
nents. This could lead to an planning tool for more enduring  downtown 
retail areas. 
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14.3 Arbetsrapportens muntliga källor  
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perna. 
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Rolf Bengtsson, direktör, Östergötlands Köpmannaförbund. 
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Linköpings kommun. 

 

 För Malmö: 

Lars Backemar, fd fastighetschef, NK. 

Sven Arne Carlsson, direktör, Skåne-Blekinge Köpmannaförbund. 
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Sören Bergström, näringslivsdirektör. 
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14.4 Arbetsrapportens skriftliga källor 
För utredningar m m som har använts generellt eller speciellt för respek-
tive ort och stadskärna hänvisas till arbetsrapportens basrapport och dess 
olika ortsbilagor. 
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BILAGAN TEKNISK SLUTRAPPORT 
BESTÅR AV FÖLJANDE DELAR: 

 
 
 

BASRAPPORT 
Del I – Inledning 
Del II – Resultat 

Del III – Tillämpning 
 

MANUALEN 

Ett arbetsredskap för att bedöma ekonomiska  
effekter av fysisk centrumvandring. 

 

ORTSBESKRIVNINGAR 
Djupare beskrivning av 11 stadskärnor. 

Observera att i denna bilaga har vid ortsbeskrivningarna inga figurer tagits med, för 
dessa hänvisas dels till avsnittet om centrumvandrings ekonomiska effekter i elva 

studerade stadskärnor och dels till ortsbilagorna i arbetsrapporten "Centrumvandring 
och besöksintnsiva verksamheters hyresförmåga" (Henrikson 1998). 

Bilaga Ortsbeskrivning – Eskilstuna 
Bilaga Ortsbeskrivning – Falun 

Bilaga Ortsbeskrivning – Jönköping 
Bilaga Ortsbeskrivning – Kalmar 

Bilaga Ortsbeskrivning – Linköping 
Bilaga Ortsbeskrivning – Malmö 
Bilaga Ortsbeskrivning – Motala 

Bilaga Ortsbeskrivning – Norrköping 
Bilaga Ortsbeskrivning – Nyköping 
Bilaga Ortsbeskrivning – Uppsala 
Bilaga Ortsbeskrivning – Örebro 
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BASRAPPORT 

 

Förord 
Föreliggande arbete, Teknisk slutrapport, består av en tredelad basrapport: 
Del I – Inledning 
Del II – Resultat 
Del III – Tillämpning 
samt de fristående delarna: 
Manualen – ett arbetsredskap 
Bilaga Ortsbeskrivning – djupare beskrivning av 11 stadskärnor 
 
Teknisk slutrapport ingår i mitt licentiatarbete, som planeras vara färdigt under 1999 
på Regional planering, KTH. Rapporten hade ej varit möjlig utan finansiellt stöd 
från tio fastighetsägare, studerade kommuner, två konsultbolag och en högskola. 
 

Finansiärer tillika referensgrupp: 
Arne Alterstav, LUNDBERGS 

Lars Backemar, NK 
Rolf Gallon, SKANDIA 

Per-Olof Gatu, SKANSKA 
Torsten Hydén, SJ 

Björn Johnson, STADSGÅRDEN 
Gunnar Nordfeldt, BYGG-VESTA 

Lars-Olof Nordqvist, DIÖS 
Andreas Philipson, NÄCKEBRO 

Christer Sterner, AXEL JOHNSON 
Studerade kommuner: 

Nils Nilsson, FALU KOMMUN 
Bertil Gustafsson, JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Jörgen Haslum, NORRKÖPINGS KOMMUN 

Sten-Åke Petersson, LINKÖPINGS KOMMUN 
Bo Hermansson, NYKÖPINGS KOMMUN 
Sören Bergström, ÖREBRO KOMMUN 

samt Eskilstuna, Kalmar, Malmö, Motala och Uppsala 
Övriga finansiärer: 

Rolf H Reimers, NORDPLAN AB 
Jan Wejdmark, NEWSEC ANALYS AB 

Janne Sandahl, Centrumfunktion, KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN 
 

Handledargruppen: 
pol. mag. Sören Bergström (tillika idégivare) 

civ. ing. C-H Henrikson 
lektor Ove Krafft 

docent Rolf H Reimers 
adj. professor Janne Sandahl (huvudhandledare) 

civ. ing. Jan Wejdmark 
 

Till min hjälp har även en arbetsgrupp varit: 
Jessica Andersson, Jocke Sandahl och Peter Unnerstedt 

Tack!   forskningsing. Marcus Henrikson 
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Disposition 
 

SAMMANFATTNING 

DEL I INLEDNING 
1 BAKGRUND 

1.1 Programmets bakgrundsbeskrivning 

1.2 Programmets skrivning om syfte och förväntat resultat 

2 ARBETETS SYFTE 
3 RAPPORTERING 
4 ARBETSORGANISATION 
5 ARBETSSÄTT 

5.1 Ett komplext problemområde 

5.2 Allmän metoddiskussion 

5.2.1 Intervjuer 

5.2.2 Litteratursökning 

5.3 En retrospektiv före- efter studie 

5.4 Huvudmetodik – flera vägar mot samma mål, indicieforskning 

5.5 Ortsurval – hellre många översiktliga än få djuplodande 

5.6 Metodvariant Kolla Läget (KL)  

5.7 Metodvariant Intervjuer mm (IU)  

5.8 Oberoende metodtillämpning 

5.9 Andra tillämpade metoder 

5.10 Analys – sambandet mellan fysisk centrumvandring och  
ekonomiska effekter 
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5.10.1 Enskilda stadskärnor 

5.10.2 Generalisering 

5.11 Analys – ”early warning” system 

5.12 Arbetsgång 

6 RESULTATETS ANVÄNDBARHET 
7 RESULTATETS BEGRÄNSNINGAR OCH 
TILLFÖRLITLIGHET 
8 DEFINITIONER 
9 FÖRKORTNINGAR 

DEL II RESULTAT – CENTRUMVANDRINGS 
KOMMERSIELLA EFFEKTER 
1 LÄSANVISNING 

1.1 Om texten 

1.2 Om metodvarianterna 

1.2.1 Metodvariant Kolla Läget (KL)  

1.2.2 Metodvariand Intervjuer mm (IU)  

2 CENTRUMVANDRINGS KOMMERSIELLA 
EFFEKTER I ELVA STUDERADE STADSKÄRNOR 

2.1 Eskilstuna 

2.2 Falun 

2.3 Jönköping 

2.4 Kalmar 

2.5 Linköping 

2.6 Malmö 
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2.7 Motala 

2.8 Norrköping 

2.9 Nyköping 

2.10 Uppsala 

2.11 Örebro 

3 METODKONTROLL KOLLA LÄGET 
3.1 Kolla Läget ger en bra bild av den kommersiella 
tyngdpunktsförskjutningen 

3.2 Kommentar om osäkerheter 

3.3 Övriga kommentarer 

4 CENTRUMVANDRINGS TOTALA EKONOMISKA 
OMFATTNING 
5 DELPARAMETRARS BETYDELSE FÖR DEN 
KOMMERSIELLA TYNGDPUNKTSFÖRSKJUTNINGEN 

5.1 Två oberoende angreppssätt 

5.2 Modellkonstruktion baserad på KL och kontrollerad av IU 

5.3 Ger de två metodvarianterna KL och IU samma resultat?  

6 DIAGRAM FÖR BEDÖMNING AV 
KOMMERSIELLA EFFEKTER 
7 SPECIALFALL 

7.1 Etablering av stor galleria 

7.2 Specialfall – skapa nytt centrumläge 

7.2.1 Inte så lätt 

7.2.2 Men ibland går det 

7.2.3 Exempel ur materialet 
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DEL III TILLÄMPNING 
1 ALLMÄNT 
2 EARLY WARNING FÖR OMGIVNINGENS 
AGERANDE 

2.1 Allmänt 

2.2 Checklista för viktiga händelser 

 
 

Till denna rapport hör följande delar 
1.  Manualen (ett arbetsredskap) 
2–12.  Elva stycken ortsbilagor (djupare beskrivning av respektive 
stadskärna) 
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 SAMMANFATTNING 
 

Arbetets syfte har varit att  
1. kartlägga – kvalitativt och kvantitativt – fysisk centrumvandring i ett 

antal stadskärnor. 
2. söka och beskriva sambandet – kvalitativt och kvantitativt, ortsunikt och 

generellt – mellan fysisk och ekonomisk centrumvandring (uttryckt som 
möjlig försäljning i besöksintensiva verksamheter). 

3. ta fram ett ”early warning” system för centrumvandring. 
 

Huvudmetodiken har varit att ta flera vägar för att nå samma mål, s.k. 
indicieforskning: 

• En kvantitativ beskrivning och utvärdering med 
lägesvärderingsmodellen Kolla Läget (metodvariant KL). 

• En kvalitativ och så långt möjligt även kvantitativ 
beskrivning och utvärdering på basis av intervjuer med 
nyckelpersoner och existerande lokala utredningar 
(metodvariant IU). 

• Resultatet från de två metodvarianterna jämförs. Vid 
överensstämmelse borde man dels kunna lita på resultatet, 
dels kunna anse att Kolla Läget kan användas för praktisk 
utvärdering av centrumvandring och dess effekter. Till detta 
har en litteraturstudie företagits för att kontrollera att man 
inte har missat något väsentligt. 

 
Föreliggande rapport bygger på totalt 11 orter, varav en basgrupp bestående 
av Malmö, Uppsala, Linköping, Norrköping, Kalmar och Motala. Övriga 5 
orter ingår i en valideringsgrupp bestående av Falun, Eskilstuna, Jönköping, 
Örebro och Nyköping. 
 
Till min hjälp har jag haft en arbetsgrupp på 3 personer för specialinsatser, en 
referensgrupp på 15 personer och en handledargrupp på 6 personer. C:a 40 
personer har djupintervjuats i de sex basorterna, samt ett 50-tal i 
valideringsorterna. 
 
De två metoderna KL och IU ger i stort sett samma bild av den fysiska 
resp. kommersiella centrumvandringen, vilket gör resultatet tillförlitligt. 
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I föreliggande arbete redovisas ett arbetsredskap, som tar hänsyn till följande 
delparametrar: 
• Goda grannar, t.ex. förändring av lokalinnehåll eller nybyggnation av 
affärshus. 
• Stråkmiljö, t.ex. införande av gågata, ny gatumöblering eller vegetation. 
• Stråkintensitet, t.ex. förändrade gång- eller biltrafikflöden. 
• Biltillgänglighet, t.ex. förändrad parkering eller förändrad restid till eller 

gångtid i stadskärnan. 
• Kollektivtrafiktillgänglighet, t.ex. nya hållplatslägen. 
• Konkurrenter, t.ex. en ny klädbutik bredvid en befintlig. 
De har olika betydelse, och förklarar var och en mellan 0 och 30% av 
centrumvandringseffekten i berörd stadskärnedel, vanligen ligger 
konkurrenter lågt och goda grannar högt.  

 
Cenrumvandring omnfördelar stora värden i en stadskärna, i studerade orten 
från 0 Mkr (Norrköping) till 300 Mkr (Malmö) i omsättning. 
 
För en nyetablering på egen hand skall kunna skapa en reell och bestående 
centrumvandring krävs olika stora åtgärder, beroende på fastighetens läge i 
förhållande till det kommersiella huvudstråket: 
• För att vara någorlunda säker på att lyckas åstadkomma stabil 

centrumvandring till ett isolerat läge, flera kvarter eller mera bort från den 
etablerade stadskärnan, bör satsningen ha en storleksordning omfattande 
minst 25 % av hela stadskärnan (mätt i yta eller omsättning). Kvaliteter 
som tillgänglighet etc. måste leva upp till satsningens storlek och profil. 

• För att vara någorlunda säker på att lyckas åstadkomma stabil 
centrumvandring till ett läge just i utkanten, max ett kvarter bort från den 
etablerade stadskärnan, bör satsningen ha en storleksordning omfattande 
minst 10 à 20 % av hela stadskärnan (mätt i yta eller omsättning). 
Kvaliteter som tillgänglighet etc. måste leva upp till satsningens storlek 
och profil. 

 
Den enskit största cenrumvandringspåverkande åtgärden i alla studerande 
orter är etablering av en stor galleria, vilket ofta gett 
centrumvandringseffekter på tiotals procent av möjlig omsättning. 
 
Ändrat innehåll i befintliga lokaler, d.v.s. ändrade lokala grannförhållanden, 
ger liknande, men vanligtvis mindre effekter. 
 



 

 centrumvandring – 171 – hyresförmåga  
BILAGA Teknisk slutrapport 

BASRAPPORT Del I Inledning 

 

Förändring av nyttig besöksparkering är viktigt, speciellt i mindre orter, där 
centrumvandringseffekterna på möjlig omsättning kan bli något tiotal procent 
för tillgänglighetskänsliga sortiment.  
 
Införande av gågata och liknande påtagliga miljöförbättrande åtgärder har 
nästan lika stor effekt som parkeringen (större för shopping). Införande av 
gågata och försämring av parkeringen kopplas ibland och ger vanligtvis ett 
plusnetto för berörda verksamheter utom i mycket små stadskärnor eller 
sekundära stadskärnedelar, där nettot kan bli negativt. 
 
Allmän miljöupprustning utan åtgärder i trafiksystemet (t.ex. utan införande 
av gågata) ger marginella centrumvandringseffekter, kanske någon procent 
på omsättningen i närmast berörda verksamheter. 
 
Generellt sett gäller att positiva centrumvandringseffekter i den aktiva delen 
av stadskärnan ger negativa följdeffekter i den passiva delen. 

 
Lic-avhandlingen, som beräknas vara klar under 1999, kommer bl.a. att ge en 
kompletterande teoretisk grund till denna Tekniska slutrapport. 
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Del I Inledning 
 
1 BAKGRUND 

Texten i avsnitt 1 är, bortsett från några språkliga förändringar, 
identisk med det program från 22/5 1997, som låg till grund för 
KTH-Centrumfunktions och finansiärernas satsning på projektet 
”Centrumvandrings inverkan på fastigheters lönsamhet”. 
Programmet gav en bra bakgrundsbeskrivning och en bra 
diskussion av syftet, varför jag återger det här i utdrag. Men det är 
också gott att se, att det hittills utförda arbetet till nästan alla delar 
har uppfyllt programmets, KTH:s och finansiärernas önskemål och 
utfästelser. Jag anger med text inom ruta när så inte skett, antingen 
för att jag inte uppfyller eller för att vi gör det mer än väntat. 

1.1 Programmets bakgrundsbeskrivning 
Stadskärnans långsiktiga överlevnad beror av dess förmåga att balansera 
olika intressenters krav och förväntningar. Så länge byggnader och miljö 
motsvarar de marknadsfaktorer som styr butiksprofil, konsumentbeteende 
och efterfrågan på kontorslokaler och bostäder, råder relativ stabilitet i 
stadskärnan och dess stråk. Vid brist på överensstämmelse riktar 
cityaktörerna sitt intresse mot andra lägen och de krafter som initierar 
centrumvandring sätts i rörelse. Detta blir tydligast vid förskjutningar i 
konsumentintresse riktade mot butiker och andra besöksintensiva 
verksamheter. 

Centrumvandring kan förskjuta stadskärnans kommersiella tyngdpunkt 
kraftigt och sätter då stora kapitalbelopp i rörelse för samhälle, 
verksamheter och fastighetsägare. 

Analyser och kunskap om de samverkande påverkansfaktorer, som styr 
centrumvandring och fastighetsvärdeförändring, är förvånansvärt 
begränsade med tanke på de miljardvärden som riskeras. En 
genomlysande och adekvat undersökning och analys kan ge värdefullt 
kunskapsunderlag för dagens och morgondagens beslutsfattare. 
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1.2 Programmets skrivning om syfte och 
förväntat resultat 

Det primära syftet med här redovisat arbete är att visa hur förhållanden 
som fysisk miljö, fastighetskvalitet och ”marknadsbeteenden” initierar och 
påverkar centrumvandring och dess effekter. Och vice versa. 

Detta skall ge olika stadskärneaktörer, framför allt fastighetsägare, 
underlag för strategier för att parera eller ta tillvara centrumvandrings 
effekter respektive påverka stadskärnans utveckling för att söka undvika 
eller uppmuntra centrumvandring. 

Följande frågor belyses. 

• Faktorer som – enskilt eller i samverkan – utlöser, förstärker eller 
mildrar centrumvandring och dess effekter. 

• Hur centrumvandring påverkar fastigheters värde. 

Detta påvisas indirekt via påverkan av hyresgästernas 
försäljningsmöjligheter och därmed deras hyresförmåga. Beslut 
om denna inriktning togs tidigt i referensgruppen. 

• Hur åtgärder i/på fastighet kan på- eller motverka centrumvandring. 

Detta behandlas i förekommande fall som specifika exempel i 
ortsbilagorna. 

• De samband som finns mellan åtgärder i/på fastighet och åtgärder i den 
yttre miljön. Hur kan t.ex. tillgänglighets-, stråk- och 
fastighetsåtgärder samverka? 

• Vad kostar centrumvandring för fastighetsägare och samhälle? 

Behandlas översiktligt i denna rapport. 

• Hur påverkas fastigheter med olika innehåll (butiker och andra 
besöksintensiva verksamheter, kontor och andra arbetsplatser 
respektive bostäder och andra stabila verksamheter)? 

Behandlas ej. Beslut härom togs på ett tidigt skede i 
referensgruppen. 

• Vilka är de första tecknen på centrumvandring och hur kan man 
organisera ett system för ”early warning” för rätt åtgärder i rätt tid? 
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• Är centrumvandring ett generellt fenomen eller finns variationer med 
ortsspecifika förhållanden som ex-vis storlek och extern konkurrens?  

• Vilka är de mest effektiva och ”lönsamma” åtgärderna avseende yttre 
miljö, fastighet eller fastighetsinnehåll om man vill motverka 
centrumvandring? 

• Finns god respektive dålig centrumvandring? 

Behandlas ej. Frågan är knappast relevant. 

Arbetet bör bl.a. kunna ge  

• en bedömningsmetodik för enskilda fall.  

Vi har på denna viktiga punkt lyckats nå längre än vi vågade tro 
när arbetet började: vi kan inte bara peka ut riktningar utan även 
ange hyggligt relevanta siffervärden för centrumvandrings 
kommersiella effekter. 

• en checklista för fastighetsåtgärder som hindrar eller mildrar 
centrumvandring och dess effekter. 

Vi har kunnat gå längre, till en hyggligt relevant kvantifierad 
bedömningsmetodik: den s.k. Manualen. 

• en checklista för att ta ”centrumvandringstemperaturen” i olika orter 
och kanske utpeka/rangordna orter med olika risk för 
centrumvandring. 

Ej helt färdigt, kommer att utvecklas i lic-avhandlingen. 

• En internationell/nationell exempelsamling över 
centrumvandringsorter, kanske även med kostnader. 

Endast nationell, i form av våra studerade 11 stadskärnor. 
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2 ARBETETS SYFTE 
Arbetets primära syfte är att  
1. kartlägga – kvalitativt och kvantitativt – fysisk centrumvandring i ett 

antal stadskärnor. 
2. söka och beskriva sambandet – kvalitativt och kvantitativt, ortsunikt och 

generellt – mellan fysisk och ekonomisk centrumvandring (uttryckt som 
möjlig försäljning i besöksintensiva verksamheter). 

3. ta fram ett ”early warning” system för centrumvandring. 

3 RAPPORTERING 
Arbetet rapporteras i tre steg, utöver den underhandsrapportering som skett 
till referens- och handledargrupperna: 
• Koncept till teknisk basrapport. I detta beskrivs metodik och resultat, 

men endast baserat på 6 av de 11 studerade stadskärnorna (samt kunskap 
ur litteratur mm). 

• Teknisk slutrapport, alltså det som här föreligger. I denna har konceptets 
resultat kontrollerats mot och expanderats med resterande 5 stadskärnor.  

• Licentiatavhandling, sommaren 1999. I denna läggs betydligt större vikt 
vid vetenskaplig behandling och redovisning av bakomliggande teori, 
”state of the art”, metodik och tillförlitlighet. Sakresultatet kan dock 
antas bli likartat det i den tekniska basrapporten. 

4 ARBETSORGANISATION 
Jag har i det löpande arbetet haft följande personer till hjälp för 
specialinsatser. 
• Civ. ing. Peter Unnerstedt (intervjuer och metoddiskussioner). 
• Civ. ing. Jocke Sandahl (Kolla Läget). 
• Fysisk planerare Jessica Andersson (illustrationer). 
Arbetet har fortlöpande följts av följande handledargrupp. 
• Ekon. d:r Ove Krafft, lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid 

Göteborgs universitet (företagsekonomi och detaljhandel). 
• Pol. mag. Sören Bergström, näringslivschef i Örebro kommun 

(kommunal planering med särskild inriktning mot näringsliv och 
stadsbyggnad, extern huvudhandledare). 

• Arkitekt och docent Rolf H Reimers vid inst. För Arkitektur, KTH 
(arkitektur, modellteknik och presentationsteknik). 

• Civ. ing. Jan Wejdmark, vd för NewSec Analys AB (fastighetsekonomi 
och              -analys). 

• Civ. ing. C-H Henrikson, konsult vid Nordplan AB (projektplanering 
och fastighetsekonomi). 
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• Tekn. d:r Janne Sandahl, adj. professor i Centrumfunktion vid KTH, 
konsult och styrelseordf. I Nordplan AB och grundare och 
styrelsemedlem i Föreningen Förnya Stadskärnan (KTH:s 
huvudhandledare och examinator). 

Följande samverkansgrupp har följt arbetet vid månatliga möten (där deras 
ortsval är angivet inom parantes): 
• Arne Alterstav, Byggnads AB L E Lundberg (Motala). 
• Lars Backemar, NK Cityfastigheter (Norrköping). 
• Per Ericsson, Bygg-Vesta Åke Eriksson Fastigheter AB (Motala). 
• Rolf Gallon, Skandia Fastighet (Linköping, Örebro). 
• Per-Olof Gatu, Skanska Bygg AB, Div. Stockholm Mälardalen 
(Linköping,  
Eskilstuna). 
• Torsten Hydén, SJ Fastighetsdivision (Malmö). 
• Björn Johnson, Fastighets AB Stadsgården (Kalmar). 
• Gunnar Nordfeldt, Bygg-Vesta Åke Eriksson Fastigheter AB (Motala). 
• Lars-Olof Nordqvist, Diösfastigheter AB (Uppsala, Falun). 
• Andreas Philipson, Näckebro AB (Malmö). 
• Christer Sterner, Axel Johnson Fastighetsförvaltning AB (Uppsala, 

Nyköping). 
• Urban Zackrisson, Diösfastigheter AB (Uppsala, Falun). 

5 ARBETSSÄTT 

5.1 Ett komplext problemområde 
Centrumvandring är inget exakt begrepp och att studera de kommersiella 
effekterna av centrumvandring är ingen exakt vetenskap. Det gäller att 
beskriva en process, som ofta är utdragen under många år och som kan te sig 
väsentligt olika beroende på lokala förhållanden. Teoretiska metodansatser 
kan sökas inom exempelvis kulturgeografi, stadsbyggnad, centrumfunktion 
och fastighetsekonomi.  
Jag återkommer i licentiatavhandlingen till en diskussion om bakomliggande 
teori och olika modellvärldars för- och nackdelar. 

5.2 Allmän metoddiskussion 
 
5.2.1 Intervjuer 

Kunniga människor har intervjuats för att ge en allmän belysning av 
ämnesområdet, utöver deltagarna i handledar- och arbetsgrupperna: 
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• Johan Norrsell, Svenska Bostäder. 
• Fredik von Platen, Boverket. 
• Per Tornée, centrumledare Lund och hedersordförande i FSK, 

Föreningen Förnya Stadskärnan. 
 
5.2.2 Litteratursökning 

Vi har gått igenom en stor mängd universitetsbibliotek, föreningsmaterial 
mm, dels direkt genom litteraturlistor, dels via Internet. Jag återkommer till 
detta i licentiatavhandlingen. Redovisning och diskussion följer i 
licentiatavhandlingen.  
Nämnas kan redan här några viktigare skrivna källor och rapporter, som dock 
bara ger delmetoder, ingen av dem tar ett helhetsgrepp på ämnet: 
• Ove Krafft (1980) Trafiksaneringarnas inverkan på detaljhandeln, 

Göteborgs Universitet, Företagsekonomiska Institutionen. 
• Chapman, E. N. (1981) Dynamic Retailing, Science Research Associates: 
Chicago. 
• PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL STUDY WEEK 

AMSTERDAM, 11-17 SEPTEMBER, 1966 (1967) Urban Core and 
Inner City, University of Amsterdam Sociographical Department, E. J. 
Brill, Leiden, Netherlands: Netherlands. 

• Short, J. R. (1996) The Urban Order. An Introduction to Cities, Culture, 
and Power, Blackwell Publishers Ltd: Oxford. 

• Hass-Klau, C. (1993) Impact of pedestrianization and traffic calming on 
retailing. A review of the evidence from Germany and the UK, Transport 
Policy, 1993 Volume 1 Number 1. 

• Gibert, P. (1994) Kolla läget – Controle et développement d’un modèle 
d’évaluation commerciale des centres villes (Kolla läget – test av en 
utvärderingsmodell för stadskärnor), KTH, Trafik och 
Transportplanering: Stockholm. 

• JM Byggnads och Fastighets AB. (1997) ”Beräknat marknadsvärde och 
marknadsposition”, Årsredovisning 1996. JM Byggnads och Fastighet 
AB. 

• Sandahl m.fl. (1994) Stadskärneförnyelse och fastighetsvärde, Nordplan, 
NewSec och Handelshögskolan i Göteborg. 

5.3 En retrospektiv före- efter studie 
Centrumvandring är ett långsiktig process, vanligen löpande över många år. 
För att ge en realistisk och kvantitativ beskrivning av händelser under en 
tidsperiod kan man antingen göra reella före-efter studier eller retrospektiva 
sådana. Av uppenbara skäl m.h.t. tidplanen för mitt arbete har den senare 
angreppssättet valts, d.v.s. en retrospektiv före- efter studie. 
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Tidsspannet bör vara långt för att täcka betydelsefulla händelser, men 
samtidigt inte gå längre tillbaka än vad som kan rekonstrueras med 
tillförlitlighet genom intervjuer och andra lokala källor. Dessutom är 
uppgiften att studera ”modern” centrumvandring av en typ, som kan tänkas 
förekomma även i framtiden. 
Jag har i samråd med handledar- och referensgruppen och mot denna 
bakgrund valt tidsspannet 1985-1998, d.v.s. en fjortonårsperiod.  
Ett antal stadskärnor med olika fysisk och kommersiell struktur har kartlagts 
för de två tidpunkterna. Skillnaderna som uppstått är centrumvandringen, 
fysisk respektive kommersiell, under perioden.  

5.4 Huvudmetodik – flera vägar mot samma 
mål, indicieforskning 

Två principiella frågeställningar har utkristalliserats under 
metoddiskussionerna: 
1. Skall man – inom givna budgetramar – satsa på djup analys av ett 

fåtal stadskärnor eller grundare analys av många?  
2. Skall man försöka finna en matematisk beskrivnings- och 

utvärderingsmodell eller skall man basera sig på människors 
uppfattningar? 

Vad gäller svaret på fråga 1 har mitt svar efter ingående diskussioner i 
handledar- och referensgrupperna blivit en kompromiss på 11 st. stadskärnor, 
se vidare nedan. 

Vad gäller fråga 2 har mitt svar blivit både – och: 

• En kvantitativ beskrivning och utvärdering med 
lägesvärderingsmodellen Kolla Läget. Jag kallar detta ”metodvariant 
Kolla Läget” (KL). 

• En kvalitativ och så långt möjligt även kvalitativ beskrivning och 
utvärdering på basis av intervjuer med nyckelpersoner och existerande 
lokala utredningar. Jag kallar detta ”metodvariant Intervjuer mm” (IU). 

• Resultatet från de två metodvarianterna jämförs. Vid överensstämmelse 
borde man dels kunna lita på resultatet, dels kunna anse att Kolla Läget 
kan användas för kvantitativ utvärdering av centrumvandring och dess 
effekter. 
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5.5 Ortsurval – hellre många översiktliga än 
få djuplodande 

Valet står alltså mellan att studera ett fåtal stadskärnor noga eller många 
mindre noga. Något riktigt bra svar om bästa avvägning kan inte ges (jag 
återkommer till detta i licentiatavhandlingen). Några inverkande faktorer: 
• Djuplodning kräver tillgång till tillräcklig mängd detaljerade och 

tillförlitliga data om t.ex. enstaka fastigheter och verksamheter, vilket är 
svårt att få tag på. 

• Djuplodning ger kunskap om ett relativt fåtal orts- och problemtyper. 
• Orter av varierande storlek och karaktär bör ingå för att ge generaliserbar 

kunskap. 
• Orter med varierande grad av centrumvandring och centrumvandring 

förorsakad av olika typer av händelser bör ingå för att ge generaliserbar 
kunskap. 

• Många fastighetsägare önskade medverka och var och en hade sina 
”favorit-orter”. 

Jag beslöt till sist, som nämnts ovan, att studera 11 st stadskärnor, vilket är 
ganska många, i det ursprungliga programmet räknade vi med 6 st. De 11 
stadskärnorna delades upp i två grupper, en grupp på 6 stadskärnor för den 
grundläggande analysen och en grupp på 5 stadskärnor för validering av det 
sålunda erhållna resultatet. 
Grupp grundläggande: Malmö, Uppsala, Linköping, Norrköping, Kalmar och 
Motala. 
Grupp validering: Falun, Eskilstuna, Jönköping, Örebro och Nyköping. 

5.6 Metodvariant Kolla Läget (KL) 
I lägesvärderingsmodellen Kolla Läget görs kvantitativa värderingar 
(beräkningar) av lägeskvaliteter (fysiska förhållanden och därtill kopplade 
försäljningsmöjligheter) för besöksintensiva verksamheter i en stadskärna 
eller annan typ av köpcentrum. Modellen är beprövad och ger bra anvisningar 
om hur olika typer av fysiska händelser påverkar omsättningsmöjligheterna i 
ett visst läge, t.ex. ett stråk, ett kvarter eller en butik.  

Om Kolla Läget skulle kunna kalibreras för valt problemområde, 
centrumvandring, skulle den kunna bli ett operativt instrument för kvantitativ 
bedömning (beräkning) av den samlade kommersiella effekten av 
centrumvandring samt av delfaktorernas betydelse härför. Jag har satsat på att 
en sådan kalibrering kan göras. 
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Kolla Läget kräver som underlagsmaterial kännedom om den fysiska 
situationen, inkl verksamhetsutbudet, för de tidpunkter man vill studera. 
Denna kunskap har inhämtats genom intervjuer och utredningsrapporter för 
före-situationen (1985) och genom besiktning för efter-situationen (1998).  

Kolla Lägets resultat illustreras i s.k. Kolla Läget kartor avseende före-
situationen och förändringen till efter-situationen.  

5.7 Metodvariant Intervjuer mm (IU) 
Metodvariant Intervjuer mm är till sin natur enkel:  

• Kunniga människor intervjuas om den fysiska och den kommersiella 
situationen (försäljning och hyresförmåga) i stadskärnans olika delar 
avseende både före- och eftersituationen (1985 resp. 1998) samt om sin 
uppfattning om det varit någon centrumvandring. 

• Kontroll görs i lokala utredningar. 

Metodvariant Intervjuer mm får ett egenvärde genom sin allsidiga belysning 
av problemområdet. Den kan också nyttjas för rimlighetskontroll av 
metodvariant Kolla Lägets resultat. 

5.8 Oberoende metodtillämpning 
Eftersom de två metodvarianterna nyttjas för att kontrollera varandra är de 
viktigt att de tillämpas, så långt möjligt, oberoende av varandra. Så har också 
skett: 
• Olika inventerare.  
• I huvudsak olika lokala kunskapskällor, intervjuade av olika personer.  
• Fristående analys av olika personer. 

Kolla Läget har till alla delar hanterats av Jocke Sandahl medan jag själv, 
assisterad av Peter Unnerstedt, svarat för allt arbete inom metodvariant 
Intervjuer mm.  

Intervjupersonerna har valts ut i samråd med handledar- och 
referensgrupperna. För metodvariant Kolla Läget har vi sökt personer med 
bästa lokala sakkunskap om den fysiska situationen 1985 och för 
metodvariant Intervjuer mm har vi sökt personer med bästa lokala 
sakkunskap om den fysiska och ekonomiska centrumvandringen under 
perioden 1985-1998.  

Intervjuade nyckelpersoner, i de flesta fall på plats i de nu redovisade 11 
orterna, är (fler personer tillkommer i form av kortare telefonintervjuer): 
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Eskilstuna 

• Lars Eklöv, Bygg Mälardalen, Skanska Stockholm Mälardalen. 

• Jan Krontorp, planchef, stadsarkitekt, Eskilstuna kommun. 

• Harriet Lagerbo, VD, Eskilstuna Köpmannaförening. 

Falun 

• Anders Erik Bäck, kulturgeograf på kommunledningskontoret, Falu 
kommun. 

• Per Grundström, planarkitekt, genomförande av fysiska åtgärder i 
centrala stadsrum, Falu kommun. 

• Lars-Olof Nordqvist, Diösfastigheter. 

Jönköping 

• Anders Grahn, ordf. Köpmannaföreningen. 

• Staffan Petterson, VD Svensk Handel Region Jönköping. 

• Lena Wahlgren, VD, På Stan i Jönköping AB. 

Kalmar 

• Åke Andersson, centrumledare, Kvarnholmens Centrumförening. 

• Olle Cras, fd VD i Kalmar läns Köpmannaförbund. 

• Fredrik von Platen, fd planchef i Kalmar, tf gen dir Boverket. 

• Lars-Olof Sjögen, kommunal parkeringsexpert, Kalmar kommun. 

• Martin Storm, översiktplanerare, stadsbyggnadskontoret, Kalmar 
kommun. 

• Jörgen Tegnander, fastighetsägare. 

Linköping 

• Rolf Bengtsson, direktör, Östergötlands Köpmannaförbund. 

• Ulla Danell, cityledare. 

• Hans Johansson, avdelningschef, Skanska. 

• Lars-Gunnar Lundberg, centrumledare, gallerian Gränden. 

• Sten-Åke Pettersson, näringslivschef, näringslivskontet, Linköpings 
kommun. 
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• Per Sandström, kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten, 
Linköpings kommun. 

Malmö 

• Lars Backemar, fd fastighetschef , NK. 

• Sven Arne Carlsson, direktör, Skåne-Blekinge Köpmannaförbund. 

• Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare, stadsmiljöavdelningen. 

• Gustav von Seth, förvaltningschef, Näckebro Malmö. 

• Per Tornée, fd ciyledare Malmö. 

Motala 

• Rolf Bengtsson, direktör, Östergötlands Köpmannaförbund. 

• Jan Holmberg, planeringschef, kommunledningskontoret. 

• Hans Johansson, avdelningschef, Skanska. 

• Håkan Johansson, kanslist, köpmannaföreningen. 

• Ove Krafft, detaljhandelsexpert, lektor, Handelshögskolan i Göteborg. 

• Lars-Gunnar Lundberg, centrumledare, gallerian Gallerian. 

• Gunnar Wulff, Åhléns. 

• Bengt Östensson, VD, Östenssons Matglada butiker. 

• Gösta Östensson, grundare, Östenssons Matglada butiker. 

Norrköping 

• Lars Backemar, fd fastighetschef, NK. 

• Rolf Bengtsson, direktör, Östergötlands Köpmannaförbund. 

• Måns Hagberg, fd stadsarkitekt, Norrköpings kommun. 

• Hand Gäfvert, stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadsenheten, 
Norrköpings kommun. 

• Rolf Ohlsson, centrumledare, galleriorna Spiralen och Linden. 

Nyköping 

• Anders Bjurström, projektledare näringslivsfrågor, Nyköpings kommun. 

• Håkan Lundberg, centrumledare för Nyköpings stadskärna. 
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• Hans Nilsson, trafikplanerare, Nyköpings kommun. 

• Eva Pettersson, uthyrning, Axel Johnson Fastigheter. 

• Sven Hanson, fastighetsägare, Fastighets AB Viktor. 

Uppsala 

• Anders Enebrand, näringsidkare, Trolltyg. 

• Bengt Janemar, engagerad i cityföreningen och näringsidkare, MQ och 
Janemars. 

• Stefan Nilsson, ansvarig för översiktplanering, Uppsala kommun. 

• Urban Zackrisson, fastighetsekonom, Diös. 

Örebro 

• Sören Bergström, näringslivsdirektör. 

• Per Brogren, VD Örebro läns fastighetsägareförening.  

• Björn Gunnarsson, bitr. stadsbyggnadsdirektör.  

• Jan Hallqvist, fd handlare. 

• Leif Hilding, avdelningschef på trafikavdelningen, Örebro kommun. 

5.9 Andra tillämpade metoder 
Ett flertal utvärderingsmetoder har nyttjats för delanalyser, t.ex. följande.  
• PBG-metoden för värdering av tillgänglighetsförändringar. 
• ”Jan Wejdmarks metod” för värdering av fastighetslägen. 
• Ove Kraffts metod för värdering av miljökvaliteter på gator och torg. 
• Carmen Hass-Klaus erfarenhetsdata för värdering av förnyelsenivåer i 

stadskärnor. 
• Metodik för värdering av förnyelsesatsningars inverkan på 

fastighetsvärden enligt Nordplan AB m.fl. 
Jag återkommer i licentiatavhandlingen till en diskussion om dessa och annan 
bakomliggande teori och olika modellvärldars för- och nackdelar. 
 

5.10 Analys – sambandet mellan fysisk 
centrumvandring och ekonomiska effekter 
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5.10.1 Enskilda stadskärnor 
Varje stadskärna behandlas i respektive ortsbilaga enligt en standardiserad 
disposition: 
• Avsnitt 1. Inledande beskrivning av orten. 
• Avsnitt 2. Fysiska förändringar och effekter enligt metodvariant IU. 
• Avsnitt 3. Samlad bedömning av CVAND enligt metodvariant IU. 
• Avsnitt 4. Övriga kommentarer från olika IP. 
• Avsnitt 5. Vad som kommer att hända framöver enligt metodvariant 

IU. 
• Avsnitt 6. Fysiska förändringar och effekter enligt metodvariant KL. 
• Avsnitt 7. Jämförelse mellan metodvariant IU och metodvariant KL. 
För den som känner till respektive stadskärna är dessa individuella 
stadskärnerapporter kanske en fullt tillfredsställande resultatredovisning. 

 
5.10.2 Generalisering 

Resultatet generaliseras i resultatredovisningen i del II i form av  
• ett antal diagram som visar hur verksamheters försäljningsmöjligheter 

påverkas av olika typer av fysiska händelser i orter av olika storlek. 
• kommentarer om speciella typer av händelser som exempelvis 

möjligheterna att skapa centrumvandring genom egen aktivitet. 
• en rangordning av de viktigaste fysiska händelserna m.h.t. ekonomisk 

effekt. 
Det generaliserade resultatet kan tillämpas i andra stadskärnor än de 
studerade. 

5.11 Analys – ”early warning” system 
Jag har tagit fram ett enkelt ”early warning” system. Se vidare del III och 
Manualen. 

5.12 Arbetsgång 
Arbetet har genomgått följande faser: 
1. Arbetsprogram. 
2. Genomgång av litteratur och Internet för teori, metodik och 

”state of the art”. 
3. Val av arbetsmetod. 
4. Ortsurval för före-efter studien. 
5. Kartläggning av fysiska händelser, centrumvandring och dess 

ekonomiska effekter i valda stadskärnor. 



 

 centrumvandring – 185 – hyresförmåga  
BILAGA Teknisk slutrapport 

BASRAPPORT Del I Inledning 

 

6. Analys – sambandet mellan fysiska händelser, centrumvandring 
och dess ekonomiska effekter. Ort för ort och generellt. 

7. Resultatredovisning stadskärna för stadskärna och generellt. 
8. Upprättande av ”early warning” system. 

6 RESULTATETS ANVÄNDBARHET 
Det generella resultatet ger möjlighet att på ett kvantitativt sätt bedöma hur 
olika fysiska händelser kan leda till ekonomiska effekter, uttryckt i 
förändring av möjlig omsättning i besöksintensiva verksamheter och därmed 
förändring av hyresförmåga och ytterst fastighetsvärden. Resultatet kan 
därmed nyttjas för kommuner, verksamhetsidkare och fastighetsägare för att 
förstå om planerade åtgärder i olika stadskärnor (ej bara de här studerade) 
kan komma att ge önskad eller oönskad centrumvandring, till för- eller 
nackdel för det egna ansvarsområdet.  

De redovisade analyserna av enskilda stadskärnor kan dels nyttjas för 
generaliseringar om man är väl bekant med resp. stadskärna, dels nyttjas för 
diskussioner på orten om vilken centrumvandring som förevarit, dess 
ekonomiska effekter och sannolik framtidsutveckling vid olika 
aktivitetsnivåer från egen eller andra parters sida. 

7 RESULTATETS BEGRÄNSNINGAR 
OCH TILLFÖRLITLIGHET 

Jag återkommer i licentiatavhandlingen till en teoretisk diskussion av 
resultatets begränsningar och tillförlitlighet.  
I avvaktan på denna några praktiskt grundade kommentarer: 
• Många stadskärnor - liten tid att studera dessa på djupet. 
• Många händelser sker samtidigt, vilket medför att orsakssambanden blir 

komplicerade. Vi har därför arbetat med förenklade modeller som 
inriktas på de allra viktigaste händelserna och effekterna. Vilka är då 
dessa? Vårt val har bestämts av vad litteraturen säger och 
intervjupersonernas uppfattning. Rent principiellt kan detta urval 
inrymma felaktigheter. 

• Intervjupersonerna är ofta framtidsorienterade (det ligger i deras 
kompetensbild) och minns inte alltid historien så väl. Det förekommer 
även att de av olika skäl vet mer än de vill visa. ”Säg inte detta till någon 
...” har jag hört mer än en gång. 

• I vissa fall har vi trots stor osäkerhet redovisat vissa uppgifter och 
omdömen, t.ex. för att kunna löpa linan ut i ett analysresonemang. Detta 
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ger givetvis osäkerhet. I sådana fall har vi tydligt angett att vi ägnar oss åt 
spekulation. 

• Samstämmigheten mellan de två metodvarianterna, som tillämpats 
oberoende av varandra, ”Kolla Läget” och ”Intervjuer mm”, är mycket 
god. Detta tyder på att resultatet har tillräcklig tillförlitlighet. 

8 DEFINITIONER 
Barriär 
Med barriär avses här allting som hindrar eller försvårar gångtrafikströmmar 
att röra sig i en viss riktning. Barriärer avbryter ofta naturliga stråksamband. 
Centrumområde 
Med centrumområde avses här ett område inom vilken det huvudsakligen 
bedrivs kommersiell besöksintensiv verksamhet (butiker, restauranger etc.) i 
gatuplanet. Det bör råda naturliga stråksamband för gående inom ett 
centrumområde och olika centrumområden avgränsas därför ofta mot 
varandra genom förekomsten av barriärer (se definition ovan). 
Centrumvandring 
Det finns ett allmänt centrumvandringsbegrepp, som kan brytas ned i två 
underbegrepp: ekonomisk centrumvandring och fysisk centrumvandring. 

Ekonomisk centrumvandring 
Ekonomisk centrumvandring äger rum då omsättningen för 
besöksintensiv verksamhet och därmed hyresbetalningsförmågan för 
denna verksamhet förändras i ett delområde relativt andra delområden i 
det kommersiella centrumet. Här har vi avgränsat oss till att med 
ekonomisk centrumvandring avse geografisk förskjutning av område med 
högsta hyresbetalningsförmåga inom stadskärnan. 
Fysisk centrumvandring 
Med fysisk centrumvandring avses en förflyttning av besöksintensiv 
verksamhet, eller sådan verksamhets kunder eller kundunderlag, från ett 
centrumområde till ett annat. Även tillkomst av ny yta. 
Med det allmänna centrumvandringsbegreppet avses att det sker en 
förskjutning av besöksintensiv verksamhet från ett centrumområde till ett 
annat. Denna förskjutning av besöksintensiv verksamhet har i allmänhet 
både fysiska och ekonomiska karaktäristika. Dessa karaktäristika utgör 
var för sig fysisk respektive ekonomisk centrumvandring. När vi i den här 
rapporten använder oss av begreppet centrumvandring avser vi, då inget 
annat anges, ekonomisk centrumvandring. 
Effekter  
Med effekt avses här allt som är en följd av förändringar i stadskärnan. 
Händelser 
Med händelser avses (vanligen fysiska) förändringar i stadskärnan som är 
av icke obetydlig art samt någorlunda klart avgränsade i tiden. En 
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förändring är av icke obetydlig art om den har icke obetydliga 
centrumvandringseffekter. 

Nyttig parkering  
Parkering som står till förfogande för besöksintensiva verksamheters 
besökande när och där de efterfrågas. 
Omsättning 
Med årsomsättning menar vi omsättning inklusive moms, och där inget annat 
anges avses omsättning i detaljhandeln. 
Spin-off-effekt  
Den effekt en åtgärd eller händelse får på omgivningen. 
Spinn-off-effektens räckvidd  
Storleken på det omland inom vilket åtgärden eller händelsen fick någon 
effekt. Om räckvidden är tillräckligt stor blir resultatet en centrumvandring. 
Stråk: A, B, C och D  
För att en stadskärna ska fungera väl bör där finnas väl fungerande A-, B-, C- 
och D-stråk.  
A-stråket är den del av centrum där den starka koncentration av bl.a. 
rikstäckande kedjeföretag och lokala starka verksamheter ligger vägg i vägg 
med fasadlängder på 6 à 8 meter. Stor andel beklädnadshandel och annan 
shopping. 
B-stråken ansluter till A-stråken med större inslag av lokala företag och 
mindre andel beklädnadshandel. Inslag av bokhandel, radio-TV, sport och 
lek. 
C-stråken ligger utanför B-stråken. Här ligger de något mindre 
verksamheterna och inslagen av service ökar. Möjlighet till snabb angöring 
per bil är en kvalitet. Stor andel service, tobaksbutiker, radio/TV, frisör och 
livs. 
D-stråken ligger utanför den egentliga koncentrationen av verksamheter och 
blandar butiker, service, kontor, bostäder mm i gatuplanet. Hyrorna är oftast 
förhållandevis låga, vilket ger nya verksamheter grogrund inför en ”karriär” 
genom de olika stråktyperna och hyreslägena. Glesare utbud med ex-vis 
second hand och antikaffärer. 
Tyngdpunkt 
Område med högst hyror för besöksintensiva verksamheter i stadskärnan. 
Åtgärder 
Synonym med händelser. 
 

9 FÖRKORTNINGAR 
I den löpande texten förekommer ett antal förkortningar som kan vara bra att 
känna till: 
• IP = IntervjuPerson, -en, -er, -erna. 
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• CVAND = CentrumVANDring. 
• BIV-verksamhet = BesöksIntensiv Verksamhet. 
• bpl = bilplatser. 
• NE = NationalEncyklopedin. 
• KL = metodvariant Kolla Läget. 
• IU = Metodvariant Intervjuer mm. 
• ÖP = ÖversiktPlan. 
 
Övriga förkortningar förklaras i resp. sammanhang. 
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Del II Resultat – 
Centrumvandrings kommersiella 
effekter 
 
1 LÄSANVISNING 

1.1 Om texten 
Studien visar som resultat ett klart samband mellan fysisk och kommersiell 
tyngdpunktsförskjutning, centrumvandring. De kommersiella effekterna kan 
beskrivas såväl kvalitativt som kvantitativt, i förändrad hyresförmåga för 
besöksintensiva verksamheter. 
 
I avsnitt 2 nedan ger vi en redovisning av dessa förhållanden, stadskärna för 
stadskärna. För den som är väl bekant med orterna kan denna redovisning vara 
tillräcklig: "om man gör som i X-stad blir effekterna på hyresförmågan i 
stadskärnans olika delar så här:….". Redovisningen stadskärna-för-stadskärna har 
också intresse för diskussioner av och i respektive stadskärna: vad har hänt, varför 
har det hänt och vad kan vi förvänta oss av framtiden? Avsnitt 2 är en 
sammanfattning av de ortsanalyser som redovisats i de elva ortsbilagorna, till vilka 
jag hänvisar för en fylligare redovisning. 
 
I avsnitt 3 gör vi en metodkontroll: ger Kolla Läget en korrekt bild av hur 
hyresförmågan förändras vid centrumvandring? Om så är fallet (vilket det visar sig 
vara), kan Kolla Läget nyttjas för delparameteranalys, d.v.s. hur delparametrarna 
som förändrad parkering och förändrade grannförhållanden var för sig bidrar till 
hyresförmågans förändring? 
 
I avsnitt 4 visar vi vilka totalbelopp centrumvandringen i de studerade stadskärnorna 
förflyttat, dvs centrumvandringens totala kommersiella omfattning. 
 
I avsnitt 5 diskuteras en modell för bedömning av (möjlig) omsättningsförändring: 
för helhet och för delparametrar. 
 
I avsnitt 6 ges diagram för bedömning av delparametrarnas kommersiella effekter. 
Om dessa adderas erhålles den totala effekten. 
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Avsnitt 4 och 5 ger därmed en generell modell för bedömning av centrumvandring 
och dess effekter, användbar t.ex. för prognoser i andra orter. 
 
I avsnitt 7 diskuteras slutligen två specialfall: 
1) etablering av stor galleria och  
2) hur skapa så stark CVAND att ett nytt stabilt centrumläge erhålles? 
 

1.2 Om metodvarianterna 
För att bäst förstå och värdera resultatet bör man hålla följande i minnet om de två 
metodvarianterna som tillämpats parallellt. 
 
1.2.1 Metodvariant Kolla Läget (KL) 
Beskriver möjlig omsättning 1985 resp. 1998 och utvecklingen mellan dessa år. Det 

är inte självklart att ”marknaden”, så som t.ex. speglas i IU förmått leva upp 
(ner) till möjligheterna eftersom verksamheter (t.ex. butikinnehavare) ofta är 
tåliga och reagerar sent och fastighetsägarna kanske inte kan erbjuda bra lokaler 
(KL tar inte hänsyn till förhållanden i fastighet/lokal). 

Behandlar endast begrepp genomsnittlig ”citybutik”. Speciella sortiment (ex-vis 
dagligvaror, blommor, shopping, guld, böcker och radio/TV) kan få andra 
värden, vilket får studeras särskilt. ”Citybutik” ger dock en tillräckligt bra 
generell beskrivning. 

Baseras för beskrivningar av den fysiska situationen 1985 på intervjuer och 
utredningsrapporter, vilket kan inrymma felaktigheter. 

Är en beprövad ”matematisk modell för lägesvärdering i centrummiljö”. 
 
1.2.2 Metodvariand Intervjuer mm (IU) 
Beskriver faktisk omsättning, hyresförmåga eller fastighetsvärde 1985 resp. 1998, 

och utvecklingen mellan dessa år. Tar alltså inte hänsyn till vad som ”vore 
möjligt”. 

Behandlar den reella situationen, dvs. de verksamheter med det specifika innehåll 
och den specifika profil som verkligheten finns eller funnits på platsen. 

Baseras på intervjuer med ett antal särskilt utvalda lokalt kunniga intervjupersoner 
(IP) – ej samma som för KL –, egen besiktning och befintligt utrdningsmaterial. 
IP:s ev. oförmåga att minnas korrekt kan intymma felaktigheter. 

Är en generellt vedertagen och normal metod inom samhällsplanering och -
ekonomisk forskning/utredning. 
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2 CENTRUMVANDRINGS 
KOMMERSIELLA EFFEKTER I ELVA 
STUDERADE STADSKÄRNOR 

2.1 Eskilstuna 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Domus blir CityHuset (CH). 
• Smedjan förnyar (S). 
• Gallerian bygger om (G). 
• Ett antal viktiga dragare försvinner på Öster. 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) i princip en uppdelning av 
stadskärnan i en förlorande österzon (”Öster”) och en vinnande västerzon (”Väster”) 
med Fristadstorget emellan: 
• Medelförändringar i västerzonen: +-0 poäng, vilket motsvarar en oförändrad 

möjlig omsättning. 
• Medelförändringar i österzonen: -1 poäng, vilket motsvarar -1 à 2% i möjlig 

omsättning. 
Skillnad mellan zonerna bli alltså: 1 à 2%. Försäljnignsförändringen gäller endast 
om den potentiella omsättningsmöjligheten helt tas tillvara. 
 
Jämförelse mellan metodvariant KL och metodvariant Intervjuer mm (IU) med 
noterad omsättningsförändring under perioden, kvalitativ och där sådan kunnat 
noteras kvantitativ:  
• Omsättningsfördelningen i stadskärnan sedan 60-talet kvantifieras enligt följande 

tabell (obs. osäkerheten; V=Väster, Ö=Öster, Fristadstorget emellan). 
 
Oms.fördelning Väster Händelser Öster Händelser 
<1967 25% före gågata mm på 

V. 
75% EPA, Tempo, 

system, post 
kvar på Ö. 

Omkr. 1970 50% efter Domus & 
Smedjan på V. 

50%  

omkr. 1985 ”nära 
75%” 

efter 21:an på V. ”nära 75%” Efter 
Gallerian på 
Ö. 

1998 75% efter ombyggnad 
av Smedjan och 
CityHuset på V. 

25% efter 
ombyggnad 
av Gallerian 
på Ö. 
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KL och IU ger likartade kommersiella bilder av den fysiska resp. kommersiella 
centrumvandringen i så motto att CVAND:en varit väldigt svag: 
Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits svagt västerut, mot CityHuset och 
Smedjan. 
 

2.2 Falun 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Parkering på G:a Kajen (GK). 
• Holmengallerians (H) omvandling från Domusvaruhus och Åhléns (Å) 

renovering (bla Hemköp in).  
• Problem på Norr: Falangallerian (F) har dålig planlösning och Kv. Fisktorget 

(Fi) kontoriseras. 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) i princip en uppdelning av 
stadskärnan i en förlorande norrzon (”Norr”) och en vinnande söderzon (”Söder”): 
• Medelförändringar i norrzonen: -2 poäng, vilket motsvarar -2 à 5% i möjlig 

omsättning. 
• Medelförändringar i söderzonen: +4 poäng, vilket motsvarar +8% i möjlig 

omsättning. 
Skillnad mellan zonerna bli alltså: 10 à 15%. Försäljningsförändringen gäller endast 
om den potentiella omsättningsmöjligheten helt tas tillvara. 
 
Jämförelse mellan metodvariant KL och metodvariant Intervjuer mm (IU) med 
noterad omsättningsförändring under perioden, kvalitativ och där sådan kunnat 
noteras kvantitativ:  
• Området kring Kv. Köpmannen (1:a kv. på Holmgatans norra del 

mot Falan) har realt tappat 5% i omsättning mellan 1994 och 1997 
pga satsningarna på söder och problemen på Norr (främst 
Falangallerian och p-bristen). 

• Området kring Falangallerian har realt tappat 10% i omsättning pga 
satsningarna på Söder (framför allt Domusomvandlingen 1993) 
mellan 1994 och 97. 

• Området kring Åhléns (och Holmengallerian) har realt vunnit 10% 
i omsättning mellan 1994 och 97 tack vare sastningarna på Söder. 

 
 
Oms.fördelning Söder Norr Tot centumhandel (resp. års priser) 
1983 (3) 70% 30% 409 Mkr 
1998 (real %-förändring) +5 à 10% -10% 740 Mkr 
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• Detta motsvarar en omkastning mellan stadskärnedelarna på c:a 100 Mkr i 

dagens penningvärde. 
 
KL och IU ger likartade bilder (dock ligger metodvariant KL något under 
metodvariant IU på Norr) av den fysiska och kommersiella 
centrumvandringen: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits söderut, mot Holmengallerian och 

Åhléns. 
• Hyresförmågan har gått ner i norr och upp i söder med en nettodifferens på 

ca 15 à 20 %. 
 

2.3 Jönköping 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Brända Tomten (BT) blir bebyggd på Öster. 
• Östra centrumprojektet (Ö). 
• A6 etablering: slår hårdast mot Öster. 
• Väster: sjukhuset flyttar (S), Västra centrumprojektet och ny högskola (H).  
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) en uppdelning av centrum 
i en förlorande västerzon (”Väster”) och en vinnande österzon (”Öster”) med bla 
Rådhusparken emellan: 
• Medelförändring i västzonen: -2 poäng, vilket motsvarar -6% i möjlig 

omsättning. 
• Medelförändring i östzonen: +6 poäng, vilket motsvarar +10 à 15% i möjlig 

omsättning. 
Skillnad mellan zonerna bli alltså: 15 à 20%. Försäljningsförändringen gäller endast 
om den potentiella omsättningsmöjligheten helt tas tillvara. 
 
Jämförelse mellan genom metodvariant KL och metodvariant Intervjuer och 
utredningar (IU) noterad omsättningsförändring under perioden, kvalitativ och där 
sådan noterats kvantitativ: 
• Åren efter omdaningen av Öster kunde man uppleva påtaglig positiv förändring 

för handeln där. En IP beskrev de effekter han upplevde som handlare, med 
orden: "Vi fick in folket i centrum. Omsättningen ökade 10-15%, berodde mest 
på gågatan”. (Total ökning sannolikt något högre.) 

 
Omsättningsfördelning 1986 1996 Oms. 1996 
Öster  58% 65% c:a 750 Mkr 
Väster 42% 35% c:a 400 Mkr 
Totalt 100% 100% c:a 1150 Mkr 



 centrumvandring – 194 – hyresförmåga  
BILAGA Teknisk slutrapport 

BASRAPPORT Del II Resultat 

 

 
• Detta motsvarar en realtiv omfördelning på max. 30% mellan Öster och Väster, 

sannolikt mindre, kanske 20-25%, då all tillväxt på Öster ej endast togs från 
Väster utan även utifrån. 

• Och i volym max. c:a 150 Mkr i dagens marknad och penningvärde. 
• Omkastningen beror främst på sjukhusflytten (relativt bättre för Öster), A6 

(relativt sämre för Öster) och det Östra centrumprojektet (relativt bättre för 
Öster). Men även förnyelsen av galleriorna på Öster. 

 
KL och IU ger en samstämmig bild av den fysiska och kommersiella 
centrumvandringen på Öster: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits österut. 
• Bilden på Väster visar på en försvagning, något kraftigare enligt 

metodvariant IU än enligt metodvariant KL. 
• Hyresförmågan har gått ner på Väster och upp på Öster med en 

nettodifferens på drygt 20 %. 
 

2.4 Kalmar 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• En "ny" stor galleria, Baronen, i ett halvexternt läge med ny parkering, bättre 

miljö etc. 
• En ny liten galleria på norr, Gallerian, i ett centralt läge vid Kopparslagaren. 
• Ny gågatan vid Kaggensgatans (KG) nedersta del. 
• Ny gågata på Norra Långgatan (NL). 
• Bättre miljö och bättre utbud i kv. Mästaren (M). 
• Nytt externcentrum, Giraffen, som tog DV-handel från främst norr.  
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) en uppdelning av centrum 
i en förlorande norrzon och en vinnande söderzon med Storgatan centralt i mitten 
(siffrorna nedan är exklusive Baronen, som i stället betraktas som en ”händelse”, 
vars ”effekter” vi studerar): 
• Medelförändringar i norrzonen: -5 poäng, vilket motsvarar -10% i möjlig 

omsättning. 
• Medelförändringar i söderzonen: +5 poäng, vilket motsvarar +10% möjlig 

omsättning. 
Skillnad mellan zonerna bli alltså: 20%. 
 
Jämförelse mellan metodvariant KL och metodvariant Intervjuer mm (IU) med 
noterad försäljningsförändring under perioden, kvalitativ och där sådan kunnat 
noteras kvantitativ:  
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I norrzonen har nedgången enligt IU varit större än vad som framgår av KL och i 
söderzonen har uppgången varit motsvarande mindre. Skillnaden mellan zonerna på 
20% är dock enligt såväl IU som KL. 
• Nedgång i norrzonen är enligt IU: 100 Mkr i dagens penningvärde eller -20%. 
• Uppgång i söderzon är enligt IU: nära Baronen +10 à 20% och över hela 

söderzonen "+". 
 
KL och IU ger mycket likartade bilder av den fysiska och kommersiella 
centrumvandringen: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits markant söderut, mot nya 

gallerian Baronen och den nya gågatumiljön. 
• Hyresförmågan har gått ner i Norr och upp i Söder med en nettodifferens 

på ca 20%. 
 

2.5 Linköping 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Filbyters nya koncept och upprustningen av Stora Torget (ST). 
• Ett Domusvaruhus blev gallerian Gränden. 
• Gallerian Modehuset ("Folksamhuset") (M) försvann. 
• Nya p-hus i kv. Baggen (P-hus 1) och i kv. Detektiven (P-hus 2). 
• Miljösatsningar kring Lilla Torget (LT) och Trädgårdstorget (TT). 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) en uppdelning av centrum 
i två starkare zoner kring Lilla Torget och Stora Torget och i svagare zoner i sämre 
lägen: 
• Förändring i starkare zoner: +4 poäng, vilket motsvarar +5 à 9% i möjlig 

omsättning. 
• Förändring i zonen Trädgårdstorget: -2 poäng, vilket motsvarar -4 à 5% i möjlig 

omsättning. 
• Förändring i övriga svagare zoner:-7 poäng, vilket motsvarar -10 à 20% i möjlig 

omsättning. 
Skillnad mellan zonerna blir alltså: 15 à 30%. 
 
Jämförelse mellan genom metodvariant KL och metodvariant Intervjuer och 
utredningar (IU) noterad försäljningsförändring under perioden, kvalitativ och där 
sådan noterats kvantitativ: 
• Butiker på Tanneforsgatan (TG) drabbades ej så mycket av Grändens tillkomst, 

utan Gränden tog försäljning från B/C-lägen (såsom Storgatan (SG), västra 
Nygatan (NG) och Platensgatan (PG)), Modehuset, Filbyter, Tornby och andra 
kommuner. 
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• Av östers totala förstärkning på 100 à 120 Mkr i dagens penningvärde, vilket 
motsvarar +13 à 16%, så kom 30% utifrån och 70% från övriga centrum. En IP 
angav en spinn-off på +10 à 20%. En tredje säger +30 Mkr, vilket motsvarar 
+5%. KL verkar stämma in i denna bild, möjligen ligger IU något över. 

• Domus Livs tappade sannolikt sina 30 Mkr till Tornby. 
• Scenariot med +3000 kvm i Gränden har tidigare utretts av Nordplan 

(Omvandlingen av kv. Doppingen, Disponenten och Duvan i Linköpings 
stadskärna, Orvar Westelius, 1990) med följande resultat: Trädgårdstorget och 
Tanneforsgatan -15%, stadskärnans övriga delar -11–12%. 

• Övriga centrum har enligt uppgift tappat c:a 80 Mkr till öster, vilket motsvarar 
c:a -12%, även detta passar in i bilden. En fråga som kvarstår är hur mycket 
Tanneforsgatan tappade till Lilla Torget. Här är uppgifterna isär. 

 
KL och IU ger allstå mycket likartade kommersiella bilder av den fysiska och 
kommersiella centrumvandringen: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits markant österut, mot Lilla Torget 

med den förbättrade miljön, den nya gallerian Gränden och den något 
bättre parkeringen. 

• Hyresförmågan har gått ner i sämre lägen och upp i öster med en 
nettodifferens på 15 à 30%. 

 

2.6 Malmö 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Triangeln kommer till på söder. 
• Ny gågata på Södra Förstadsgatan (SFG). 
• Miljösatsning på Gustav Adolfs Torg (GAT). 
• På Södergatan (SG) har Åhléns (Å) minskat sin yta och butiker på dess norra del 

flyttar söderut. 
• Den avrivna Buttrickstomten (B) och en utdragen renovering av två gallerior har 

under några år försvagat stråksambandet på norr. 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) en uppdelning av centrum 
i en starkare zon som sträcker sig från Triangeln i söder till och med södra 
Södergatan i norr och i en svagare och mycket mindre zon som utgörs av Stortorget 
(ST) och norra Södergatan: 
• Förändring utmed Södra Förstadsgatan: +9 poäng, vilket motsvarar +25% i 

möjlig omsättning. 
• Förändring Södergatans norra del: -2 poäng, vilket motsvarar -4% i möjlig 

omsättning. 
Skillnad mellan zonerna blir alltså: c:a 30%. 
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Jämförelse mellan genom metodvariant KL och metodvariant Intervjuer och 
utredningar (IU) noterad försäljningsförändring under perioden, kvalitativ och där 
sådan noterats kvantitativ: 
• Generellt under perioden för fastighetsvärden enligt en IP: Norr utom Södra 

Tullgatan (STG) -5% och söder +15 à 20%. Om förändring i fastighetsvärden 
motsvarades av samma förändring i försäljning (vilket det sannolikt inte gör) så 
ger KL och IU samma bild. Avviker gör Södra Tullgatan, där IP angav -15 à 
20% i fastighetsvärden medan KL signalerar en möjlig omsättningsuppgång av 
motsvarande storlek. Troligen orsakar positiva och negativa omsättningssignaler 
en överreaktion av fastighetsvärdet, vilket kanske kan förklara avvikelserna. 
Dessutom anger KL möjlig omsättningsförändring, som det inte är självklart att 
marknaden tillgodogjort sig, det kanske t.ex. inte fanns bra lokaler att tillgå. 

• Hyrorna på söder vid Södra Förstadsgatans södra del höjdes enligt IP med 20 à 
25% i samband med att Triangeln byggdes.  

• Omsättning totalt på Södra Förstadsgatan förändrades enligt IP med +10%, vilket 
kanske motsvarar +20 Mkr i dagens penningvärde. 

Sammanfattar man de tre punkterna ovan så verkar Triangelns spin-off-effekt enligt 
IU ligga nära noll på Södra Förstadsgatans norra del och upp emot +10 à 20% på 
dess södra. KL ger +25% på hela gatan (KL inkluderar även gågatans effekt) KL 
anger alltså en större möjlighet än marknaden förefaller ha tillgodogjort sig. Fler IP 
(intervjupersoner), dvs IU (metodvariant Intervjuer mm): 
• Norr (utom Lilla Torget!) tappade enligt en IP totalt 20 à 25% i 

omsättningsvolym under perioden, varav en liten del till Lilla Torget, 60% ut 
(tappade procentuellt lika som eller kanske ngt mer än Söder, främst till Mobilia) 
och 40% till Söder – uppskattningsvis c:a 150 Mkr till söder, vilket motsvarar en 
nedgång på norr med 8 à 10%. Allt detta pga Triangeln och gågatusatsningen. 

• En annan IP ger en liknande bild: Norr tappade 20 à 25% i omsättning pga 
Trangeln och gågatussatsningen. Samma IP betonade också att man inte får 
glömma bort dolda kostnader vid en negativ utveckling: "Tillkommer kostnader 
för fastighetsägare vid en sådan utveckling: kostsam vakanstid och 2 à 3% av 
investeringskostnad/kvm för att ny hyresgäst ska attraheras." 

Sammanfattar man de fem punkterna ovan så ger dessa IP en något mer dramatisk 
bild av CVAND än KL. 
• På Södergatan har mikrovandringen (det har även skett en liten 

tyngdpunktsförskjutning utmed Södergatan på norr) lett till en 
försäljningsuppgång på dess södra del med 10% och en nedgång på dess norra 
del med 10%. KL mycket likartade bild visar samma tendens men en mindre 
gungbrädeeffekt, +/- 4% istället för +/-10%. 

 
KL och IU (alla IP sammanvägda) ger alltså med ett undantag samma 
kommersiella bild av den fysiska och kommersiella centrumvandringen: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits markant söderut, mot Baronen 

och Södra Förstadsgatan; huvudorsaken är den kraftfulla nya gallerian 
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Triangeln, men även den nya gågatan mellan Triangeln och den etablerade 
stadskärnan har spelat en roll. 

• Endast på Södra Tullgatan ger KL och IU olika bilder, ett skäl kan vara att 
miljöåtgärderna där kom så sent under studieperioden att de inte hunnit få 
någon genomslagskraft i omsättningen. Ett annat är, generellt, att KL visar 
en möjlighet, som marknaden kanske inte kunnat fånga upp pga bristande 
praktisk möjlighet (bristande lokaltillgång etc). 

 

2.7 Motala 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Busstationen flyttar till Stora Torget. 
• Domus blir gallerian Gallerian. 
• Butiker flyttar över torget i västlig riktning. 
• Ny gågata på torgets norra del. 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) en uppdelning av centrum 
i en yttre och en inre zon, där den potentiella försäljningsmöjligheten i innerzonen, 
vilken omfattas av området nära Gallerian, har stigit med 10 à 15% relativt 
ytterzonen, fördelat enligt följande: 
• Förändring i ytterzon: -1 poäng, vilket motsvarar -2 à 3%. i möjlig omsättning. 
• Förändring i innerzon: +5 poäng, vilket motsvarar +10% i möjlig omsättning. 
Skillnad mellan zonerna blir allstå: 10 à 15%. 
 
Jämförelse mellan genom metodvariant KL och metodvariant Intervjuer och 
utredningar (IU) noterad försäljningsförändring under perioden, kvalitativ och där 
sådan noterats kvantitativ: 
• Några antaganden baserade på olika IP-uppgifter: Gallerian tog 30 Mkr 

sällanköpsvaruomsättning från övriga stadskärnan  (1,5*75=dagens oms. på 
112 Mkr; 112-75=37 Mkr och 7 Mkr utifrån). Av dessa togs 50% eller 15 Mkr 
från Åhlénshuset (Å) och 40% eller 12 Mkr från Balzarhuset (B). 

• En IP uppgav att Åhléns tappade c:a 5% pga Gallerian. Om vi enligt ovan antar 
att tappet är 12 Mkr motsvarar det en oms. i Åhléns på 240 Mkr. En rimligare 
omsättning på c:a 120 Mkr motsvarar et tapp på 10%. Sannolikt värde: -5 à 10%. 

• Spin-off effekten på närområdet tack vare Gallerian enligt en annan IP: +5%. KL 
ger ungefär samma bild. Det verkar endast vara de starkaste grannarna såsom JC, 
KappAhl och DinSko på Kungsgatan som vunnit på Gallerians förnyelse (utöver 
Gallerian själv).  

• Effekter på butikerna då gågatan infördes: +/-0%. Den negativa effekten av 
kantstensparkeringens försvinnande "överdrivs av våra handlare". 

• Spin-off-effekt tack vare Hagenfeldt (H): +5%. Mycket lokal räckvidd, dvs. 
butikerna närmast. 



 centrumvandring – 199 – hyresförmåga  
BILAGA Teknisk slutrapport 

BASRAPPORT Del II Resultat 

 

De två närmsta punkterna ovan stämmer bra med KL bild. 
 
KL och IU ger allstå mycket likartade kommersiella bilder av den fysiska resp. 
kommersiella centrumvandringen: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits markant västerut, mot Gallerian 

och delen Kungsgatan utmed Gallerian. Sastningarna på Stora Torget 
(buss, miljö och gågata) har inte kunnat hejda denna utveckling. 

• Hyresförmågan har gått ner öster och söder om torget och upp i väster 
(främst Gallerian och den närmaste delen av Kungsgatan) med en 
nettodifferens på ca 10 à 15%. 

 

2.8 Norrköping 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Upprustningen av Drottninggatan (DG), "Det stora lyftet", dvs förbättring av 

gatubeläggning, enkelspår och bussflytt. 
• Inre förändringar av alla fyra galleriorna (Domino, Linden, Spiralen I och II). 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) en uppdelning av centrum 
i en norrzon och en sydzon, där sydzonen utgörs av nedre delen av Drottninggatan 
och de fyra galleriorna och norrzonen det gamla centrumet i norr med bla. 
Hospitalsgatan (HG). Centrumvandringen har enligt KL varit högst begränsad: 
• Förändring i norrzon: +/-0 poäng. 
• Förändring i sydzon: +2 à 3 poäng, vilket motsvarar +3 à 4% i möjlig 

omsättning. 
 
Jämförelse mellan genom metodvariant KL och metodvariant Intervjuer och 
utredningar (IU) noterad försäljningsförändring under perioden, kvalitativ och där 
sådan noterats kvantitativ: 
• Pga av den norra delens låga andel av detaljhandelsomsättningen i centrum så 

har enligt IU sedan 1985 ingen märkbar förskjutning ägt rum åt söder, vilket 
även KL visar. 

• På den hypotetiska frågan hur mycket omsättning som kvarhållits/räddats kvar i 
centrum ("annars hade centrum tappat mot Ingelsta och Tornby") tack vare 
miljösatsningen på Drottninggatan, svarade en IP: 10% av total omsättning. 
Förändringen på Drottninggatan skulle enligt KL kunna ge (realistiskt bedömt) 
på stråkparametern +1 à 2p och på miljöparametern +3p, vilket totalt ger +5p. 
Översatt i omsättning blir detta +5 à 10%. Dock försvinner något av detta pga 
den försämrade busstillgängligheten. IP:s ovan uppgivna 10% är kanske något 
överdrivna således. Kanske +5 à 10% är mer realistiskt som en sammanvägning 
av KL och IU.  
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• Den möjliga uppgång på söder som KL anger kan ha ägt rum, men är svår att 
enkelt påvisa. Den inre kampen mellan galleriorna verkar i stort sett ha tagit ut 
varandra. KL:s möjliga uppgång på 3 à 4 % motsvarar c:a 30 Mkr i dagens 
penningvärde. Denna summa kan rimligen ej ha tagits från övriga centrum, då 
detta är för litet; återstår bl.a. ökat inflöde till kommunen. "Köptrohetstalet" för 
sällanköpsvaror i kommunen har ökat från 93% till 100% från 1990 till 1995. 
Hur stor del av detta tillskott har tillfallit stadskärnan går ej att säga då 
externcentret Ingelsta kom till kommunen under samma period. 

 
Eftersom det inte har ägt rum någon centrumvandring så blir 
Norrköpingsfallet inte särskilt intressant. Dock: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har enligt KL förskjutits något söderöver och in i 

galleriorna. Mosvarande uppgång i omsättning är svår att notera i IU 
eftersom bilden domineras av en svårbeskriven kamp mellan galleriorna, 
som alla ligger i den södra delen.  

• Dock har ”Det stora lyftet” gett en generellt positiv effekt och här stämmer 
KL och IU väl överens. 

 

2.9 Nyköping 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Domus omvandling till Nyckeln (N). 
• Västerports etablering (V). 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) en uppdelning av 
stadskärnan i en förlorande österzon (”Öster”) och en vinnande västerzon (”Väster”) 
med Stora Torget emellan: 
• Medelförändringar i västerzonen: +7 poäng, vilket motsvarar +10 à 15% i möjlig 

omsättning. 
• Medelförändringar i österzonen: -3 poäng, vilket motsvarar -8% i möjlig 

omsättning. 
Skillnad mellan zonerna bli alltså: 15 à 25%. Försäljninsförändringen gäller endast 
om den potentiella omsättningsmöjligheten helt tas tillvara. 
 
Jämförelse mellan metodvariant KL och metodvariant Intervjuer mm (IU) med 
noterad omsättningsförändring under perioden, kvalitativ och där sådan kunnat 
noteras kvantitativ:  
• Mellan 1985 och 1998 har följande centrumvandring mellan Öster och Väster ägt 

rum. Även andra händelser än Domusomvandling och Västerportsinvigning kan 
spela in. 
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Handeln uppdelad 
på Väster och Öster 

Väster (andel av 
total handel) 

Öster (andel av 
total handel) 

Stadskärnans handel totalt 
DH, löpande priser 

1985 2/3 1/3  
1998 3/4 1/4 650 Mkr 1997 
 
• Detta motsvarar, räknat i dagens penningvärde och marknadsvolym, en 

förskjutning på +50 Mkr för Väster resp. -30 à 50 Mkr för Öster eller ett 
nettogap på c:a 90 Mkr. 

• Omräknat i procent motsvarar detta c:a +12% för Väster och -15 à 25% för 
Öster. 

 
Metodvarianterna KL och IU stämmer mycket väl överrens på Väster och 
hyggligt bra på Öster: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits västerut, mot gallerian 

Västerport. 
• Hyresförmågan har gått ner i Öster och upp i Väster med en nettodifferens 

på ca 25 à 30%. 
 

2.10 Uppsala 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• S:t Pers ombyggnad på norr. 
• Upprustning av gågatan på söder, Kungsängsgatan (KG) . 
• Forums omvandling på söder. 
• Svavas etablering på söder. 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) en uppdelning av centrum 
i en norrzon och en sydzon, där sydzonen utgörs av området söder om Stora Torget 
(ST) och norrzonen området norr därom: 
• Förändring i norrzon: +2 poäng, vilket motsvarar +3 à 4% i möjlig omsättning. 
• Förändring i sydzon: +4 à 7 poäng, vilket motsvarar +6 à 12% i möjlig 

omsättning. 
 
Jämförelse mellan genom metodvariant KL och metodvariant Intervjuer och 
utredningar (IU) noterad försäljningsförändring under perioden, kvalitativ och där 
sådan noterats kvantitativ, de första fyra punkterna avser S:t Per och övriga punkter 
händelser på söder: 
• Enligt IU innebar S:t Pers ombyggnad en hyreshöjning på 20 à 25% för en 

normal klädbutik, en volymökningen på 80% och en höjd yteffektivitet på 38%. 
Att hyreshöjningen stannade på ”måttliga” 20–25% beror på att hyresgästerna 
fick stå för en del av investeringen (golv, butiksfasader och ytskikt i den egna 
butiken). 
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• IP ger delvis olika besked om storleken på spin-off-effekten (hur S:t Pers 
ombyggnad påverkar omgivningen), men uppger arr den definitivt var mer 
positiv än negativ. Ombyggnaden har stärkt marknadsplatsen och skapat 
butiksstråk, hela norra centrumdelen förstärktes. Effekten enligt IU kan vara så 
hög som 5 à 10% höjd omsättning. Var man hamnar i detta intervall beror på 
bransch och koncept, dvs hur bra god granne S:t Per är för butiken i fråga. KL 
ligger i intervallets underkant. 

• Spin-off-effekten i absoluta tal är enligt IU och KL sammanvägt kanske är 15 à 
35 Mkr och inkl. S:t Per, dvs. för hela norr, 130 Mkr i dagens penningvärde. 

• Den kvantitativa effekten av 1992 års stora händelser på söder, Forum, Svava 
och gågatan, är enligt IU något större än effekten av S:t Per, vilket stämmer med 
KL. 

• Effekten av gågatan på omgivningen var enligt IU ”stor”, med vilket avsågs 3 à 
5%.  

• Effekten av Svava: +-0% enligt IU. 
• Effekten av Forum (med Stadium som dess starkaste kort) var enligt IU något 

mindre än motsvarande för S:t Per, vilket innebär en spin-off-effekt på max 5%.  
• Detta innebär en sammanlagd uppgång på söder med 8 à 10% eller ett bidrag till 

omgivningen på 16 à 20 Mkr enligt IU.  
 
KL och IU ger alltså ungefär samma kommersiella bild av den fysiska och 
kommersiella centrumvandringen: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har under perioden först förskjutits norrut mot 

S:t Per, för att sedan vandra söderut mot Forumgallerian. Händelserna på 
söder (främst de nya galleriorna och gagatumiljön) har både i KL och IU 
varit något större än på norr. Dock inte fullt så mycket som KL anger, 
vilket sannolikt beror på att marknaden inte räcker till, under perioden har 
t.ex. externhandeln förstärkts kraftigt. 

• Hyresförmågan har gått upp 3% mer på söder än vad den har gjort på 
norr. 

2.11 Örebro 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Träffpunkts förnyelse (T). 
• Krämarens förnyelse (K). 
• Förnyelsen av Gamla Stan (G) och Kompassen (K). 
• Miljöupprustning på Köpmangatan (K) och Oscar C (O) kommer till. 
• Miljöupprustning på Drottninggatan (D) och minskad busstrafik. 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) i princip en uppdelning av 
stadskärnan i en förlorande norrzon (”Norr”) och en vinnande söderzon (”Söder”) 
med slottet där emellan: 
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• Medelförändringar i norrzonen: -9 poäng, vilket motsvarar -8 à 16% i möjlig 
omsättning. 

• Medelförändringar i söderzonen: +4 poäng, vilket motsvarar +4 à 8% i möjlig 
omsättning. 

Skillnad mellan zonerna bli alltså: 12 à 25%. Försäljninsförändringen gäller endast 
om den potentiella omsättningsmöjligheten helt tas tillvara. 
 
Jämförelse mellan metodvariant KL och metodvariant Intervjuer mm (IU) med 
noterad omsättningsförändring under perioden, kvalitativ och där sådan kunnat 
noteras kvantitativ:  
 
Andel av SV i stadskärnan Norr Söder 
1984 10–15% 85–90% 
1990 10% 90% 
 
• Som framgår av tabellen ovan har förskjutningen på SV-sidan mellan Norr och 

Söder varit blygsam under Krämarens förnyelseperiod. Orsaken kan vara 
densamma som för Norrköping: Söder är redan så dominerande att det inte finns 
någonting kvar att ta från Norr. En IP ansåg dock att Norrs andel av stadskärnan 
var något större, både 1990 och 84: 1992 var nog fördelningen 10–90.  

• Trenden visar i alla fall på en nedgång på Norr i storleksordningen -20% (minst) 
och en uppgång på Söder med +6%, dvs. en nettodifferens på c:a 25%. 

 
Om kampen mellan Drottninggatan och Köpmangatan: 
• Tidigare tappade Drottninggatan mot Köpmangatan, men nu håller de jämna 

steg. Kanske att Drottninggatan t.o.m. utvecklas 1 à 2 % bättre varje år relativt 
Köpmangtan.” 

• ”Drottninggatan var på väg nedåt, kanske 1% per år relativt Köpmangatan, men 
1992 svängde det, och idag är Drottninggatan nästan lika stark som 
Köpmangatan.” 

• Besöksfrekvensens fördelning mellan huvudgatorna 1998 enligt en IP: 55% mot 
45% till Köpmangatans fördel. 

 
KL och IU ger alltså likartade bilder av den fysiska och kommersiella 
centrumvandringen: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits söderut, mot Våghustorget och 

Köpmangatan. 
• Hyresförmågan har gått ner i norr och upp i söder med en nettodifferens på 

ca 25 %. 
• På Norr ger dock metodvariant KL en något mindre nedgång än 
metodvariant IU. 
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3 METODKONTROLL KOLLA LÄGET 

3.1 Kolla Läget ger en bra bild av den 
kommersiella tyngdpunktsförskjutningen 
Redovisningen stadskärna för stadskärna i avsnitt 2 ovan visar att metodvariant IU 
(intervjuerna och utredningar) respektive metodvariant KL (Kolla Läget) ger i stort 
sett samma bild av den kommersiella tyngdpunktsförskjutningen, d.v.s. av 
hyresförmågans förändring för besöksintensiva verksamheter. Följande diagram 
visar hyresförmågans förändring 1985–1998 enligt IU (den lodräta axeln) och KL 
(den vågräta axeln). Total samstämmighet skulle ge en linje i 45 graders lutning 
genom origo (axlarnas skärningspunkt).  

 
 
Diagram 3.1 Hyresförmågans (möjliga omsättningens) förändring 1985-1998 enligt 
IU (intervjuer mm) på Y-axeln och enligt KL (Kolla Läget) på X-axeln. Angivna 
absolutbelopp (Mkr) är de samlade besöksintensiva verksamheternas förändrade 
årsomsättning i respektive stadskärnedel. 
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Diagrammet styrker sambandet mellan intervjusvarens uppgivna 
omsättningsförändring och Kolla Lägets beräknade. Detta stödjer min hypotes att 
Kolla Läget ger en riktig bild av sambandet mellan fysisk och kommersiell 
tyngdpunktsförskjutning och därför kan användas för att beskriva ingående 
delparametrarnas betydelse, se avsnitt 5 nedan. Kolla Lägets delparametrar är: 
• Goda grannar, t.ex. förändring av lokalinnehåll eller nybyggnation av affärshus. 
• Stråkmiljö, t.ex. införande av gågata, ny gatumöblering eller vegetation. 
• Stråkintensitet, t.ex. förändrade gång- eller biltrafikflöden. 
• Biltillgänglighet, t.ex. förändrad parkering eller förändrad restid till eller 

gångtid i stadskärnan. 
• Kollektivtrafiktillgänglighet, t.ex. nya hållplatslägen. 
• Konkurrenter, t.ex. en ny klädbutik bredvid en befintlig. 

3.2 Kommentar om osäkerheter 
Diagrammet 3.1 utgör en sammanställning av basorterna från avsnitt 2. 
Valideringsorterna ger en samstämmig bild. 
 
Observera den förhållandevis stora sifferosäkerheten. 
 
Motalas linje skall egentligen ligga på Kalmars men har av utrymmesskäl placerats 
parallellt just ovanför. 
 
Det finns en trygghet i att linjerna är parallella. De borde dock gå genom origo. 
Detta problem kan kanske delvis förklaras av att CVAND-effekten kan bli fördröjd, 
då t.ex. verksamhetsidkare klamrar sig fast trots att yteffektivitet och lönsamhet 
sjunker. Detta gör att IU:s direkta verksamhetsbeskrivning kan se bättre ut än KL:s 
beskrivning av de reella möjligheterna. 
 
I Linköping har dock försvagningen av sämre lägen varit så stor att den fått 
genomslag både i KL och i IU.  
 
Justerar man för denna typ av metodgrundade avvikelser närmar sig linjerna för 
Motala, Kalmar och Malmö origo då basen, men inte toppen, förskjuts åt vänster. 
Linköping ligger kvar. 
 

3.3 Övriga kommentarer  
Det ryms en hel del kamp mellan stadskärnedelarna i diagram 3.1. Några exempel: 
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• I Linköping har både öster (en ny stor galleria och en mindre renoverad, 
miljösatsningar och ett nytt p-hus) och väster (en mindre ny galleria och ett nytt 
p-hus) blivit bättre – men mest öster. 

• I Uppsala har har en centrumvandring skett först åt norr och sedan år söder. Som 
netto har båda områdena blivit bättre med nya och uppfräschade gallerior och 
bättre miljö. 

• I Norrköping har man i den yttre miljön främst satsat på Drottninggatan, trots att 
detta sannolikt endast ökar galleriornas dominans. 

• I Kalmar har flest förändringar skett på norr med en ny och några uppfräschade 
gallerior och ny gågata.Trots detta har norr tappat till söder, där det bl.a. har 
tillkommit en ny gågata och framför allt en ny mycket stor halvextern 
galleria/köpcentrum, Baronen. Norr har tappat till Baronen men även till söder i 
övrigt. Söder kunde ha vunnit mer, men de befintliga byggnaderna förefaller inte 
ha tillräcklig kapacitet. 

• I Motala har åtgärder för att balansera den nya Gallerian, såsom gågata och 
bussflytt, snarare stärkt Gallerian och dess närmaste grannar ytterligare. 

• I Malmö har Triangeln i sitt ”halvexterna” läge lyckats (på samma sätt som 
Kalmars Baronen) att dominera omgivningen, mycket tack vare bra parkering. 
Här har norr inte lyckats, trots försök, att vända trenden. 

 

4 CENTRUMVANDRINGS TOTALA 
EKONOMISKA OMFATTNING 
Diagram 3.1 illustrerar också vilken storleksordning centrumvandringen haft i 
stadskärnorna i de sex basorterna, uttryckt i förändring av omsättning i aktuell del av 
stadskärnan. 
 
De belopp som förekommer i diagrammet är (möjlig eller konstaterad) 
omsättningsförändring i miljoner kronor (spin-off-effekter plus inre effekter) i 
dagens penningvärde och konjunkturläge i ett visst område pga CVAND mellan 
stadskärnans olika delar. Effekter av externetableringar har borttagits. 
 
Största absoluta positiva förändring (högst ungefärlig), +150 Mkr, kan noteras i 
Malmö stadskärnas södra del, där alltså gallerian Triangelns och gågatornas 
tillkomst tillsammans gett en starkt ökad möjlig omsättning på 150 Mkr eller drygt 
15% hos de verksamheter som ligger utmed gågatan eller nära gallerian Triangeln, 
inklusive omsättningsförändringen i själva Triangeln. 
 
Största absoluta negativa förändring (högst ungefärlig), -150 Mkr, motsvarande 
ungefär –10%, kan noteras i Malmö stadskärnas norra del, som alltså tappat kraftigt 
till den södra.  
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Intressantast är kanske att notera det ökande ”gapet” mellan gynnad och missgynnad 
stadskärnedel, som alltså för ex-vis Malmö blivit av storleksordningen 300 Mkr, dvs 
en mycket kraftig omfördelning av möjlig omsättning och därmed av hyresförmåga 
och fastighetsvärden. Var detta planerat eller oväntat, bra eller dåligt? 
 
Effekterna blir med nödvändighet mindre i de mindre orterna, i lilla Motala 
stadskärna ex-vis +35 resp. –30 Mkr, d.v.s. ett nettogap på 65 Mkr. Stort i den lilla 
stadskärnan. Var detta planerat eller oväntat, bra eller dåligt? 
 
Sammanfattning: 

Förändrad möjlig omsättning i butiker inklusive egen nyetablering 
(för Kalmar dock exkl. Baronen) 

 Gynnad  Missgynnad 
stadskärnedel stadskärnedel  Nettogap 

Malmö +150 Mkr -150 Mkr  300 Mkr 
Uppsala +130 Mkr på norr ”+”  + Mkr 
Linköping +140 Mkr   -80 Mkr  220 Mkr 
Norrköping ingen CVAND under perioden av någon betydelse 0 Mkr 
Jönköping  +80 Mkr  -50 Mkr  130 Mkr 
Eskilstuna mycket svag CVAND under perioden + Mkr 
Kalmar ”+”  -70 Mkr  över 70 Mkr 
Falun  +50 Mkr  -50 Mkr   100 Mkr 
Nyköping  +50 Mkr  -40 Mkr    90 Mkr 
Motala  +35 Mkr  -30 Mkr    65 Mkr 
 
Observera att Linköpingseffekten är beräknad före den just avslutade förnyelsen av 
Filbyter. 
 
De kommersiella effekterna kan alltså vara stora. 100 Mkr i årsförsäljning motsvarar 
minst 7 Mkr i hyresförmåga, vilket i sin tur har ett kapitaliserat nettovärde efter 
driftkostnader i dagens ränteläge på 100 à 150 Mkr. 
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5 DELPARAMETRARS BETYDELSE 
FÖR DEN KOMMERSIELLA 
TYNGDPUNKTSFÖRSKJUTNINGEN 

5.1 Två oberoende angreppssätt 
Vi har härlett olika delparametrars betydelse för den relativa kommersiella 
tyngdpunktsförskjutningen (förändrad möjlig försäljning eller förändrad 
hyresförmåga) på två sätt: 
 
1. En bedömning utgående från metodvariant IU, ”Intervjuer och utredningar”.  
2. En beräkning enligt metodvariant KL, ”Kolla Läget”. 

 
Det bör åter framhållas att de två metodvarianterna genomförts som två av varandra 
oberoende studier, som avslutningsvis lagts samman för analys och jämförelse: 
 
1. IU:s intervjuer, som primärt avsåg den kommersiella 

tyngdpunktsförskjutningen, har genomförts, sammanställts och analyserats av 
en intervjugrupp, ledd av Marcus Henrikson. Intervjuade personer har varit 
särskilt utvalda av handledargruppen med syftet att finna de på varje ort mest 
kompetenta personerna avseende stadskärnans kommersiella utveckling.  

 
2. Kolla Läget analysen har genomförts av Jocke Sandahl, som också gjort 

erforderliga intervjuer, som avsåg den fysiska situationen 1985. Sandahl har i 
detta hänseende arbetat utan påverkan från Henrikson. Intervjuade personer har 
varit särskilt utvalda av handledargruppen med syftet att finna de på varje ort 
mest kompetenta personerna avseende stadskärnans fysiska situation och helst 
ej samma som för Henriksons intervjuer.  

 

5.2 Modellkonstruktion baserad på KL och 
kontrollerad av IU 
Om Kolla Läget ger en korrekt beskrivning av centrumvandring – fysisk och 
kommersiell – kan Kolla Läget nyttjas för beskrivning av inverkan av följande 
delparametrar: 
• Goda grannar, t.ex. förändring av lokalinnehåll eller nybyggnation av affärshus. 
• Stråkmiljö, t.ex. införande av gågata, ny gatumöblering eller vegetation. 
• Stråkintensitet, t.ex. förändrade gång- eller biltrafikflöden. 
• Biltillgänglighet, t.ex. förändrad parkering eller förändrad restid till eller 

gångtid i stadskärnan. 
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• Kollektivtrafiktillgänglighet, t.ex. nya hållplatslägen. 
• Konkurrenter, t.ex. en ny klädbutik bredvid en befintlig. 
 
Med utgångspunkt från att det är så, vilket indikerats av jämförelserna i avsnitt 3 
ovan, har diagram för delparametervärdering uppställts, se avsnitt 6 nedan. 
 
För att mer systematiskt kontrollera delparameternivå, om metodvarianterna IU och 
KL ger samma resultat görs i avsnitt 5.3 nedan en ortsvis kontroll. 

5.3 Ger de två metodvarianterna KL och IU 
samma resultat? 
På följande elva sidor jämförs Kolla Lägets bedömning med intervjupersonernas 
uttalanden. Slutsatser dras om ev. överensstämmelse. Det visar sig att 
överrensstämmelsen nästan genomgående är mycket god. Detta stöder följande 
generella slutsatser: 
• Jag har lyckats beskriva centrumvandring på ett korrekt sätt. 
• Kolla Läget kan nyttjas för effektberäkningar för helhet och delparametrar. 
 
Läsanvisningar: 
1. För respektive ort redovisas i den vänstra kolumnen de viktigaste händelserna 

utifrån ett Kolla Läget-perspektiv.  
2. Se inledning till avsnitt 6 för hur man avläser diagrammen som alltså baseras på 

metodvariant KL (Kolla Läget). 
3. I den högra kolumnen finns kommentarer från intervjuerna som alltså är 

stommen i metodvariant IU (Intervjuer mm). 
4. Nederst görs en jämförelse av resultaten av de två metodvarianterna. 
 
Observera att i denna bilaga har endast Malmö tagits med, för övriga orter hänvisas 
till basrapportsdelen i arbetsrapporten "Centrumvandring och besöksintnsiva 
verksamheters hyresförmåga" (Henrikson 1998). 
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6 DIAGRAM FÖR BEDÖMNING AV 
KOMMERSIELLA EFFEKTER 
Som visats ovan fungerar Kolla Läget bra på delparameternivå vid de förändringar 
som vanligtvis orsakar CVAND. Därför finns följande relativt lätta arbetsredskap att 
ta till för att bedöma effekterna på en BIV-fastighet av ex-vis planerad förändring av 
tillgänglighet, miljö eller konkurrens. 
 
Arbetsredskapet: 
Kolla Läget ger möjlighet att redovisa ett kvantifierat samband mellan förändring av 
olika delparameters kvalitet och förändring av möjlig omsättning eller hyresförmåga 
i berörda besöksintensiva verksamheter. Nedanstående diagramserie används så här: 
 
1. Bedöm aktuell delparameters relativa förändring för aktuell stadskärnedel, stråk, 

fastighet eller lokal. Gå in med detta värde på den vågräta axeln. Observera att 
bedömningen skall vara förändringar som verkligen kan antas få en effekt, för 
parkering ex-vis skall man bara bedöma förändring av s.k. nyttig parkering 
(parkering som verkligen står till buds där och när den efterfrågas) och vara 
medveten om att överutbud inte lönar sig. Om man har svårt att göra denna 
bedömning på egen hand är Kolla Läget-metodiken ett bra hjälpmedel. Dock – 
och detta är viktigt – diagrammen fungerar bra även om man bedömt 
förändringen av delparametrarna helt utan hjälp av Kolla Läget. 

 
2. Läs av resulterande möjliga procentuella förändring av omsättning eller 

hyresförmåga på den lodräta axeln. Om parametrarna försämrats blir 
förändringen negativ. 

 
3. En sålunda avläst möjlig förändring är ett max-värde, som – om det gäller 

tillväxt – endast uppnås om marknaden medger oförhindrad tillväxt. Om 
marknaden inte medger någon tillväxt alls för stadskärnan kan man bara 
tillgodoräkna sig 1/3 av avläst värde, som då tas från övriga stadskärnan. 
Däremellan kan man interpolera. Varje diagram innehåller alltså en övre och en 
undre kurva, vilka begränsar möjlig omsättningsförändring vid en känd 
förbättring eller försämring. Ju bättre en anläggning eller ett området är desto 
närmare den övre linjen kan man avläsa effekten. 

 
4. Övriga stadskärnan förlorar (eller vinner) normalt 2/3 av det belopp som erhålles 

enligt 3. 
 
5. De i studien ingående orterna tillhör schablonmässigt enligt KL följande tre 
ortstyper: 
Stor stad  Malmö. 
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Mellanstor stad Uppsala, Norrköping, Linköping, Örebro, 
Jönköping, Eskilstuna, Kalmar, Falun och 
Nyköping. 

Liten stad  Motala. 
Befolkningstalet i kommunen avgör i vilken kategori orten hamnar, uppräkningen 

ovan ger en uppfattning om i vilken kategori olika orter bör hamna.  
 
6. De kurvor som visas i diagrammen inrymmer avsevärd osäkerhet, de beskriver 

egentligen en del av en s-kurva. Detta kommer att diskuteras närmare i 
licentiatavhandlingen. 

 
7. För parkeringsdiagrammen gäller speciella villkor: det är tillkomsten av nyttiga 

bilplatser som ger effekt. Dessutom lönar sig överutbud inte. Därför finns ingen 
undre kurva i diagrammet. För att bedöma om tillkomsten av ny parkering är 
nyttig för handeln krävs ofta djupare studier.  

 
8. Diagrammen kan nyttjas även om man tillhör den passiva delen av stadskärnan 

eller den del som fått negativa händelser. Då tolkar man åtgärden som en 
försämring och avsläser effekten så som visats ovan, men i detta fall med 
negativa värden, dvs. en omsättningsnedgång. 

 
9. En del parametrar är betydligt vikigare än andra (vilka det är beror på 

ortsstorlek). Exempelvis i storstad är en förändring av stråkstyrka viktigare än 
miljöförändringar. Då alla skalor i diagramserien är lika är det lätt att själv göra 
jämförelser mellan olika delparametrar och olika ortsstorlekar. 

 
Observera att i denna bilaga har endast diagram för stor stad tagits med, för övriga 
ortsstorlekar hänvisas till basrapportsdelen i arbetsrapporten "Centrumvandring och 
besöksintnsiva verksamheters hyresförmåga" (Henrikson 1998). 
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7 SPECIALFALL 

7.1 Etablering av stor galleria 
Följande diagram visar vilka effekter en nytillkommen stor yta kan få på sina 
grannar. Med spin-off-effekt menas den effekt en viss händelse, ex-vis en ny 
galleria, får på sina grannar. 
 

 
Kommentarer: 
• Malmö. Samtidigt med den ganska exklusiva gallerian Triangelns tillkomst i ett 

tidigare lågklassigt område etablerades också ett hotell och ett nytt gågatustråk. 
Detta förklarar tillsammans den förhållandevis starka positiva effekten. Det 
föreligger en risk att Malmö i framtiden kan få ett tudelat centrum, särskilt med 
den nya citytunnelns dragning med station under Triangeln. 

• Kalmar. Kvarnholmens bevarade traditionella miljö och dito byggnader 
försvårar rationellt kommersiellt utnyttjande av potentiella A-lägen, främst på 
”söder” ner mot Baronen, där annars stora lägespotentialer skapats. Därför 
Baronens relativt svaga effekt. Hade Baronen inte etablerats 1978 hade centrum 
troligen vandrat norrut istället eftersom där fanns bättre dragare, ledig markyta 
och hygglig parkering. Baronen har tagit mycket från ”norr”, till stor del 
beroende på en bra parkeringslösning 
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• Motala. Marknadens begränsning beränsar de positiva spin-off-effekterna. Den 
dag den ”passiva” stadskärnedelen eventuellt ger upp, blir spin-off-effekten på 
den aktiva delen, invid nya gallerian, sannolikt mer positiv. 

• Uppsala och Linköping. En relativt sett kvalitativt ovanligt lyckad förnyelse av 
stadskärnan i sin helhet drar upp effekterna. 

 

7.2 Specialfall – skapa nytt centrumläge 
 
7.2.1 Inte så lätt 
Ortsanalyserna illustrerar svårigheterna att skapa ett nytt centrumläge genom egen 
aktivitet, d.v.s. åstadkomma en så stark centrumvandring att ett nytt stabilt 
centrumläge etableras. 
 
En grundläggande svårighet är att ett isolerat läge utanför den etablerade stadskärnan 
definitionsmässigt missar stadskärnans goda granneffekter och därför får lägre egen 
omsättning, vilket kan kompenseras genom profilering mot t.ex. lågpris eller 
volymshandel, vilket då ytterligare minskar möjligheterna att åstadkomma en 
centrumvandring i den meningen att man blir en ny aktiv del av stadskärnan. Dock 
kan man förstås finna lönsamhet. 
 
En annan grundläggande svårighet är att man för att verkligen åstadkomma en 
centrumvandring måste satsa stort, vilket svårligen kan ske i etapper (medan gräset 
växer…). 
 
Frågan är särskilt intressant för fastighetsägare som SJ med i sig kvalitativa 
fastigheter i sekunda läge eller för kommuner med ambitioner att expandera 
stadskärnan. 
 
7.2.2 Men ibland går det 
Ortsanalyserna och diskussioner i handledargruppen ger underlag för följande 
preliminära slutsatser.  
• För att vara någorlunda säker på att lyckas åstadkomma stabil centrumvandring 

till ett isolerat läge, flera kvarter eller mera bort från den etablerade stadskärnan, 
bör satsningen ha en storleksordning omfattande minst 25 % av hela 
stadskärnans omsättning (mindre andel av ytan). Kvaliteter som tillgänglighet 
etc. måste leva upp till satsningens storlek och profil. 

• För att vara någorlunda säker på att lyckas åstadkomma stabil centrumvandring 
till ett läge just i utkanten, ca ett kvarter bort från den etablerade stadskärnan, bör 
satsningen ha en storleksordning omfattande minst 10 à 20 % av hela 
stadskärnans omsättning (mindre andel av ytan). Kvaliteter som tillgänglighet 
etc. måste leva upp till satsningens storlek och profil. 
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7.2.3 Exempel ur materialet 
Angivna procenttal avser omsättning i detaljhandel på nytillkomna plus redan 
befintliga ytor. 
 
Jönköping och Örebro 
Båda dessa orter har tudelade stadskärnor. Den sekundära stadskärnedelen i 
Jönköping (Väster) har omkring 25 % av stadskärnans totala ”citysortiment”, i 
Örebro har den sekundära delen (Norr) 10 à 20 %. Avståndet mellan den primära 
och sekundära stadskärnedelen är i båda fallen 100 à 200 meter.  
 
I Jönköping har den sekundära delen varit starkt hotad som levande del av 
stadskärnan, det har varit en stark centrumvandring österut. Under senare år har 
dock centrumvandringen i någon mån vänt och den sekundära delen har vunnit 
stabilitet som ett cityutbud. Detta beror bl.a. på att den sekundära delen varit relativt 
sett ganska stor, den har varit starkt koncentrerad och den har gynnats av satsning på 
högskola och förberedelser för ett resecentrum. 
 
I Örebro har den sekundära delen stadigt tappat mark och kan idag knappast längre 
hävda sig som aktiv del av stadskärnan. Detta beror sannolikt i grunden på att den 
numera är för liten, relativt sett, den är långsträckt och den har mycket svag 
gatumiljö med bl.a. en dålig bussgata. 
 
Jönköping och Örebro ger därmed ett visst underlag för de ovan dragna slutsatserna, 
låt vara på ett omvänt, ”negativt”, sätt. 
 
Tilläggas kan att båda de sekundära stadskärnedelarna avses få resecentra. Det är 
helt uppenbart att chanserna för kommersiell framgång med ett sådant är stora i 
Jönköping och mycket små i Örebro. I Jönköping kan t.ex. tillskott på några tusental 
kvm BIV i anslutning till resecentret vara tillfyllest medan man i Örebro skulle 
behöva diskutera orealistiska tiotusentals kvm. 
 
Linköping 
Linköping ger tre intressanta exempel.  
 
Först den nu nedlagda gallerian Modehuset, som hade under 10% av stadskärnans 
samlade omsättning och låg 50 à 100 meter fel. Byggs nu om, blir då något litet 
större och får framför allt direkt anslutning till ett av stadskärnans mest aktiva stråk. 
Allt tyder på att då kan även en så pass liten satsning – rätt profilerad – finna lönsam 
omsättning.  
 
Nummer två är gallerian Filbyter i stadskärnans andra ände, just i kanten av 
stadskärnan. Tillsammans med sina närmaste grannar svarar den för omkring 10 % 
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(?) av stadskärnans omsättning. Filbyter och dess grannar har under alla år precis 
klarat sin roll som aktiv stadskärnedel. Pågående rustning av denna del av 
stadskärnan kommer sannolikt att ge stabilitet för framtiden. 
 
Nummer tre är den snabbt etablerade restauranggatan Ågatan, just i utkanten av 
stadskärnan. Denna visar möjligheten att skapa centrumvandring inom en viss 
bransch. 
 
Kalmar 
Baronen är ett mycket intressant exempel på hur man kan åstadkomma 
centrumvandring som till sist – med viss möda – skapar ett nytt stabilt 
stadskärneläge. När Baronen etablerades, ca 200 m från stadskärnans mest aktiva 
del, hade den med sina ca 20% av stadskärnans omsättning, stora problem. Något 
aktivt stråk mellan Baronen och stadskärnan kunde inte etableras. Baronen klarade 
sig genom stor andel dagligvaruhandel och en enkel, föga kostnadskrävande 
utformning och relativt låg profil. Den fungerande mer som en centralt belägen 
”externhandel”. 
 
Baronen har idag profilerats upp, dess andel har ökat till uppemot 30 % och då inom 
ett stadskärnesortiment och den har med åren fått flera stödjande goda grannar. Idag 
har centrum vandrat ner mot Baronen, som är fast etablerad som en del av 
stadskärnan. 
 
I stadskärnans andra ände ligger ett butikskvarter, Kopparslagaren. När detta 
etablerades motsvarade det uppskattningsvis upp emot 20 % av stadskärnans volym, 
men har idag fallit tillbaka till klart under 10 % och har idag mycket svårt att 
försvara sin position trots att det ligger i direkt anslutning till stadskärnan.   
 
Uppsala   
Uppsala ger många tidiga goda exempel på försök – i allmänhet framgångsrika – att 
skapa nya lägen. Ett sent försök är Svava-gallerian i stadskärnans utkant, ner mot 
järnvägsstationen. Den har under 5 % av stadskärnans kommersiella omsättning. 
Trots att den också har ett bra utbud av serviceverksamheter har den inte lyckats 
åstadkomma någon egentlig centrumvandring, något egentligt nytt etablerat 
stadskärneläge. Dock har den genom sin väl funna serviceprofilering i kombination 
med sin roll som ”passage” till järnvägsstationen sannolikt lönsamhet. 
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Del III Tillämpning 
 
1 ALLMÄNT 

Det generella resultatet ger möjlighet att på ett kvantitativt sätt bedöma hur 
olika fysiska händelser kan leda till ekonomiska effekter, uttryckta i 
förändring av möjlig omsättning i besöksintensiva verksamheter och därmed 
förändring av hyresförmåga och ytterst fastighetsvärden. Resultatet kan 
därmed nyttjas för kommuner, verksamhetsidkare och fastighetsägare för att 
förstå om planerade åtgärder i olika stadskärnor (ej bara de här studerade) 
kan komma att ge önskad eller oönskad centrumvandring, till för- eller 
nackdel för det egna ansvarsområdet.  

Enklast nyttjas den fristående delen Manualen för generella samband mellan 
fysiska händelser och förändrade försäljningsmöjligheter. Alternativt kan de i 
del II, avsnitt 6, redovisade diagrammen nyttjas. 

De i del II och i ortsbilagorna (fristående) redovisade analyserna av enskilda 
stadskärnor kan dels nyttjas för generaliseringar om man är väl bekant med 
resp. stadskärna, dels nyttjas för diskussioner på orten om vilken 
centrumvandring som förevarit, dess ekonomiska effekter och sannolik 
framtidsutveckling vid olika aktivitetsnivåer från egen eller andra parters 
sida. 

2 EARLY WARNING FÖR 
OMGIVNINGENS AGERANDE 

2.1 Allmänt 
Utredningens resultat kan användas för ”early warning”. Man går enklast 
tillväga så att när man hör talas om att någon förändring kan komma att 
inträffa, går man in i den fristående delen Manualen alternativt i diagrammen 
i avsnitt 6, del II, och kontrollerar vilka effekter förändringen skulle ge i den 
aktiva stadskärnedelen.  

 
För att ta reda på vad ex-vis en förbättring i den aktiva delen skulle ge för 
negativa följdverkningar i den passiva delen måste man i särskild ordning 
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först reda ut hur stort efterfrågetrycket mot stadskärnan i dess helhet är. Två 
hypotetiska ytterlighetsfall för att illustrera tankegången: 
• Om vi tänker oss att efterfrågetrycket på stadskärnans handel är oändligt 
stort, får den aktiva stadskärnedelen full valuta utan negativ påverkan på den 
passiva delen. 
• Om vi tänker oss att efterfrågetrycket på stadskärnans handel om andra 
BIV är just så stort som omsättningen i stadskärnan är i dagsläget, d.v.s. det 
finns ingen ny omsättning att tillföra, kommer den aktiva delen att – i 
konkurrens – få hämta sin ökade försäljning helt från den passiva delen. 

En beräkning av dessa frågor görs i regionala marknadsmodeller som TYSK. 
Om man inget vet om de övergripande marknadsförutsättningarna är en bra 
tumregel att 1/3 av den aktiva stadskärnedelens ökade omsättning hämtas 
utifrån och 2/3 från stadskärnans passiva del. 

Om då den aktiva delen skulle öka sin försäljning med t.ex. 100 Mkr (ev 
nybyggnad plus omgivningseffekter, centrumvandringseffekter) skulle den 
passiva förlora 67 Mkr, som då fördelas ungefär mot ytan i konkurrensutsatt 
sortiment i den passiva delen. 

2.2 Checklista för viktiga händelser 
Arbetets resultat ger underlag för följande rangordning av fysiska händelser 
m.h.t. sannolik ekonomisk centrumvandringseffekt. Rangordningen är ett 
slags ”normalfall”, man skall givetvis alltid, när så är möjligt arbeta mer 
precist enligt avsnittet ovan. 

Först och främst kan yttre händelser som ny extern konkurrens eller nya 
tillfartsvägar ge stora omkastningar i stadskärnan, i extrema fall kan man få 
en centrumvandring på tiotals procent. Utredning sker med hjälp av regional 
marknadsanalys. Dessa frågor ligger utanför här genomförd studie. 

 
Inom studien ligger händelser i stadskärnan. Dessa har i materialet gett olika 
kraftig centrumvandring, grovt generaliserat kan man finna följande 
rangordning m.h.t. betydelse för centrumvandring: 
1. Nyanläggning av utbud som gallerior eller andra typer av affärshus med 

ett stort utbud av nya goda grannar i ny miljö etc har nästan alltid störst 
effekt, ofta med omkastningar på upp till tiotals procent. 

2. Ändrat innehåll i befintliga lokaler, d.v.s. ändrade lokala 
grannförhållanden, ger liknande, men vanligtvis mindre effekter. 

3. Förändring av nyttig besöksparkering är viktigt, speciellt i mindre orter, 
där omsättningseffekterna kan bli något tiotal procent för 
tillgänglighetskänsliga sortiment.  
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4. Införande av gågata och liknande påtagliga miljöförbättrande åtgärder har 
nästan lika stor effekt som parkeringen (större för shopping). Införande av 
gågata och försämring av parkeringen kopplas ibland och ger vanligtvis 
ett plusnetto för berörda verksamheter utom i mycket små stadskärnor 
eller sekundära stadskärnedelar, där nettot kan bli negativt. 

5. Ändrade hållplatslägen ger i stort sett endast effekt för omedelbart 
intilliggande verksamheter och har skapat mycket måttlig ekonomisk 
centrumvandring i de orter vi studerat. 

6. Allmän miljöupprustning utan åtgärder i trafiksystemet (t.ex. utan 
införande av gågata) ger marginella effekter, kanske någon procent på 
omsättningen i närmast berörda verksamheter. 

7. Ökad verksamhetskonkurrens ger negativa effekter vid tydlig 
överetablering (normalt överväger i stället en positiv granneffekt).  
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Inledning 
 
Denna manual vänder sig till insiktsfulla och kunniga fastighetsägare, handlare och 
även kommunala planerare. Skälet till detta är att det i de flesta situationer krävs 
omdöme och ”sunt förnuft” pga av verklighetens komplexitet.  
 
Användningsområde för fastighetsägare: större fysiska förändringar – oavsett om 
de företas i fastigheten, i närområdet eller i konkurrerande stadskärnedelar.  
 
Användningsområde för handlare/näringsidkare: som för fastighetsägare men 
med betoning på att en handlare har mindre möjligheter att påverka utvecklingen, 
med undantag för att ”rösta med fötterna” – dvs. flytta till nytt läge. Då kan 
manualen fungera som en del av en ”SWOT-analys1”: var finns bättre potentiella 
lägen?     
 
Användningsområde för kommunala planerare: som del av konsekvensanalys 
vid föreslagna åtgärder i den yttre miljön, vanligtvis miljö, bil- eller 
kollektivtrafikförändringar.    

 
Den detaljerade bakgrunden till tabellerna redovisas i huvudrapporten och i 
ortsbilagorna. 
 
Följande tabeller är en vidareutveckling av de diagram som redovisas i resultatdelen 
och är baserade på både metodvariant IU och metodvariant KL2. 
 
Du kan behöva en miniräknare och en penna. 
 
Karaktäristiskt för bra butiker i stadskärnan är att de har: 
• Hög kvalitet på varorna. 
• God service och rådgivning. 
• Påkostad butiksmiljö. 
• De kan normalt klara lägen med hög hyra. 
• Viktigt är ett gott stråkläge, goda grannar och god tillgänglighet. 
 
I denna Manual behandlas endast punkten i fetstil ovan, vilken förklarar mellan 25 
och 75% av omsättningen. 

                                                           
1 En systematisk metod att kartlägga styrka, svaghet, möjligheter och hot. 
2 IU står för Intervjuundersökning, KL för Kolla Läget. Båda dessa metoder 
har använts i arbetet med att ta fram och analysera fakta. 
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Disposition 
 

LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER MANUALEN!  
Strukturen 

Beräkningstabellens layout 

Stegen i en analys - ett exempel för att visa tankegången 

SÅ HÄR FUNGERAR TABELLEN!  
BERÄKNINGSSIDAN 
HJÄLPAVSNITT 

1 Stråk 

2 Parkering 

3 Miljö 

4 Kollektivtrafik 

5 Grannar 

6 Konkurrenter 

Specialfall – skapa nytt centrumläge 
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LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER 
MANUALEN! 
 
Den manual Du nu har i din hand är en komprimering av några av de resultat vår 
studie lett fram till. Den vänder sig till en kunnig användare både vad gäller den ort 
som skall analyseras, stadskärneproblematiken, fastighetsförvaltning och manualens 
bakgrundsstudier. Ett stort mått av vanligt sunt förnuft behövs också. 
 
Manualen bygger på inventeringar, intervjuer och diskussioner med fastighetsägare, 
företagare och kommunala tjänstemän i elva orter. Bakgrund, resonemang, 
överväganden och slutsatser finns redovisade med hjälp av text och tabeller i 
studiens olika delrapporter.  
 
Manualens struktur är enkel. Jag har avgränsat några viktiga variabler (i 
fortsättningen kallade lägesfaktorer) som tillsammans kan täcka de vanligaste 
omgivningsrelaterade orsakerna till och effekterna av centrumvandring. Dessa kan 
sammanfattas under sex rubriker - stråk, parkering, miljö, kollektivtrafik, 
grannar, konkurrenter. För var och en av dessa kan effekten på butikers 
omsättning beräknas och därmed effekten på dess hyresbetalningsförmåga. Detta 
sker i ett antal steg som närmare beskrivs i det följande. Innan jag går in på dessa 
några sammanfattande ord om manualens struktur och layout. 
 

Strukturen 
 
• Du måste kunna uppskatta den procentuella förändringen av den lägesfaktor 

(stråk, parkering etc) du beräknar, exempelvis: parkeringen har blivit x% bättre / 
sämre.  

• Denna förändring multipliceras med en omvandlingsfaktor vars storlek beror på 
två saker: 
1.  ortens storlek och  
2.  lägets kommersiella styrka. Du får då en procentuell 
omsättningsförändring pga den inträffade fysiska förändringen.  

• Som hjälp i dessa bedömningar finns en komprimerad text hämtad ur 
huvudrapporten.  

• Ofta har flera olika omgivningsfaktorer påverkats. Du gör då en beräkning för 
var och en av dem enligt ovan och adderar (eventuellt subtraherar) dessa för att 
erhålla den totala effekten. 
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Beräkningstabellens layout 
 
Variabel (t.ex. stråk)  X = 
 
Rutan med omvandlingsfaktor föregås av en hjälpruta som anger gränsvärden för 
omvandlingsfaktorn. Gränsvärdena för resp lägesfaktor bestäms av stråktyp och 
ortens storlek  

Ortstorlek/Stråktyp Svag        Mellan         Stark 
liten en butik som ligger  
mellan i en liten till  
stor mellanstor ort och vid ett 
 svagt till mellansvagt  
 stråk får värdet 0,15 

 

Stegen i en analys - ett exempel för att visa 
tankegången 
 
1. Någonting har hänt, kommer att hända, planeras eller diskuteras i grannskapet till 

en fastighet du är intresserad av. Du vill veta vad det innebär i omsättning och 
hyresbetalningsförmåga. 

 
2. Kopiera beräkningssidan (sid 7) i manualen så att du har något att anteckna på. 
 
3. Börja med att bestämma vilka av de sex lägesfaktorerna som är aktuella, dvs de 

lägesfaktorer som har eller kommer att förändras. För var och en av dem gör du 
en beräkning enligt nedan. Vad som döljer sig under lägesfaktorernas 
samlingsbeteckning framgår av Del II – Resultat och av manualens hjälpavsnitt. 

 
4. Bedöm % förändring (förbättring eller försämring av den lägesfaktor Du 

studerar). Har tex parkeringen blivit dubbelt så bra så innebär det en 100% 
förbättring. En utökning av 50 bil-platser till 100 är bara en förbättring så länge 
de nya bil-platserna är nyttiga, dvs används. Vad som t.ex. menas med en 50% 
förbättring beror på vilken lägesfaktor som avses och framgår av hjälpavsnitten i 
manualen. 

 
5. Bestäm omvandlingsfaktor utifrån hjälptabellen. Vad som menas med stor, 

mellan eller liten stad resp med starkt, mellan och svagt stråk framgår av Del II – 
Resultat och manualens avsnitt ”Så här fungerar tabellen!” 

 

%förändring omvandlingsfaktor omsättningsförändring 

0,09            0,16            0,22 
0,14            0,29            0,44 
0,28            0,46            0,63 
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6. Multiplicera och anteckna resultatet på den kopierade manualsidan. Positiva 
förändringar ger plussvärden, negativa ger minusvärden. 

 
7. Upprepa beräkningarna för var och en av lägesfaktorerna (stråk, konkurrenter 

etc) som berörs. 
 
8. Addera (och eventuellt subtrahera) resultaten till en samlad bedömning. 
 
9. Gör en rimlighetsbedömning. 
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SÅ HÄR FUNGERAR TABELLEN! 
 

Fysisk förändring 
(exempel): 
Kommunen planerar en gågata 
utanför din fastighet, samtidigt som 
en näraliggande livs planerar att 
flytta till externläge.  
Hur påverkas du? 

Läges- Resultat:
Hjälp- faktor Bedömd för- Hjälpruta med Vald omvand- Omsättnings-
avsnitt som ändring i % omvandlingsfaktorer lingsfaktor förändring i %:

förändras
Stads Stråktyp
storlek

Svag Mellan Stark
liten 0,09 0,16 0,22

1 Stråk mellan 0,14 0,29 0,44
stor 0,28 0,46 0,63

Svag Mellan Stark
liten 0 0,30 0,6

2 Parkering mellan 0 0,23 0,45
stor 0 0,17 0,33

Svag Mellan Stark
liten 0,07 0,12 0,17

3 Miljö mellan 0,06 0,17 0,28
stor 0,12 0,20 0,27

Svag Mellan Stark
liten 0,12 0,20 0,27

4 Kollektivtrafik mellan 0,13 0,28 0,42
stor 0,3 0,48 0,66

Svag Mellan Stark
liten 0,41 0,67 0,93

5 Grannar mellan 0,41 0,57 0,73
stor 0,29 0,48 0,66

Svag Mellan Stark
liten 0,25 0,4 0,55

6 Konkurrenter mellan 0,06 0,17 0,28
stor 0,09 0,16 0,22

Summa

x =

x =

x =

x =

x =

x =

=

Steg 1: 
Ligger fastigheten i en stor, 
mellanstor eller liten stad? 
Exempel: 
Stor: Malmö. 
Mellanstor: Uppsala, Norrköping 
och Linköping. 
Liten: Motala och Nyköping. 

Steg 2: 
Ligger fastigheten i ett kommersiellt 
läge som är starkt, hyggligt eller 
svagt? 
För att välja det högsta värdet 
krävs att man ligger i bästa läget 
med de högsta hyrorna (AA-läge). 
Det lägsta värdet kan jämföras med 
ett D-stråk. 
För parkering gäller lite speciella 
regler: Här avses tillkommande 
bpl:s läge visavi din fastighet. Är de 
ej ”nyttiga” är värdet ”0”. 

Steg 3: 
Förändringen kan delas upp i 
följande bitar: 
1) Gågatan ger bättre miljö, sämre 
biltillgänglighet och 
(förhoppningsvis) fler gående 
(stråkparametern). 
2) Flytt av livs (ICA ex.vis) innebär 
ett försämrat stråk. 

Steg 4: 
Gå till ”Miljö”. 
Uppskatta förändringen i %; 
hjälpavsnitten kan vägleda (se 
resp. kapitel), men lokalkunskap 
behövs. 
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SÅ HÄR FUNGERAR … (SID 2) 
 

Läges- Resultat:
Hjälp- faktor Bedömd för- Hjälpruta med Vald omvand- Omsättnings-
avsnitt som ändring i % omvandlingsfaktorer lingsfaktor förändring i %:

förändras
Stads Stråktyp
storlek

Svag Mellan Stark
liten 0,09 0,16 0,22

1 Stråk mellan 0,14 0,29 0,44
stor 0,28 0,46 0,63

Svag Mellan Stark
liten 0 0,30 0,6

2 Parkering mellan 0 0,23 0,45
stor 0 0,17 0,33

Svag Mellan Stark
liten 0,07 0,12 0,17

3 Miljö mellan 0,06 0,17 0,28
stor 0,12 0,20 0,27

Svag Mellan Stark
liten 0,12 0,20 0,27

4 Kollektivtrafik mellan 0,13 0,28 0,42
stor 0,3 0,48 0,66

Svag Mellan Stark
liten 0,41 0,67 0,93

5 Grannar mellan 0,41 0,57 0,73
stor 0,29 0,48 0,66

Svag Mellan Stark
liten 0,25 0,4 0,55

6 Konkurrenter mellan 0,06 0,17 0,28
stor 0,09 0,16 0,22

Summa

x =

x =

x =

x =

x =

x =

=

Steg 5: 
Valet av ortsstorlek (steg 1) och 
fastighetslägets kommersiella 
styrka (steg 2) ligger till grund för 
val av omvandlingsfaktor.  

Steg 7: 
Upprepa steg 4, 5 och 6 för de 
övriga förändringar som framkom i 
steg 3: 
För gågata: miljö (redan gjord), 
biltillgänglighet (parkering) och fler 
gående (stråk). 
För flytt av livs: stråk. 

Steg 9,  
rimlighetsbedömning: 
Obs att erhållen möjlig förändring 
är ett max-värde, som – om det 
gäller tillväxt – endast uppnås om 
marknaden tillåter obegränsad 
tillväxt. 
Saknas tillväxtutrymme helt kan 
endast 1/3 av värdet bli verklighet.  
Däremellan kan man interpolera. 

Steg 6: 
Multiplicera % förändring (steg 4) 
med omvandlingsfaktor (steg 5) 
varvid miljöförändringens 
omsättningseffekt erhålls. 

Steg 8: 
Nu kan den sammanlagda effekten 
på omsättningen uppskattas för 
”Citybutik”: 
Summan av händelser med 
positivt utfall ställs mot summan av 
händelser med negativt utfall. 
Ett positivt netto innebär en 
förstärkning av fastighetsläget och 
därmed hyresbetalningsförmågan, 
förutsatt att fastigheten har 
”Citybutiker”. 
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BERÄKNINGSSIDAN 
Skriv ej på denna – ta kopia först! 
Hjälpavsnittsnumren hänvisar till respektive kapitelnummer. 

Läges- Resultat:
Hjälp- faktor Bedömd för- Hjälpruta med Vald omvand- Omsättnings-
avsnitt som ändring i %  omvandlingsfaktorer lingsfaktor förändring i %:

förändras
Stads Stråktyp
storlek

Svag Mellan Stark
liten 0,09 0,16 0,22

1 Stråk mellan 0,14 0,29 0,44
stor 0,28 0,46 0,63

Svag Mellan Stark
liten 0 0,30 0,6

2 Parkering mellan 0 0,23 0,45
stor 0 0,17 0,33

Svag Mellan Stark
liten 0,07 0,12 0,17

3 Miljö mellan 0,06 0,17 0,28
stor 0,12 0,20 0,27

Svag Mellan Stark
liten 0,12 0,20 0,27

4 Kollektivtrafik mellan 0,13 0,28 0,42
stor 0,3 0,48 0,66

Svag Mellan Stark
liten 0,41 0,67 0,93

5 Grannar mellan 0,41 0,57 0,73
stor 0,29 0,48 0,66

Svag Mellan Stark
liten 0,25 0,4 0,55

6 Konkurrenter mellan 0,06 0,17 0,28
stor 0,09 0,16 0,22

Summa

x =

x =

x =

x =

x =

x =

=
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HJÄLPAVSNITT 
Vi ger här praktiska exempel från de inventerade orterna för att illustrera vilka 
storleksordningar man kan få och hur man kan tänka. Angivna förändringar i %, bpl, 
Mkr etc är alltså faktiskt konstaterade men skulle lika väl ha kunnat räknas fram 
med hjälp av den ovan redovisade tabellen. Uppgifterna i hjälpavsnittet bygger på 
iakttagelser, intervjuer, beräkningar och litteraturstudier. Grunden och 
resonemangen bakom de förslag till hur olika förändringar när det gäller 
lägesfaktorerna skall värderas finns redovisade i huvudrapporten och ortsbilagorna. 
Här har vi försökt att formulera oss kort. Innan manualen används bör man ha läst 
eller åtminstone skummat huvudrapport och ortsbilagor. Än en gång vill vi också 
påpeka att manualen bara kan användas av personer med goda kunskaper om handel 
i stadskärnor i allmänhet, om aktuell ort och om handeln i den aktuella orten. Med 
dessa bakgrundskunskaper kan föreliggande manual vara en god hjälp när man vill 
systematisera och strukturera sina överväganden. Den kan då ge ett bra underlag för 
initierade diskussioner och resultaten bör kunna bli en del i ett beslutsunderlag. 

1 Stråk 
 
• Exemplet fysiska förändringar på Drottninggatan i Norrköping (1. Bussarna har 

försvunnit, 2. Spårvägen har blivit enkelspårig och 3. Ny gatubeläggning med 
lägre trottoarkantstenar (”en riktig gågata”). Förändringarna kan delas upp i en 
miljöförbättring, en stråkförbättring och en kollektivtrafikförsämring. Totalt sett 
gav denna förändring +8% i omsättningsökning. Stråket uppskattas ha blivit 10% 
bättre. 

 
• Exemplet införande av gågata i sämre läge (Motala). Förändringarna kan delas 

upp i en miljöförbättring, stråkförsämring (försämring pga att gågatan inte kom 
på A-stråket) och en parkeringsförsämring – sex kantstensplatser försvann. 
Totalt sett gav denna förändring ingen effekt (+-0% i omsättningsökning). 
Stråket uppskattas ha försämrats med 20%. 

 
• Exemplet bussflytt från huvudstråket till parallellgata, uppfräschning av denna 

gågata (tidigare bil-, men ej bussfri) till hög standard och tillkomst av relativt 
näraliggande markparkering (Jönköping). Förändringarna kan delas upp i en 
miljöförbättring, en stråkförbättring, en parkeringsförbättring och en 
kollektivtrafikförsämring. Totalt sett, för hela stadskärnedelen, gav denna 
förändring +15% i omsättningsökning. Stråket uppskattas ha blivit 20% bättre. 

 
Tankehjälp: Ett exempel. För ett antal år sedan etablerades ett bibliotek i 
stadskärnans norra del (Uppsala), effekt på norra stadskärnedelen: ”har genererat en 
enorm massa besök och är bättre för oss norr om torget än för de söder om.” 
Effekten är för liten för att kunna uppmätas, men kan ändå vara av vikt då den kan 
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ha stor räckvidd. Biblioteket fungerar m.a.o. mindre som god granne och mer som 
stråkgenererare i hela norrzonen.  
 
Förenklat kan man betrakta lägesfaktorn stråk som ett uttryck för antalet människor i 
ett visst definierat område och alla de övriga delparametrarna (parkering, miljö etc) 
som kvalitetshöjare av detta stråk i den meningen att köpkraft och köpbenägenhet 
ökar per individ i det definierade området.  
 

2 Parkering 
 
• Exemplet införande av gågata i sämre läge (Motala). Förändringarna kan delas 

upp i en miljöförbättring, stråkförsämring (försämring pga att gågatan inte kom 
på A-stråket) och en parkeringsförsämring – sex kantstensplatser försvann. 
Totalt sett gav denna förändring ingen effekt (+-0% i omsättningsökning). 
Parkeringen uppskattas ha försämrats med 4% för detta område. 

 
• Exemplet tillkomst av 50 bra belägna bpl (Falun). Denna förändring gav för 

butiker i närområdet (radie 1 à 2 kv.) +10% i omsättningsökning. Parkeringen 
uppskattas ha blivit 25% bättre för detta område. 

 
• Exemplet tillkomst av 180 bra belägna bpl (G:a Kajen, Falun). Denna förändring 

gav för butiker i närområdet (främst Holmgatan) +25% i omsättningsökning. 
Parkeringen uppskattas ha blivit 25% bättre för detta område. Obs. i detta fall 
förelåg ett p-behov på 100 à 200 bpl. 

 
• Exemplet bussflytt från huvudstråket till parallellgata, uppfräschning av denna 

gågata (tidigare bil-, men ej bussfri) till hög standard och tillkomst av relativt 
näraliggande markparkering (Jönköping). Förändringarna kan delas upp i en 
miljöförbättring, en stråkförbättring, en parkeringsförbättring och en 
kollektivtrafikförsämring. Totalt sett, för hela stadskärnedelen, gav denna 
förändring +15% i omsättningsökning. Parkeringen uppskattas ha blivit 17% 
bättre för detta område. 

 
För att nytillkommen parkering ska få effekt krävs att den är bra placerad och att 
viss parkeringsdämpning råder. Till exempel gav det nya p-huset i Motala ingen 
större effekt på handeln och används idag mest till boendeparkering o likn. Skälet 
till detta är oviljan att parkera i p-hus på mindre orter och anläggningens perifera 
läge. 
 
Schablon: 
• Om all parkering som efterfrågas finns är nästa plats värd 0 kr. 
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• Om underskottet är mycket stort (>50%) är nästa bra plats värd 0,5 Mkr/år i 
försäljning i  besöksintensiva verksamheter. 

• Extremvärde i vissa fall för mest attraktiva läge 2 Mkr/år i försäljning i 
besöksintensiva verksamheter. 

 
Om bpl i bästa läge ersätts med en plats längre bort tappar den i värde. Värdet 
brukar bli noll vid följande flyttavstånd : 
• Stor stad 400 meter. 
• Mellanstor stad 200 meter. 
• Liten stad 100 meter. 
 
Till detta kommer förändring i parkeringstaxan: I vissa fall kan en drastisk sänkning 
av timavgiften i stadskärnan ge ökad besöksfrekvens samt oförändrad p-intäkt! 
 

3 Miljö 
 
• Exemplet fysiska förändringar på Drottninggatan i Norrköping (1. Bussarna har 

försvunnit, 2. Spårvägen har blivit enkelspårig och 3. Ny gatubeläggning med 
lägre trottoarkantstenar (”en riktig gågata”). Förändringarna kan delas upp i en 
miljöförbättring, en stråkförbättring och en kollektivtrafikförsämring. Totalt sett 
gav denna förändring +8% i omsättningsökning. Miljön uppskattas ha blivit 20% 
bättre för detta område. 

 
• Exemplet införande av gågata i sämre läge (Motala). Förändringarna kan delas 

upp i en miljöförbättring, stråkförsämring (försämring pga att gågatan inte kom 
på A-stråket) och en parkeringsförsämring – sex kantstensplatser försvann. 
Totalt sett gav denna förändring ingen effekt (+-0% i omsättningsökning). 
Miljön uppskattas ha blivit 20% bättre för detta område. 

 
• Exemplet uppfräschning av gågata i mycket bra läge (Uppsala). Denna 

förändring gav för närområdet (radie 1 à 2 kv.) +3 à 5% i omsättningsökning. 
Miljön uppskattas ha blivit 14% bättre för detta område.  

 
• Exemplet bussflytt från huvudstråket till parallellgata, uppfräschning av denna 

gågata (tidigare bil-, men ej bussfri) till hög standard och tillkomst av relativt 
näraliggande markparkering (Jönköping). Förändringarna kan delas upp i en 
miljöförbättring, en stråkförbättring, en parkeringsförbättring och en 
kollektivtrafikförsämring. Totalt sett, för hela stadskärnedelen, gav denna 
förändring +15% i omsättningsökning. Milön uppskattas ha blivit 20% bättre för 
detta område. 
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En slutsats från bla Linköpingsstudien är att det är ingen idé (kommersiellt) att satsa 
på miljön om läget är dåligt. Studien visar att miljöinvesteringar i sådana lägen inte 
har någon mätbar omsättningseffekt.  
 
”Erfarenheterna av miljöförbättringar på A-stråk är generellt sett goda, t ex när A-
stråk omvandlas till gågata. Gågator med icke kommersiell huvudfunktion lyder 
andra lagar, vilket i viss mån även gäller för B, C och D-stråk, där den kommersiella 
framgången kan bli större om man tex istället har god bilangöring. En väl 
genomförd (bl.a. får biltillgängligheten ej reduceras) gågata i A-läge kan ge effekter 
på omsättningen utmed gatan med 5 à 10%. Effekten av ´finslipning´ av redan 
befintliga gågator blir lägre.” 
 
Generellt kan man kan betrakta miljösatsningar som pricken över i. ”Syftet med 
miljösatsningar är att det ska vara trevligt att vara i centrum, få folk att stanna längre 
och lättare röra sig över större områden.” 
 
Exempel på bra miljöåtgärder: ökad säkerhet och bekvämlighet för gående, minskad 
bullernivå, förbättrad (vackrare och mer lättgången) gatubeläggning, fler sittplatser, 
mer vegetation och uppsnyggade fasader. 
 

4 Kollektivtrafik 
 
• Exemplet två busslinjer av fem försvann (Linköping). Denna förändring gav för 

dagligvarubitik i galleria -15% i omsättningsminskning. Kollektivtrafiken 
uppskattas ha försämrats med 40% för denna dagligvarubutik. Obs att detta 
endast gäller dagligvarubutik. För andra branscher har 
kollektivtrafikförsämringen sannolikt inte så stor negativ effekt då köpmönstret 
för dessa ser annorlunda ut. Minskade bussar minskar också barriäreffekten, 
vilket motsvaras av en stråkförbättring. Totaleffekten kan alltså bli positiv! 

 
• Exemplet fysiska förändringar på Drottninggatan i Norrköping (1. Bussarna har 

försvunnit, 2. Spårvägen har blivit enkelspårig och 3. Ny gatubeläggning med 
lägre trottoarkantstenar (”en riktig gågata”). Förändringarna kan delas upp i en 
miljöförbättring, en stråkförbättring och en kollektivtrafikförsämring. Totalt sett 
gav denna förändring +8% i omsättningsökning. Kollektivtrafiken uppskattas ha 
försämrats med 4% för detta område. Att kollektivtrafikförsämringen blir så liten 
beror på att det viktigaste kollektiva färdsättet på Drottninggatan är spårvagnarna 
(vilka inte vidkändes någon försämring). 

 
• Exemplet bussflytt från huvudstråket till parallellgata, uppfräschning av denna 

gågata (tidigare bil-, men ej bussfri) till hög standard och tillkomst av relativt 



 centrumvandring – 237 – hyresförmåga  
BILAGA Teknisk slutrapport 

MANUALEN 

 

näraliggande markparkering (Jönköping). Förändringarna kan delas upp i en 
miljöförbättring, en stråkförbättring, en parkeringsförbättring och en 
kollektivtrafikförsämring. Totalt sett, för hela stadskärnedelen, gav denna 
förändring +15% i omsättningsökning. Kollektivtrafiken uppskattas ha 
försämrats med 12% för detta område.  

 
• Exemplet antalet bussar minskar från 140 bussar till 90 bussar per maxtimme 

(Uppsala). Denna förändring gav för det näraliggande Åhléns -5% i 
omsättningsminskning. Kollektivtrafiken uppskattas ha försämrats med 12% för 
Åhléns. 

 
• Exemplet antalet bussar halveras från 82 bussar till 41 bussar per maxtimme 

(Uppsala). Denna förändring gav för näraliggande dagligvarubutik -5% à 10% i 
omsättningsminskning. Kollektivtrafiken uppskattas ha försämrats med 20% för 
denna DV-butik. 

 
Om bussterminalen skapar ena ändpunkten i det nödvändiga stråk som en galleria 
behöver, kan en flytt av denna få oanade konsekvenser, tom att gallerian upphör, 
vilket blev fallet för Linköpings Modehuset. Generellt gäller att ju större orten är 
desto viktigare blir kollektivtrafiken, omvänt gäller för parkeringen. 
 

5 Grannar 
 
• Exemplet stor galleria på 10000 kvm etableras (Baronen, Kalmar). Denna 

förändring gav för närområdet (radie 1 à 2 kv.) +10 à 20% i omsättningsökning. 
(Fastighetsvärde +25% i direkt närhet, förutsatt ändamålsenliga lokaler) 
Grannarna uppskattas ha blivit 20% bättre för detta område. 

 
• Exemplet mycket stor galleria på 20000 kvm etableras (Triangeln, Malmö). 

Denna förändring gav för närområdet (radie 1 à 2 kv.) +20 à 25% i 
omsättningsökning. Grannarna uppskattas ha blivit 40% bättre för detta område. 

 
• Exemplet mycket stor galleria på 20000 kvm etableras (Triangeln, Malmö). 

Denna förändring gav för hela stadskärnedelen +10% i omsättningsökning. 
Grannarna uppskattas ha blivit 20% bättre för detta område. 

 
• Exemplet Åhléns och dess livs försvann (nuv. Mästaren, Kalmar). Denna 

förändring gav för närområdet (radie 1 à 2 kv.) -5% i omsättningsminskning. 
Grannarna uppskattas ha försämrats med 7% för detta område.  
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• Exemplet galleria går från 6000 till 9000 kvm, dvs. +3000 kvm (Gränden, 
Linköping). Denna förändring gav för närområdet (radie 1 à 2 kv.) +15% i 
omsättningsökning. Grannarna uppskattas ha blivit 22% bättre för detta område. 

 
• Exemplet galleria går från 9000 till 12000 kvm, dvs. +3000 kvm (S:t Per, 

Uppsala). Denna förändring gav för närområdet (radie 1 à 2 kv.) +10% i 
omsättningsökning. Grannarna uppskattas ha blivit 16% bättre för detta område. 

 
• Exemplet Domusvaruhus omvandlas till stor galleria på 9000 kvm (Forum, 

Uppsala). Denna förändring gav för närområdet (radie 1 à 2 kv.) +5% i 
omsättningsökning. Grannarna uppskattas ha blivit 8% bättre för detta område. 

 
• Exemplet galleria går från 4700 till 6400 kvm, dvs. +1700 kvm (Gallerian, 

Motala). Denna förändring gav för närområdet (radie 1 à 2 kv.) +5% i 
omsättningsökning. Grannarna uppskattas ha blivit 10% bättre för detta område. 

 
• Exemplet cykelhandlare på C-stråk får en ovälkommen konkurrent i form av en 

annan näraliggande cykelhandlare (Nyköping). Denna förändring gav för den 
ursprungliga cykelhandlaren +15% i omsättningsökning! Grannarna uppskattas 
ha blivit 22% bättre för den ursprungliga na cykelhandlaren. 

 
Det ovan sagda gäller initialt, en strategisk grannförändring kan ha mycket större 
långsiktiga effekter: ”Om ex.vis Baronen ”ska falla” måste 2 à 3 stora kedjor flytta. 
Om ICA, som är mycket viktig för Baronen, flyttade därifrån och tog JC med sig så 
skulle det vara katastrof för Baronen. Detta skulle starta en flyttvåg (följa John-
beteende). Så länge förutsättningarna för ICA eller motsvarande är goda, vilket de 
sannolikt är idag, lever Baronen säkert.” 
 

6 Konkurrenter 
 
• Exemplet förnyelse av medelstor galleria med oförändrad yta (Linköping). 

Denna förändring gav för konkurrerande stadskärnedel -2% i 
omsättningsminskning. Konkurrensen uppskattas ha hårdnat (försämrad 
konkurrens) med 7% för utsatt stadskärnedel.  

 
• Exemplet etablering av stor galleria (Kalmar). Denna förändring gav för 

konkurrerande stadskärnedel -20% i omsättningsminskning. Konkurrensen 
uppskattas ha hårdnat (försämrad konkurrens) med 40% för utsatt stadskärnedel.  
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• Exemplet etablering av mycket stor galleria (Malmö). Denna förändring gav för 
konkurrerande stadskärnedel -8 à 10% i omsättningsminskning. Konkurrensen 
uppskattas ha hårdnat (försämrad konkurrens) med 50% för utsatt stadskärnedel.  

 
• Exemplet galleria går från 6000 till 9000 kvm (Linköping). Denna förändring 

gav för konkurrerande stadskärnedel -15% i omsättningsminskning. 
Konkurrensen uppskattas ha hårdnat (försämrad konkurrens) med 50% för utsatt 
stadskärnedel.  

 
• Exemplet galleria på A-stråk går från 6000 till 9000 kvm (Linköping). Denna 

förändring gav för konkurrerande områden som ej är A-stråk -11-12% i 
omsättningsminskning. Konkurrensen uppskattas ha hårdnat (försämrad 
konkurrens) med 50% för dessa lägessvagare områden.  

 

Specialfall – skapa nytt centrumläge 
 
Ortsanalyserna illustrerar svårigheterna att skapa ett nytt centrumläge genom egen 
aktivitet, d.v.s. åstadkomma en så stark centrumvandring att ett nytt stabilt 
centrumläge etableras. 
 
En grundläggande svårighet är att ett isolerat läge utanför den etablerade stadskärnan 
definitionsmässigt missar stadskärnans goda granneffekter och därför får lägre egen 
omsättning, vilket kan kompenseras genom profilering mot t.ex. lågpris eller 
volymshandel, vilket då ytterligare minskar möjligheterna att åstadkomma en 
centrumvandring i den meningen att man blir en ny aktiv del av stadskärnan. Dock 
kan man förstås finna lönsamhet. 
 
En annan grundläggande svårighet är att man för att verkligen åstadkomma en 
centrumvandring måste satsa stort, vilket svårligen kan ske i etapper (medan gräset 
växer…). 
 
Frågan är särskilt intressant för fastighetsägare som SJ med i sig kvalitativa 
fastigheter i sekunda läge eller för kommuner med ambitioner att expandera 
stadskärnan. 
 
Två nyckeltal: 

• För att vara någorlunda säker på att lyckas åstadkomma stabil 
centrumvandring till ett isolerat läge, flera kvarter eller mera bort från den 
etablerade stadskärnan, bör satsningen ha en storleksordning omfattande 
minst 25 % av hela stadskärnans omsättning (mindre andel av ytan). 
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Kvaliteter som tillgänglighet etc. måste leva upp till satsningens storlek 
och profil. 

• För att vara någorlunda säker på att lyckas åstadkomma stabil 
centrumvandring till ett läge just i utkanten, ca ett kvarter bort från den 
etablerade stadskärnan, bör satsningen ha en storleksordning omfattande 
minst 10 à 20 % av hela stadskärnans omsättning (mindre andel av ytan). 
Kvaliteter som tillgänglighet etc. måste leva upp till satsningens storlek 
och profil. 
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ESKILSTUNA 
 

1 Inledande beskrivning 
 
1.1 Stadskärnehistorik och stadskärnans 
struktur3 
Trakten kring Eskilstuna har förbundits med den kristna missionen. Enligt 
traditionen verkade den helige Eskil (därav ortsnamnet) i Fors kyrka. I höjd med 
Fors kyrka, men på andra sidan Eskilstunaån, växte en mängd handelsgårdar upp 
utmed den väg som idag bär namnet Köpmangatan (1100–1300-talen). Det 
medeltida gatumönstret finns endast bevarat utmed denna gata, dagens 
centrumområde däremot är en rutnätsplan från 1600-talet. Detta område växte upp 
bl.a. tack vare donationsjord och lämpliga forsar för fabriksframställning (ån har 
alltid varit livgivande för staden som farled och energikälla). Staden fanns nu på 
båda sidor om ån: Gamla Staden på östsidan (Köpmangatan) och Nystaden på 
västsidan (mellan ån och nuvarande Fristadstorget). På 1700-talet grundades en 
fristad väster om Nystaden som ett led i tidens liberalisering på handelns område (i 
Fristaden fanns inget skrå- och skattetvång). Tack vare de liberala reglerna växte 
Fristaden snabbt om Eskilstuna (dvs. Nystaden plus Gamla Staden), och var på 
1810-talet dubbelt så stor. 1833 överlämnades Fristaden till Nystaden (Eskilstuna), 
och den tidigare gränsen framgår idag tydligt: Gymnastikgatan, som utgör en 
extragata i det annars regelbundna kvartersrutnätet. Järnvägen kom 1876 och 
stationshuset placerades i fondläge mot Drottninggatans sydvästände. Mellan 1880 
och 1930, ”industrialismens stad”, uppfördes många fabriksbyggnader, av vilka en 
del finns kvar kring Fristadsrorget. ”Cityomvandlingens stad”, 1955–75, förändrar 
kraftigt med storskalig bebyggelse, exempelvis längs Kungsgatan. Framträdande är 
de stora rivningstomter som ännu står obebyggda. 
 
Eskilstunas kommersiella stadskärna är väldefinierad genom två yttre barriärer i 
form av Eskilstunaån med dess grönområden i norr och öster och järnvägen i söder. 
Det kommersiella huvudstråket utgörs av Kungsgatan, som delvis är gågata, med 
dess tre gallerior (i Fristaden) och ett varuhus (i Nystaden). Även Fristadstorget 
ingår delvis i huvudstråket. (Ambitionen finns att stärka Drottninggatan ner till 
stationsområdet.) Övergången mellan bättre och sämre lägen är kraftig: Kungsgatan 
med dess gallerior tar död på livet på omkringliggande gator. Tanken var annars att 
låta Kungsgatan och Drottninggatan utgöra huvudgator med gator av lägre rang 

                                                           
3Källor: NE, Försköna Eskilstuna – Estetisk program för innerstaden 
(Konsthögskolans Arkitekturskola, 1994) och IP. 
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emellan. Inre barriär: Fristadstorget. Ån och det fysiska avståndet över bron gör att 
Gamla Staden är en egen del.  
 
Utmärkande: Eskilstunaån – ”stadens identitet”. Negativt utmärkande: Sveriges 
fjärde mest brottsbelastade kommun och en arbetslöshet högt över riksgenomsnittet. 
Kriminaliteten är förvånande hög med tanke på att orten inte är så stor. 
 
Affärshus i stadskärnan (gallerior, köpmannavaruhus eller varuhus): 21:an, 
CityHuset och Smedjan (väster om Fristadstorget) och Gallerian (inkl. Åhléns och 
Hemköp, öster om Fristadstorget). 
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1.2 Statistisk profil4 
Siffrorna avser om inget annat anges år 1996 och är avrundade. DH = detaljhandel; 
DV = dagligvaror; SV = sällanköpsvaror. DH = DV + SV. Belopp är inklusive 
moms och i miljoner kronor om inte annat anges. KVM = kvadratmeter. Observera 
den stora omsättningsnedgången i stadskärnan mellan 1995 och 1996: -19%. 
 
BEFOLKNING 1996 Prognos 
I länet 257 000 (2,9% av Sveriges befolkning)  
I kommunen 89 000 +1 200 fram till år 2005 
I staden 63 000  
 
TOTAL OMSÄTTNING DH DV SV 
I länet 7 800 (2,7% av riket) 4 500 3 300 
I kommunen 2 900 1 500 1 400 
I stadskärnan (cityhandel) 750 (26% av komm.) (930 1995) 150 600 
OMSÄTTNING I KÖPCENTRA    
I länet 1 000   
I stadskärnan5 640   
Externcentret Rondellen (1995) 150   
 
YTOR FÖR DH KVM 
I länet, endast köpcentrum, uthyrbar 47 000 
I tätort, BTA i Eskilstuna 82 000 (ÖP96) 
 
NYCKELTAL  
Köpcentrumens DH-andel  
i länet 14% 
i stadskärnan (baserat på 1995 års siffror) 69% 
De större externhandelsenheterna relaterat till 
cityhandeln, DH 

 

externhandel6/cityhandel 80 à 90% 
Stadskärnans andel  
av DV-handel i kommunen (17% riksgenomsnitt) 10% (12% 1995) 
av SV-handel i kommunen (42% riksgenomsnitt) 43% (49% 1995) 
 
 

                                                           
4Källor: Handeln i Sverige 1998, Köpcentrumkatalogen 1996 och NE. 
521:an 215 Mkr + CityHuset 85 Mkr + Gallerian (inkl. Åhléns och Hemköp) 
230 Mkr  + Smedjan 110 Mkr = 640 Mkr (1995 års omsättning, delvis 
skattat). 
6OBS! Parken, ICA Ekängen, Rondellen och OBS! Sveaplan omsätter 
tillsammans c:a 800 Mkr (1994).  
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1.3 Detaljhandelns utveckling i länet7 
Mellan 1991–96 har omsättningstillväxten för dagligvaror haft en identisk 
utveckling i länet – till vilket även Nyköping hör – som för riket som helhet, med 
undantag för en betydligt sämre utveckling 1994 för länet. Länets 
sällanköpsvaruhandel har efter 1991 uppvisat en något ogynnsammare 
omsättningsutveckling än riket. Prognosen för 1997 och 98 innebär att både DV och 
SV-handel i länet beräknas uppvisa ungefär likartad utveckling som för riket totalt.  
 

2 Fysiska förändringar och effekter enligt 
metodvariant IU 
Nedan följer de viktigaste händelserna som kan ha påverkat Eskilstunas stadskärna 
sedan 60-talet, uppdelade på händelser före (endast i punktform) respektive efter 
1985. Med ”Öster” menas område öster om Fristadstorget och ”Väster” område 
väster därom (eg. sydost resp. nordväst). 
 
De enskilt viktigaste CVAND-händelserna sedan 60-talet: tillkomsten och 
upprustningen/förnyelsen av affärshusen i stadskärnan. ”Sedan 1985 har det ej hänt 
så mycket.” 
 
Följande personer har intervjuats8: 

• Lars Eklöv, Bygg Mälardalen, Skanska Stockholm Mälardalen. 

• Jan Krontorp, planchef, stadsarkitekt, Eskilstuna kommun. 

• Harriet Lagerbo, VD, Eskilstuna Köpmannaförening. 
 
Följande utredningar mm har nyttjats: 

• (1) Försköna Eskilstuna, Estetiskt program för innerstaden, 
Konsthögskolans Arkitekturskola, 1994. 

• (2) Översiktplan för Eskilstuna centrum, Del 1 – mål och förutsättningar, 
Stadsbyggnadsförvaltningens plankontor, samråd 1996. 

• (3) Handeln i centrum, Del 2 – samverkan, Sveriges köpmannaförbund, 
1974. 

• (4) Översiktplan för Eskilstuna centrum, Del 3 – stadsmiljön, förslag till 
förändringar, Stadsbyggnadsförvaltningens plankontor, samråd 1996. 

                                                           
7Källa: Handeln i Sverige, 1998. 
8De identifieras ej närmare i rapporten utan benämnes kollektivt IP.  
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• (5) Översiktplan för Eskilstuna centrum, Del 4 – trafik och parkering, 
förutsättningar, Stadsbyggnadsförvaltningens plankontor, samråd 1996. 

• (6) Dispositionsplan Eskilstuna centrum, Stadsbyggnadskontoret, maj 
1969. 

 
2.1 Händelser före studerad period 
Nedan följer några viktiga fysiska händelser som har inträffat före 1985, och som 
poängterats särskilt under intervjuerna. De kan ha påverkat stadskärnas 
kommersiella struktur på ett eller annat sätt. 
 
• Före 1965 etablerade EPA i Eskilstuna öster om Friatstorget (nuvarande 
Gallerian). 
• Omkring 1965 kom Tempo (nuvarande Åhléns och Hemköp). ”Det var 

´kilometer´ att gå till Väster!” 
• 1967 kom E20 (norr om stadskärnan). 
• 1967 blir Kungsgatan gågata i samband med högertrafikomläggningen. (Etapper 

1966-68.) 1971 försvann bilgatukaraktären genom gatuvärme och allmän 
upprustning. 

• C:a 1967, Domushusets tillkomst (nuvarande CituHuset). A-stråket förlängdes 
västerut ett kvarter. CVAND åt väster. 

• 1967-68 öppnade Smedjan på Kungsgatan mitt emot Domus. Domus och 
Smedjan försköt centrumet år väster. 

• Slutet av 70-talet: som svar på satsningarna på Väster skapades ”Citysnurran” på 
Öster. Begreppet försvann för 5-6 år sedan.  

• Omkring 1981 öppnade Galleria 21 på Kungsgatan. ”Den stora 
centrumvandringen.” 

 
2.2 21:an tappar hyresgäster 
Galleria 21 eller 21:an uppfördes i slutet av 70-talet och stod klar 1981, och vars 
utformning och arkitektur var en reaktion mot tristessen i byggnader uppförda under 
årtiondena innan. 
 
Denna galleria, på nästan 10 000 kvm uthyrbar yta (ingen ytförändring under 
perioden), har länge ansetts vara den förnämsta i Eskilstuna tack vare hyresgäster 
som Kapp-Ahl, DinSko och H&M (numera ersatt med The Stadium – H&M till 
Smejan) mfl. Även Kapp-Ahl har flyttat, men här till CityHuset (pga samma ägare). 
Att så många tongivande hyresgäster söker sig ifrån 21:an är inte bra. Övriga 
gallerior på Väster har genomfört sina förnyelsecykler betydligt senare (CityHuset 
1991 och Smedjan 1988). Kanske skulle ett nytt stråk mellan Smedjan och 21:an – 
över Kriebsens gata – stärka dessa gallerior (på övrigas bekostnad). 
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Kvalitativa effekter: 
• Mellan 1970 och 1985 har tyngdpunkten på Kungsgatan förskjutits från Domus 

och Smedjan till 21:an. CVAND från Öster till Väster och inom Väster. 
• Mellan 1985 och 1998 har denna process ytterligare fortsatt mot Fristadstorget. 

Trots vissa problem står allts 21:an stark. Starka hyresgäster, goda grannar, finns 
här även på andra sidan gatan. Här råder dock delade meningar. En IP anser att 
CVAND sedan 1985 gått i riktning från Fristadstorget till korsningen 
Kungsgatan/Kriebsens gata. ”21:an ligger strategiskt rätt.” 

 
2.3 Domus blir CityHuset 1991/92 
CityHuset, som ursprungligen var ett Domusvaruhus från 1967, fick sin nuvarande 
utformning 1991/92 (c:a 9 000 kvm, oförändrat under perioden). Gallerian ligger i 
andra kvarteret från Fristadstorget räknat på motsatt sida som Stadshuset. 
 
Den innehåller i första hand företag inom ”KF-familjen” (bla Kapp-Ahl 1995). 
Bortsett från bra belägna hörnentréer gör den ett trist intryck och har ofta haft 
problem – i källarplan – med stor hyresgästomsättning. 
 
KappAhl är ett belysande exempel på hur CVAND ter sig i praktiken: 
1. Butiken fanns ursprungligen på Öster vid nya Gallerian. 
2. 1983 flyttade den – från Öster till Väster – till 21:an. 
3. 1995 flyttade den ett kvarter åt väster inom Väster till CityHuset. 
 
2.4 Smedjan bygger om 1987/88 och rustar upp 
 1994 
Smedjan byggdes 1967–68 som första privata köpcentrum i Södermanland och 
byggdes om 1987/88. Gallerian ligger i andra kvarteret från Fristadstorget räknat på 
samma sida som Stadshuset. 
 
I samband med ombyggnaden 1988 etablerades en ICA-butik på c:a 1 200 kvm (vid 
denna tidpunkt var den enda DV-konkurrenten Åhléns Livs – sedemera Hemköp). 
Butiken lades ned 1992 pga stora årliga förluster. Effekten blev att c:a 50% av 
kundflödet försvann. Efter en lång vakanstid kontrakterades Jotex (hemtextil), men 
företaget blev kortlivat. Efter ytterligare en lång vakandtid och diskussion med 
posten – som funderade på att lägga ner på Öster! (vilket också blev fallet) – 
öppnade posten i moderna och större lokaler 1995. 
 
Den hårda hyresgästkonkurrensen mellan galleriorna exemplifieras av att Smedjan 
tog över H&M från 21:an 1995 (i fd ICA:s lokaler). En brist i 21:an, för H&M:s del, 
var att butiken här låg i två plan.  
 
Här är ytterligare ett exempel (se även avsnitt om CityHuset) på CVAND: 
1. H&M låg ursprungligen på Öster vid nuvarande Gallerian. 
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2. Flyttade väster ut till Fristadstorgets västra del. H&M var före KappAhl att ta 
steget över torget.  

3. 1983 flyttade den till 21:an (samtidigt som KappAhl). 
4. 1995 flyttade H&M ett kvarter inom Väster till Smedjan (samtidigt som 

KappAhl flyttade ur 21:an). 
 
Kvalitativa effekter vid omb. 87/88: 
• Smedan har tagit viktiga dragare från Öster. Nyckelhyresgäster: H&M – från 

21:an 1995, posten – från Öster omkr. 1995 och systembolaget – från Öster 1993 
(Gallerian). Västers ökande styrka manifesterades här även av att apoteket lades 
ned på Öst, men bibehölls bredvid Smedjan. 

• ”Post- och systembolagsetableringarna orsakade CVAND åt väster utmed 
Kungsgatan.” 

• ”Man går till Smedjan istället för till Öster”. 
 
Kvantitativa effekter: 
Inre effekter: 
• 1973 omsatte Smedjan 43 Mkr på 3 600 kvm, varav DV 17 Mkr på 1 000 kvm. 

Idag (1995) finns här 6 500 kvm, ingen DV, och en omsättning på 110 Mkr. 
 
 
2.5 Tempo och EPA blir Gallerian 1984, bygger 
 om -88 och -95/96 
Gallerian (c:a 7 500 kvm DH-yta, ingen förändring under perioden), på ett kvarter 
som tidigare hyste ett EPA- och ett Tempovaruhus, öppnade 1984 (bla som en 
reaktion på 21:ans etablering) och byggdes om redan 1988. Omkring 1984 
genomfördes den största förändringen: överglasning av Careliigatan. 
 
Gallerian domineras av Åhléns och – den enda centrala DV-butiken – Hemköp (tog 
över efter Åhléns Livs under perioden). 
 
Gallerinan gjorde tidigare ett slitet intryck, men rustades upp omkring 1996. En stor 
tillgång är närheten till busshållplatser och p-hus. 
 
Kvalitativa effekter: 
• ”Gallerian har alltid haft problem.” 
• Systembolaget flyttade från Gallerian till Smedjan 1993. 
• ”Inglasning av Careliigatan var ett misstag” (angav kommunen). Skälet till detta 

är att andra regler gäller på offentlig plats, vilket försvårar bra lösningar.  
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2.6 Parkeringsförändringar 
• Nytt p-hus 1990-92 på en fd rivningstomt i Kv. Vildsvinet bakom 21:an (445 

bpl). 
• Fler platser i Åhléns p-garage (tillkom omkr. 1986 i  samband med förnyelsen av 

Gallerian). 
 
I stadskärnan finns idag (1996) 4 650 bpl, varav c:a 2 250 är allmänt tillgängliga (5). 
”Idag finns det gott om bilplatser i stadskärnan.” Det stora antalet avrivna tomter har 
gjort der relativt enkelt att tillskapa bpl efter behov. 
 
Effekter: 
En p-räkning (5) genomförd 1996 (v.19) visade följande beläggningsgrad under 
veckomaximum (lör.): 
• Vildsvinet 51% 
• Åhléns p-garage 52%. 
 
2.7 En ny högskola: Mälardalens Högskola 
I slutet av 80-talet fick Eskilstuna en ny högskola. Den fick ett mycket centralt läge 
på Drottninggatan mellan Resecentrum och Kungsgatan. 
 
Verksamheten (i Kv. Vapensmeden) har på senare år (1993–96) mer än fördubblats 
och fortsatt expansion förväntas. Det pågår omfattande utbyggdad av högskolan. 
Antalet studenter 1998 förväntas bli c:a 3 500 stycken, då etapp 1 av utbyggnaden (i 
Kv. Verktyget) står klar. 
 
I tur står Kv. Väpnaren för fortsatt högskoleexpansion, här planeras ett 
högskolekvarter i sin helhet. 
 
Effekter efter full utbyggnad: 
• ”Högskolan kommer således att ha ett utomordenligt centralt läge både i 

stadskärnan och i förhållande till Resecentrum och kommer att ha stor påverkan 
på livet i centrum” (2). 

• Nygatan (mot Drottninggatan) har stärkts med butiker och restauranger (bla 
Corner – typ McDonald´s). 

 
2.8 Resecentrum 
”Knutpunkten i Eskilstuna blir ett nytt resecentrum, som byggs upp vid nuvarande 
järnvägsstationen i anslutning till Eskilstuna centrum” (2). 
 
Kommunen hoppas mycket på det nyligen tillkomna Resecentrum vid 
Centralstationen. 
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Kvalitativa effekter: 
• ”Resecentrum i sitt centrala läge kommer att ha stor betydelse för Eskilstuna 

centrum” (2). 
• ”Kombinationen Resecentrum och högskola gör att det är mer puls och folk på 

Drottninggatan. Än så länge märks förändringen inte på butikerna dock.”  
 
2.9 Upprustning/ombyggnad av Drottninggatan 

ner t.o.m. Järnvägsplan  
Vid upprustníngen av miljön på Drottninggatan och kring Resecentrum, omkring 
1997, byttes gatubeläggningen ut till natursten: Drottninggatans körbana är belagd 
med grå smågatsten. Parkeringfickornas beläggning består av rosafärgad storgatsten. 
C:a 60 träd har planterats längs gatan. Gångbanorna har försetts med kompletterande 
gatubelysning med opaöglober. 
 
Kvalitativa effekter: 
• ”Varken eller.” 
• ”Omsättningen ner (!) pga ombyggnad av gatan. Obekvämt att parkera och 

knöligt att köra igenom.” 
 
2.10 Externetableringar 
1994 fanns förljande större externanläggningar utanför Eskilstunas stadkärna: 
• OBS! Stormarknad Parken (235 Mkr DV och 100 Mkr SV 1994). 
• ICA Ekängen (200 Mkr DH 1994). 
• Rondellen (DV, möbler, skor, foto, vitvaror mm; 109 Mkr DH 1994 och 150 

Mkr DH 1995). Rondellen öppnade 1994. 
• OBS! Sveaplan (105 Mkr DV och 50 Mkr SV 1994). Utbyggnaden skedde 

omkring 1992 med bla post, systembolag, PRIX och bank. 
 
Som framgår ovan finns endast relativt små enheter utspridda runt om Eskilstuna 
stadskärna, en stor dragare av typen A6, Tornby eller Marieberg saknas.  
 
 
Effekt OBS! Sveaplan; utb. omkring -92: 
”Utbyggnaden drabbade Gallerian på Öster, men Väster bibehöll sin volym.” 
 

3 Samlad bedömning av CVAND enligt 
metodvariant IU 
Tidigare affärskvarter var kvarteren Vipan och Vågskålen (2). 
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Redan 1969 var handeln koncentrerad till Kungsgatan, men då var även 
Drottninggatan rik på butiker (6). Drottninggatan var tidigare en paradgata. ”Den 
håller nu på att återta sin roll som stadens paradgata. Affärer har här levt en tynande 
tillvaro, men förhoppningsvis ger det nya resecentrumet och satsningen på 
högskolan nytt liv till gatan igen” (1). 
 
Årgärder och motårgärder har pågått på var sin sida om Fristadstorget sedan EPA:s 
tillkomst (årtalen +-1år): 
• Initialt hade EPA och Tempo initiativet öster om torget. Före införandet av 

gågata på Kungsgatan låg tyndpunkten på Kungsgatan öster om Fristadstorget! 
• Domus, 1967, och Smedjan, 1968, försköt centrumet åt Väster. 
• ”Snurran” blev Östers försvarsårgärd i slutet av 70-talet. 
• Den stora CVAND-en ägde rum i början av 80-talet då 21:an kom på Väster: 

CVAND från Öster till Väster, men även CVAND inom Väster från Domus och 
Smedjan till 21:an. 

• Östers försvaråtgärd blev Gallerian 1984. 
• Ombyggnad av Smedjan, 1987, och Domus omvandling till CityHuset, 1992, har 

haft en mindre effekt. Ungefär samtidigt (slutet 80-tal) rustades gågatan upp. 
• Öster kontrade med ombyggnaden av Gallerian 1995. 
• Under de senaste åren (sagt -96) har centrum gradvis förskjutits mot Smedjan 

(den har fått ett antal starka dragare). Fristadstorget har blivit en barriär mellan 
Gallerian och övriga centrum. Flytt av apotek (eg. nedläggelse på Öster), 
systembolag och post har orsakat ökad skillnad mellan Öster och Väster, där 
Öster tappar mark. 

 
Sammanfattningsvis så har stadskärnan alltså sedan 60-talet utvecklats kring och 
mellan dessa två poler. CVAND från 1985 till idag har varit blygsam, den 
kommersiella tyngdpunkten är  stort sett oförändrad. Här har IP olika uppfattningar 
om riktningen på CVAND utmed Kungsgatan. Att tyngdpunkten finns i anslutning 
till 21:an råder dock samstämmighet om. 
 
Omsättningsfördelningen i stadskärnan sedan 60-talet kvantifieras enligt följande 
tabell (obs. osäkerheten; V=Väster, Ö=Öster, Fristadstorget emellan). 
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Oms.fördelning Väster Händelser Öster Händelser 
<1967 25% före gågata mm på 

V. 
75% EPA, Tempo, system, 

post kvar på Ö. 
Omkr. 1970 50% efter Domus & 

Smedjan på V. 
50%  

omkr. 1985 ”nära 75%” efter 21:an på V. ”nära 75%” Efter Gallerian på Ö. 
1998 75% efter ombyggnad av 

Smedjan och 
CityHuset på V. 

25% efter ombyggnad av 
Gallerian på Ö. 

 
 
 
Figur 1 CVAND mellan 1985 och 1998 enl. metodvariant IU. De kraftiga 
ringarna representerar stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. 
Procentsiffrorna (i fetstil) anger förändring i hyresförmåga för ”citybutik”. Siffrorna i 
tunn stil anger hyresnivåerna 1998 för citybutik. TP är förkortning för tyngdpunkt 
(område med högst hyresförmåga). De tjocka pilarna visar CVAND-riktningen. 
 
 
 
I följande två bilder framgår den fysiska förändringen i Eskilstuna mellan 1890 och 
1969. 
 
 
Figur 2 Största visuella förändring efter 1969 är att kv. Växlaren har blivit 
”svart” (21:an) och att Gallerian har gjort kvarteret öster om Fristadstorget ”svart”. 
 

4 Övriga kommentarer från olika IP 
4.1 På dörren till planchefens rum 
”… och ur kaoset talade en röst till mig och sa: 
´le och var glad, ty det kunde vara värre´. 
Och jag log och var glad och det blev värre.” 
 
4.2 En fördel med extern konkurrens 
”Eskilstuna ligger lite efter övriga orter i samarbetet mellan kommun och 
fastighetsägare. En orsak är bristen på hor från externa anläggningar; stadskärnan 
känns lite skräpig och nedgången.” 
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5 Vad som kommer att hända framöver 
enligt metodvariant IU 
Nedan följer en uppräkning av händelser som på sannolika grunder kommer att 
inträffa i Eskilstunas stadskärna. De kan komma att påverka den kommersiella 
strukturen på ett eller annat sätt. 
 
• Nygatan dubbelriktas och förses med trädplanteringar och ny markbeläggning 

(4). 
• Då ett flertal centrala kvarter ej har bebyggts sedan rivningarna på 60 och 70-

talen (ex-vis kvarteren Vulkanen, del av Vestalen, Vedgården, del av Väpnaren 
och del av Valören), finns det stora exploateringsmöjligheter i stadskärnan. På 
lång sikt kommer dessa kvarter att bebyggas med bostäder, affärshus(!) och 
konter (där högskolan utgör en stor andel) enligt ÖP96, del 3 (4). En konsekvens 
blir att billig markparkering, åtminstone delvis, ersätts med dyrare 
garageparkering. Kommunen tycks dock tro att det föreligger ett överskott på bra 
belägen och nyttig parkering. Sammantaget torde detta vara positivt för 
stadskärnan som helhet. 

• Högskolans framtida expansion och centrala läge utmed Drottninggatan kommer 
att ha en stor påverkan på livet i centrum enligt ÖP96 (2). Dock råder stor 
ovisshet om i vilken takt och omfattning högskolan kommer att utvecklas. 

• Svealandsbanan. 
• Kårhus och studentbostäder i fd. Folkets hus. Denna del av Redemachergatan är 

ett ”kommande stråk”. 
• Kommunen planerar en ringled. ”Jag tror ej på denna, folk vill köra till 

centrum.” 
• Hamngatan (klart om 3 år). 
• En kommunal vision: får bort barriären mellan ”city” och Gamla Staden. 

6 Fysiska förändringar och effekter enligt 
metodvariant KL 
Nedan följer en Kolla-Läget-karta, vilken anger möjlig omsättningsförändring för ett 
generellt butiksbestån i olika delar av stadskärnan mellan 1985 och januari 1998 
baserad på vad som hänt under perioden. 
 
 
 
 
Figur 3 KL-poäng och förändrad omsättning (hyresförmåga). De tunna 
siffrorna anger förändring i KL-poäng och de feta siffrorna anger den procentuella 
förändringen i hyresförmåga för citybutik. 
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Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Domus blir CityHuset. 
• Smedjan förnyar. 
• Gallerian bygger om. 
• Ett antal viktiga dragare försvinner på Öster. 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) i princip en uppdelning av 
stadskärnan i en förlorande österzon (”Öster”) och en vinnande västerzon (”Väster”) 
med Fristadstorget emellan: 
• Medelförändringar i västerzonen: +-0 poäng, vilket motsvarar en oförändrad 

möjlig omsättning. 
• Medelförändringar i österzonen: -1 poäng, vilket motsvarar -1 à 2% i möjlig 

omsättning. 
Skillnad mellan zonerna bli alltså: 1 à 2%. Försäljnignsförändringen gäller endast 
om den potentiella omsättningsmöjligheten helt tas tillvara. 
 

7 Jämförelse mellan metodvariant IU och 
metodvariant KL 
Jämförelse mellan metodvariant KL och metodvariant Intervjuer mm (IU) med 
noterad omsättningsförändring under perioden, kvalitativ och där sådan kunnat 
noteras kvantitativ:  
 
• Omsättningsfördelningen i stadskärnan sedan 60-talet kvantifieras enligt följande 

tabell (obs. osäkerheten; V=Väster, Ö=Öster, Fristadstorget emellan). 
 
Oms.fördelning Väster Händelser Öster Händelser 
<1967 25% före gågata mm på 

V. 
75% EPA, Tempo, system, 

post kvar på Ö. 
Omkr. 1970 50% efter Domus & 

Smedjan på V. 
50%  

omkr. 1985 ”nära 75%” efter 21:an på V. ”nära 75%” Efter Gallerian på Ö. 
1998 75% efter ombyggnad av 

Smedjan och 
CityHuset på V. 

25% efter ombyggnad av 
Gallerian på Ö. 

 
KL och IU ger likartade kommersiella bilder av den fysiska resp. kommersiella 
centrumvandringen i så motto att CVAND:en varit väldigt svag: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits svagt västerut, mot CityHuset och 

Smedjan. 
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 FALUN 
 

1 Inledande beskrivning 
 
1.1 Stadskärnehistorik och stadskärnans 
struktur9 
Från och med 1300-talet fungerade ett område kring Faluåns nedre lopp som 
marknadsplats. Här utvecklades en bebyggelse som gick under Falan. Staden var 
under 1600 och 1700 talen en av landets största och viktigaste städer tack vare Falu 
Koppargruva. År 1646 fastställdes i en s.k. rutstadsplan Åsgatan som huvudstråk. 
Med åsen (på vilken Åsgatan går) som längsaxel och ryggrad lades ett upprepat 
mönster av rätvinkliga, rektangulära kvarter. Denna stadsplan utgör än idag grunden 
för innerstaden. (Pga röken från gruvan kallades området väster om Trotzgatan fram 
till mitten av 1800-talet för ”den gruvliga sidan” och området öster därom ”den 
ljuvliga sidan”.) I brant lutning öster om Faluåns dalgång ligger flera stora 
institutions byggnader; äldst är länscellfänglset från 1848, senare tillkom flera 
skolbyggnader, ett lasarett och landsting. Järnvägen kom 1859, vilket stoppades den 
befolkningsminskning som pågått sedan 1600-talet! Under 1900-talets början 
byggdes Villastaden (öster om stadskärnan) ut, med stora hus i nationalromantik och 
tjugotalsklassicism. Vid mitten av 1900-talet omdanades stadskärnan kraftigt, den 
småskaliga butiksstrukturen och bebyggelsen ersattes av varuhus och nya 
specialbutiker, men Falun har trots detta kvar en del av sin gamla trästadsbebyggelse 
och karaktär av gruvstad. Gruvan lades ned 1993. 
 
De starkaste handelsstråken utgörs idag av Holmgatan och Åsgatan, där Holmgatan 
är starkast (A-stråk) och Åsgatan betydligt svagare. Övriga stråk på Söder är delar 
av Falugatan samt västra delen av Stora Torget och gränderna som förbinder 
Åsgatan med Holmgatan. På Norr är Slaggatan starkast. Stora Torget delar centrum i 
en södra kommersiellt högkoncentrerad del kring Holmgatan och en norra del av 
mindre utpräglad citykaraktär. Faluån är en naturlig barriär mellan den kommersiella 
stadskärnan och stadens västra delar. Inre barriärer: Falugatan med Stora Torget – 
"Falugatan utgör en barriär som förstärker uppdelningen av centrum i två delar, här 
är det inte fordonsmängden utan fordonens storlek, bussarna, som ger barriärverkan" 
(Planeringsunderlag, ÖP92) –, Nybrogatan och kvarteren Rådhuset/Fisktorget. 
Gågator finns på Holmgatan, Åsgatan och Bergsskolegränd med flera mindre 
tvärgator. 

                                                           
9Källor: NE, IP; Planeringsunderlag (Planeringskonteret) 1992 och ÖP92. 
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Utmärkande: Falun är residensstad i Dalarnas län (fd Kopparbergs län). Företaget 
STORA har sitt anrika huvudkontor vid Stora Torget. Gruvbrytning  är intimt 
förknippad med Faluns utveckling. Då Falun 1641 fick stadsprivilegier var staden 
rikets andra stad med drygt 6000 invånare, vilket uteslutande förklaras av 
koppargruvan. Fram till 1800-talets mitt minskade befolkningen till 4000 invånare, 
en trend som bröts först med järnvägen. 
 
Affärshus i stadskärnan (gallerior, köpmannavaruhus eller varuhus): Falangallerian, 
Galleria Jungfrun, Holmengallerian och Åhléns inkl. Hemköp. 
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1.2 Statistisk profil10 
Siffrorna avser om inget annat anges år 1995 och är avrundade. DH = 
detaljhandel; DV = dagligvaror; SV = sällanköpsvaror. DH = DV + 
SV. Belopp är inklusive moms och i miljoner kronor om inte annat 
anges. KVM = kvadratmeter. 
 
BEFOLKNING 1996 
I länet 288 171 (3,3% av Sveriges befolkning) 
I kommunen 55 000 
I staden 36 000 

 
TOTAL OMSÄTTNING DH DV SV 
I länet 8 800 (3,0% av riket) 5 200 3 600 
I kommunen 1 850 970 880 
I stadskärnan (cityhandel) 740 (40% av komm.) 240 500 
OMSÄTTNING I KÖPCENTRA    
I länet 940   
Externcentret Kupolen (nära Borlänge) 530 170 360 

 
YTOR FÖR DH KVM 
I länet, endast köpcentrum, uthyrbar 64 000 
I tätort, butiksytor i Falun (1983) 50 000 

 
NYCKELTAL  
Köpcentrumens DH-andel  
i länet 11% 
Externhandelns relation till cityhandeln, DH  
Kupolen/cityhandel 72% 
Stadskärnans andel  
av DV-handel i kommunen (17% riksgenomsnitt) 23% 1995 
av SV-handel i kommunen (42% riksgenomsnitt) 57% 1995 

 
1.3 Detaljhandelns utveckling i länet11 
Dagligvaruhandelns försäljning har för åren 1991 till 1996, med undantag för åren 
1993 och 1994, utvecklats snabbare än rikets i Dalarnas län. Länets 
sällanköpsvaruhandel har under perioden uppvisat en omsättningsutveckling som i 
stort varit likartad med rikets. Prognosen för 1997 och 1998 innebär att både 

                                                           
10Källor: Handeln i Sverige, Köpcentrumkatalogen och NE. 
11Källa: Handeln i Sverige 1998. 
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dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln beräknas uppvisa en snabbare 
omsättningstillväxt än för riket totalt. 
 
"Handeln i Falun-Borlängeregionen och Mora är de dominerande i länet. Det belyses 
av att ca 62% av all sällanköpshandel i länet sker på dessa orter. Detta skall ställas 
emot att orternas befolkning uppgår till ca 43%. En inte alltför djärv gissning är att 
koncentrationen kommer att öka."12 Ett starkt externt centrum saknas, vilket har 
bidragit till Faluns fina utveckling menar en IP. 
 

2 Fysiska förändringar och effekter enligt 
 metodvariant IU 
Nedan följer några av de viktigaste händelserna som kan ha påverkat Falu 
stadskärna. Först redovisas de händelser som ägt rum innan studerad period, dvs före 
1985; sedan redogör vi lite mer i detalj för de händelser som ägt rum under studerad 
period. De "tidigare" händelserna omnämns enbart kort i punktform, medan de 
"senare" händelserna redovisas relativt utförligt under separata rubriker före resp. 
händelse. I den fortsatta framställningen kommer vi att avgränsa stadskärnan till de 
delar av den kommersiella stadskärnan som ligger öster om Faluån. Med ”Norr” 
avses området norr om Stora Torget och med ”Söder” området söder därom. 
 
Förutom den nya parkeringen på G:a Kajen nämner IP tillkomsten av Kupolen och 
Holmengallerian som de viktigaste händelserna under perioden. Som ”negativa” 
händelser nämns ”strypningen” av parkeringen runt Stora Torget (före -85) speciellt. 
 
Följande personer har intervjuats13: 

• Anders Erik Bäck, kulturgeograf på kommunledningskontoret, Falu 
kommun. 

• Per Grundström, planarkitekt, genomförande av fysiska åtgärder i centrala 
stadsrum, Falu kommun. 

• Lars-Olof Nordqvist, Diösfastigheter. 

• Carl-Johan Ingeström, centrumledare för stadskärnan. 

• Thomas Pettersson, ordf. Dalarnes köpmannaförbund. 
 
Följande utredningar mm har bla nyttjats: 

                                                           
12Källa: Dalarnes Köpmannaförbund. 
13De identifieras ej närmare i rapporten utan benämnes kollektivt IP. 
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• (1) Översiktsplan för Falu centrum, Planeringsunderlag, 
Planeringskontoret, april 1992. 

• (2) Översiktsplan för Falu centrum, Program, Planeringskontoret, april 
1992. 

• (3) Falu centrumplanering, Detaljhandelsanalys, Nordplan AB, jan. 1985. 

• (4) Detaljhandelsanalys för Falun, Nordplan AB, feb. 1993. 

• (5) Kvartersfakta, En sammanställning över Falu innerstadskvarter, 
Stadsbyggnadskontoret, 1996. 

• (6) Översiktsplan för Falu kommun, Fördjupning för Falu centrum, 
Stadsbyggnadskontoret, juni 1997. 

• (7) Förslag till generalplan för Falu stad, Byggnadsnämnden i Falun, 
1960. 

• (8) Analys av detaljhandeln i Falu innerstad, branschindelad, Handelns 
Planinstitut AB, 1996. 

 
2.1 Händelser före studerad period 
Nedan följer några viktiga fysiska händelser som har inträffat före 1985, och som 
poängterats särskilt under intervjuerna. De kan ha påverkat stadskärnans 
kommersiella struktur på ett eller annat sätt. 
 
• 1966 etablerar Domus i KV. Holmen. Platsen valdes bla pga de befintliga husens 

dåliga skick. 
• Större delen av Kv. Falan sanerades i slutet av 60-talet. 
• ”Sparbankshuset” uppfördes 1973 (nuv. Galleria Jungfrun). 
• 1978 blev Holmgatan gågata. 
• 1979 uppfördes Skandiahuset med bla butiker i Kv. Vedkompaniet mot 

Holmgatan (5). 
• På 70-talet öppnade Åhléns vid Holmgatans nedre del. 
• Omkring 1980: Den parkering som funnits på Stora Torget togs bort. 
• 1981 blev Åsgatan gågata.14 Tidigt 80-tal: Ett antal nyetableringar på Åsgatan. 

Effekt: mellan 1982 och 1983 har Åsgatan ökat sin volym i löpande priser med 
14% (3), vilket motsvarar 5 Mkr i 1983 års priser. 

• 1984: ICA flyttade vilket enligt IP "drog centrum söderut". 
 

                                                           
14Förutom Holmgatan och Åsgatan var i januari 1985 även ett antal mindre 
tvärgator till Holm- och Åsgatan gågator (3). 
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2.2 Kv. Fisktorget brinner och kontoriseras 
Mitt emot Rådhuset utmed Slaggatan ligger Kv. Fisktorget. I mitten av 1980-talet 
brann nästan hela kvarteret ner. Branden beskrivs som omfattande (5). Ett nytt 
kontorshus (Dalarnas Försäkringsbolags huvudkontor, SE Banken, Länsförsäkringar 
mm) uppfördes 1989 utmed hela kvarteret. 
 
Effekt: 
Kontoriseringen "dödade" denna del av Slaggatan. Detta permanentar på sätt och vis 
barriären mellan Norr och Söder. Stråkkontakten Söder-Norr försämras. 
 
2.3 Falan – Dalarnas Galleria (”Falangallerian”) 
etableras och får problem 
Före galleriatiden fanns en ICA-affär i Kv. Falan och som 1984 flyttade ett kvarter 
åt söder till Kv. Köpmannen. Enligt en IP var detta början på nedgången för 
Falankvartertet. Falangallerian öppnade 1987 (kanske som ett svar på denna 
nedgång).  
 
Falangallerian byggdes om 1996. 

 
Kvalitativa effekter: 
Gallerian var från början dåligt utformad. "Man lyckades inte få rätt butiksmix pga 
dåligt utformning, men den gick ändå bra från början.” Med Holmengallerian 1993, 
Galleria Jungfrun 1994 och Åhléns olika satsningar 1991 resp. 1997 fick 
Falangallerian problem. Felet är enligt Hpi (8) att man misslyckades med att skapa 
attraktiva entréer till dess innertorg. 

 
Av Falangallerians butiker går idag endast de som ligger mot torget bra, övriga är 
däremot små och saknar attraktivitet: ”smått, drar inte”. Dessutom verkar 
parkeringssituationen för Falangallerian vara dålig. Parkeringen vid G:a Kajen 
gynnar den nedre delen av Holmgatan oerhört på bla Falangallerians bekostnad. 
”Om man inte får ordning på Falangallerian på sikt, kommer Stora Torget att tappa 
ännu mer.” 
 
Kvantitativa effekter: 
• Mellan 1984 och 1992 minskade Holmgatans andel av fotgängarna från 57% till 

44%. I princip hela den minskningen beror på gångtrafikökningen på Falugatan 
utanför Falan som ökade sin andel från 10% till 22% av fotgängarna. Åsgatan 
ökade sin gångtrafikandel från 18% till 19%. Övriga centrum hade oförändrad 
gångtrafikandel (4). (Denna räkning genomfördes under oktober/november 1992 
under lördag lunch.) 

CVAND:s-effekter: 
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• Området kring Kv. Köpmannen (1:a kv. på Holmgatans norra del mot Falan) har 
realt tappat 5% i omsättning mellan 1994 och 1997 pga satsningarna på söder 
och problemen på Norr (främst Falangallerian och p-bristen). 

• Området kring Falangallerian har realt tappat 10% i omsättning pga satsningarna 
på Söder (framför allt Domusomvandlingen 1993) mellan 1994 och 97. 

 
2.4 G:a Kajens bussterminal flyttar och ersätts 
 med 180 bpl 
Busstationen på G:a Kajen blev en markparkering 1988 och ersattes av centrala 
hållplatser längs Östra Hamngatan–Falugatan och vid tågstationen. En IP ansåg 
detta vara en av de viktigaste händelserna i stadskärnan sedan 1985. 
 
Sannolikt kom markparkeringen som ett svar på den p-brist som tidigare förelåg. 
”Det föreligger ett reelt underskott om 100 à 200 välbelägna bilplatser motsvarande i 
storleksordningen en försäljningsdämpning i zonen av 20 Mkr/år [i 1985 års priser], 
som närmast drabbar den centrala delen av Holmgatan" (3). 
 
Kvalitativa effekter: 
Norra delen av Holmgatan har påverkats positivt av bussflytten. Busshållplatserna 
vid Falugatan blev markant mer trafikerade (IP), och området utanför Falangallerian 
(dirkekt norr om) mer än fördubblade sin gångtrafikandel (från 10% till 22% av 
fotgängarna i stadskärnan) (4). "Domus nedtrappning, Falangallerians tillkomst och 
bussarnas flyttning förefaller alltså att ha gett en lätt centrumvandring norrut inom 
den södra centrumdelen” (4). Den största omstigningsplatsen i Falun är idag på 
Falugatan vid Stora Torget. 
 
Kvantitativa effekter: 
• Effekterna av en förbättring av Holmgatans parkeringssituation, dvs parkeringen 

på G:a Kajen, i kombination med ett förbättrat butiksutbud (bl a genom att 
varuhusens överytor disponeras för fackhandel) uppskattades till en 
omsättningsökning om 30–40 Mkr (1985 års priser), vilket borde motsvara en 
procentuell ökning om 15-20% (3). 

 
2.5 Händelser i Åhléns: Hemköp 1991 och reno
 vering 1997 
Hemköp tog över Åhléns Livs 1991. Hemköp är "duktiga". De har ett "bra koncept". 
På frågan varför Hemköp är bättre än Åhléns Livs angavs följande skäl:  
• associationsformen (AB) 
• anställda får del av vinst 
• sundare matvaror (bättre koncept) 
• Hemköp kommer ursprungligen från Falun och  
• tydligare DV-namn. 
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1997 genomfördes en framgångsrik renovering av Åhléns. Inga nya ytor tillkom, 
men det blev en bättre planlösning och ny inredning. Ett ”helt nytt varuhus”. 
 
Kvalitativ effekt: 
”Stor ökning per kvm på allt”. Effekten blev att omsättningen steg rejält. 
 
Kvantitativa effekter: 
CVAND:s-effekt: 
Området kring Åhléns (och Holmengallerian) har realt vunnit 10% i omsättning 
mellan 1994 och 97 tack vare sastningarna på Söder. 
 
2.6 Diverse händelser som ägde rum 1992 eller 
tidigare 
• Ombyggnad av korsningen Korsnäsvägen/Östra Hamngatan. Syfte: att öka 

tillgängligheten till stadskärnan. Stärkt Söder? 
• Slaggatan öppnades för utfart mot Nybrogatan. Bättre eller sämre för Norr? 
 
2.7 Sparbankshuset blir Galleria Jungfrun 
Gallerian öppnade 1994. Det tillkom c:a 2 000 kvm butiksyta i bottenvåningen på 
Sparbankshuset då banken flyttade en trappa upp. Hela bottenvåningen blev ledig. 
10 butiker flyttade in. (Ägare: Sparbanken Sverige AB.) Enligt IP den enda händelse 
under perioden som medförde en verklig ökning av kommersiell yta i stadskärnan. 
 
Enligt HPi (8) är denna galleria ej helt optimalt utformad: ”Bottenplanet kunde bli 
ännu attraktivare genom vissa omdisponeringar” mm. 
 
2.8 Domus blir Affärshuset Holmen 
(”Holmengallerian”) 
1992 fungerade inte Domus längre enligt en IP. Livsmedelsdelen försvann, vilket 
friställde hela bottenvåningen. Troliga orsaker till nedgång: 
• Hemköps framgångar 1991. 
• Resten av Domus kände troligtvis av B&W:S etablering 1991.  
Domus förvandlades till Holmengallerian som kunde öppna omkring 1993. 
Drivande bakom förändringarna var en "duktig kille från KF". ”Den bäst planerade 
gallerian i Sverige.” 
 
Effekter: 
• 1993 fick Holmengallerian sin största omsättningsökning vilket också IP 

förklarar med: "då kom kedjebutikerna". De etablerade sig självklart i den nyaste 
och bästa gallerian på den bästa gatan (Holmgatan) i den bästa stadsdelen 
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(Söder) och förstärkte därmed Söders dominans över Norr. På sätt och vis beror 
även detta på Kupolens etablering några år tidigare. (se vidare i avsnittet om 
externetableringar).  

• Sedan orsakade det starkare Söder (IP talar mer specifikt om "Holmenefekten”) 
att Faluborna blev mer köptrogna, vilket fick en generellt positiv effekt på 
handeln i stadskärnan.  

• ”Handeln ökade även på Slaggatans nedre del" (spin-off-effekt). Ett exempel på 
att även butiker på Norr fick ett uppsving vid denna tid är ett uttalande från IP 
om att en viss exklusiv herrklädesaffär på Slaggatan (dess nedre del) "gick bättre 
efter Holmengallerians förvandling." 

• Holmengallerian uppges ha "mkt bra oms!".  
• Ett klart lyft för Faluns innerstadshandel. Två entréer har skapat en naturlig 

gångtrafik genom gallerian. Förbindelse med Jungfrun en trappa upp kunde 
göras intressantare (8). 

 
Sammanfattningsvis kan följande tabell göras. Förändringarna i tabellen under 
perioden beror på flera saker än endast Holmengallerians tillkomst (här ingår Falan i 
Norr). 
 
Oms.fördelning Söder Norr Tot centumhandel (resp. års priser) 
1983 (3) 70% 30% 409 Mkr 
1998 (real %-förändring) +5 à 10% -10% 740 Mkr 
 
• Detta motsvarar en omkastning mellan stadskärnedelarna på c:a 50 Mkr i dagens 

penningvärde. 
 
2.9 Samordning av öppettider på Holmgatan 
1995 införde handlarna på Holmgatan gemensamma öppettider, dock inte efter 
någon uttalad plan enligt IP. Man enades om att butikerna på lördagar ska vara 
öppna t.o.m. kl. 15.00.  
 
Någon samordning av öppettider har inte genomförts i övriga delar av Falun. IP 
hävdar att det är enklare för större butiker att samordna öppettiderna och att dessa 
större butiker endast finns på Söder. 
 
Effekter: 
"Några såg en ökning ganska omgående".  
 
2.10 Satsningen på "Nordstan" 
Under 1995 och -96 investerade 21 fastighetsägare, men inga köpmän!, 600 000 kr 
("lite pengar per fastighetsägare") på "Projekt Nordstan". Genom denna satsning 
ville fastighetsägarna på Slaggatan (Norr) motverka den försvagning som butikerna 
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längs Slaggatan känt både absolut och relativt butikerna på Söder. Man satsade bl.a. 
på skyltning, belysning, sittplatser och nya papperskorgar. Det var lite pengar per 
fastighetsägare och det positiva resultatet för Slaggatan var blygsamt. 
 
Orsaker till Slaggatans problem är enligt IP svårigheten att röra sig mellan 
stadskärnedelarna pga ett par barriärer och att den äldre bebyggelsen på Norr delvis 
har rivits, den var ”Slaggatans stryka”. 
 
 
Effekt: 
På frågan om den gjorda satsningen var lönsam, om den var rätt att göra, svarade IP: 
"Vet ej, kanske". 
 
2.11 Nytt stort P-garage i kv. Trumbäcken 
Vid Svärdsjögatan/Trotzgatan, direkt öster om STORAS huvudkontor, uppfördes ett 
nytt stort p-garage (i kv. Trumbäcken) under perioden. 
 
Effekter: 
Då beläggningen uppges vara låg torde dess tillkomst haft försumbara effekter på 
detaljhandeln i stadskärnan. 
 
2.12 McDonald´s etablering 
McDonald´s etablerade på Holmgatan i kvarteret söder om Stora Torget. 
 
Effekter: 
• McDonalds etablering har varit positiv för norra delen av Holmgatan. Effekten 

bli att "Folk stannar 30 min. längre i centrum!" säger IP. 
• ”Faluns möjligheter att befästa sin ställning som handelsstad stärks bl.a. genom 

etablering av McDonald´s i absoluta city” (Handeln i Sverige, 1997). 
 
2.13 Externetableringar 
Externhandel omnämnd av IP och som finns i Faluns närområde är: 
• B&W, vid Rv 60, c:a 5 km söder om Falu centrum mot Borlänge (4), och  
• Kupolen (”Tunatutten”), utanför Borlänge.  
 
Både Kupolen och B&W (den första externlokaliserade stormarknaden i Falun) 
öppnade 1990/91 med sammanlagt c:a 30 000 kvm ny handelsyta (2). 
 
"Nya handelskoncept för länet har etablerat sig i Falun och Borlänge. Det är 
Överskottsbolaget, ÖB, som med stora etableringar ytterligare sätter cityhandeln på 
prov” (Handeln i Sverige, 1998). 
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Effekter: 
• Konsekvenser av B&W och Kupolen: Vi vet att detta har påverkat 

handelsstrukturen men inte hur och i vilken omfattning.(2) 
• En del handel har flyttat från centrum och etablerat sig på småindustriområdet 

vid Timmervägen.(2) 
• Kupolen påverkade Falun positivt och Borlänge negativt pga följande lite 

komplicerade händelsekedja. Beslut fattades av de stora kedjeföretagen att flytta 
sina butiker från Borlänges stadskärna till Kupolen istället för etablering i både 
och. Främsta orsaken var att Borlänge bedömdes vara för litet15. I och med att 
butikerna försvann så började ett större intresse för ett nytt stadskärneläge i 
regionen näras, vilket i sammanhanget betyder Falun (c:a två mil bort) – en 
möjlighet som öppnade sig tre år efter Kupolen med den nya Holmengallerian i 
Falun.  

• B&W "går inte bra". 
 
Effekter B&W:  
• Köptroheten till kommunens handel har ökat med 50 à 100 Mkr" (4). 
• Dagligvaruhandeln i centrum minskade sin marknadsandel med 60 Mkr eller 

25% mellan 1983 och 1991 (”det år då B&W först gav full effekt”). Främst 
varuhusen tappade till de stora dagligvarubutikerna i tätorten (4).  

• "B&W har gjort att centrums dagligvaruhandel förlorat 17 Mkr eller 8%" (4)!  
• Sällanköpshandeln i centrum minskade sin marknadsandel med 30 Mkr eller 

10% mellan 1983 och 1991 (4).  
• "B&W har gjort att centrums sällanköpshandel förlorat 30 Mkr eller 5%" (4)!  
• Antalet fotgängare i centrum (1992) har visat ett tydligt tapp, framförallt på 

lördagar. Under veckodagarna var det 1992 5 à 10% färre fotgängare än 1984. 
Under lördagar var tappet hela 30%. Totalt motsvarar detta en nedgång på c:a 
15% i volym för stadskärnan (en del av dessa siffror är mycket osäkra) (4). 

• På lördagarna har också antalet parkerande kunder minskat med 10% (enl. p-
räkning) mellan 1984 och 1992, då de om de följt rikstrenden istället borde ha 
ökat med 10% (4). 

 

3 Samlad bedömning av CVAND enligt 
metodvariant IU 
Den första CVAND:en ägde rum under 1800-talet, då butikshandeln tog över 
torghandeln. För Faluns del innebar denna förändring att Fisktorget dog ut 
kommersiellt. 

                                                           
15Lindex är den enda stora butik som har dubbeletablerat i Borlänge 
(Kupolen och i stadskärnan). 
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På 60-talet: Slaggatan försvagas mot Söder. Posten på Norr är ej en lika stark 
dragare som förut. 
 
Åsgatan, den gamla landsvägen, har klingat av sedan 1960 då den var starkare än 
Holmgatan. Detta förklaras med Domus tillkomst (nuv. Holmengallerian) – vilken 
drog centrumet åt ”sydväst och söder”–, vägomläggningen, att varuhusen generellt 
drog och den nya bussterminalen (G:a Kajen). 
 
Situationen 1985: Holmgatan var stadskärnans dominerande stråk, men hade en svag 
försäljningsutveckling under tidigt 80-tal (1982-83). Åsgatan söder om Stora Torget 
lyckades mycket bättre tack vare nyetableringar som under en inkörningsperiod 
lyckades öka sina marknadsandelar (Åsgatan blev också gågata 1981). En 
gånggtrafikräkning visad ”högst tryck” på Holmgatan mellan Stora Torget och 
bussterminalen (nuv. markparkeringen G:a Kajen). Detta stråk sägs ha fått ”allt 
större betydelse på senare år” (3).  
 
Endast en stråkförändring har ägt rum mellan1984 och 1992 och det är att Falugatan 
och Slaggatan längs kv. Falan har gått från C- till B-stråk. "Domus nedtrappning, 
Falangallerians tillkomst och bussarnas flyttning förefaller alltså att ha gett en lätt 
centrumvandring norrut inom den södra centrumdelen" (4). Denna bild ger även en 
IP.  
 
”Mellan 1984–85: CVAND från Stora Torget och söderut pga ICA´s flytt.” 
 
Mellan 1992 och 1998 har Slaggatan mellan Magasinsgatan och Nybrogatan gått 
från C- till D-stråk. En centrumkrympning således. ”Slaggatan fortsätter att ta stryk." 
Från 1992 sker det alltså en kontinuerlig CVAND söderut, även inom Söder enligt 
en IP. Inom Söder innebär denna CVAND att området kring Falangallerian/Stora 
Torget tappar relativt nedre Holmgatan. Sannolika orsaker: Hemköp kom till Åhléns 
1991, Domus omvandling till Holmengallerian 1993 och Galleria Jungfruns 
tillkomst 1994. Men viktigast av allt är nog grunden för denna expansion: 
tillkomsten av G:a Kajens parkering. 
 
Idag är det störst tryck vid södra Holmgatan, där den kommersiella tyngpunkten 
finns enligt flera IP. 
 
Allmänna effekter av förändringarna i Falun: ”Positivt ekorrhjul, vi tar fortfarande 
marknadsandelar från Borlänge. Det är enkelt att vara centrumledare i Falun.” 
 
Nedanstående figur får sammanfatta den fysika förändringen. 
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Figur 1 Här framgår tydligt hur läget för ”ny eller ändrad byggnad” mycket väl 
sammanfaller med dagens A-stråk, B-stråk etc. Platsen för den kommersiella 
tyngdpunkten enligt IP utgör även, som synes, geografisk mittpunkt för 
förnyelseåtgärder i den södra delen av stadskärnan. 
 
En viktig skillnad mellan förnyelse – i form av ny kommersiell bebyggelse – efter 
resp. före 1956 är att den efter oftast omfattade hela kvarter. Detta är signifikant för 
CVAND-händelser sedan 50-talet i alla studerade orter vad avser ny kommersiell 
bebyggelse. 
 
 
 
Figur 2 CVAND mellan 1985 och 1998 enl. metodvariant IU. De kraftiga 
ringarna representerar stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. 
Procentsiffrorna (i fetstil) anger förändring i hyresförmåga för citybutik. Siffrorna i tunn 
stil anger hyresnivåerna 1998 för citybutik (inom parentes nominell förändring mellan 
1988 oxh 1998). TP är förkortning för tyngdpunkt (område med högst hyresförmåga). 
Den tjocka pilen visar CVAND-riktningen.  
 

4 Övriga kommentarer från olika IP 
 
4.1 Några viktiga CVAND-faktorer som framkom 

under intervjuerna 
• Folkströmmar: butiker vill flytta till områden med ”mera drag” och där 

folkströmmar möts. 
• Fysiska förändringar. 
• Förändrat köpbeteende hos konsumenter. 
• ”Subtila” faktorer: duktiga handlare och fastighetsägare, kultur och serveringar – 

det som ger liv åt stadskärnan. 
• Tidiga varningsklockor: symptom på att stråket börjar bli svagt är att andra delar 

av stadskärnan börjar synas och marknadsföra sig. Om en viktig butik flyttar 
följer många andra lätt efter. 

 
4.2 Om betydelsen av tajming 
”För Faluns innerstad går det f.n. bra ekonomiskt; därför har vi råd att se långsiktigt, 
vilket är en stor fördel mot att tvingas fatta kortsiktiga beslut (långsiktighet skapar 
en positiv spiraleffekt).” 
 
Möjligheter för en stor fastighetsägare att framgångsrikt orsaka en CVAND kanske 
dyker upp var 10:e år, då alla faktorer är gynnsamma. Faktorer såsom fysiska 
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förutsättningar, konkurrensbild, centrumstruktur, omvärldssituationen mm. Tajming 
krävs då CVAND-påverkande åtgärder kostar (100-200 Mkr). 
 

5 Vad som kommer att hända framöver 
enligt metodvariant  IU 
Nedan följer en uppräkning av händelser som på sannolika grunder kommer att 
inträffa i Faluns stadskärna. De kan komma att påverka den kommersiella strukturen 
på ett eller annat sätt. 
 
• Det finns ett framtaget program för ombyggnad av hela Holmgatan och 

Vattugränd. Beräknad investeringskostnad: 10 Mkr, där kommunen står för 50% 
och fastighetsägarna för 50%. Åtgärder bla: ”cykelparkering, träd, planteringar, 
gatsten , parkbänkar och bättre torg” (Holmtorget avses). Upprustning av 
Holmtorget och parkeringen (G:a Kajen) görs först (etapp 1). 

• ”Den provisoriska parkeringen i Kv. G:a Kajen permanentas och byggs om och 
blir mer representativ. Holmtorget utvidgas och utrymme krävs för föreslagen 
knutpunkt för kollektivtrafiken” (6). Detta innebär att antalet bilplatser minskar 
på G:a Kajenparkeringen16. P-minskningen tror man kan kompenseras av att 
arbetspendlare kommer att parkera på infartsparkeringarna (som är gratis eller 
har låg avgift och ligger längre från centrum). Idag finns en infartsparkering i kv. 
Städaren vid Nybrogatan, ”denna behålls och kompletteras med en vid 
stationsområdet och en vid Dala Demokraten”. 

• Det har antagits en ny centrumplan i Falun. Den kommer bla att innebära att en 
ny biltrafikled skapas runt Falu centrum – en ”inre ring”. En inre ring för 
biltrafiken bestående av Myntgatan–Gruvgatan–Engelbrektsgatan– Nybrogatan–
Trotzgatan. Följden av bilringen blir att stadskärnan under överskådlig tid 
kommer att ha i stort sett den trafikapparat som finns idag i södra 
centrumområdet (6) (IP). 

• En inre ring ger möjlighet att helt ta bort den genomgående biltrafiken på Östra 
Hamngatan, vilken flyttas till Engelbrektsgatan (6). 

• En mindre slinga för busstrafiken runt södra delen av centrumkärnan, där bla 
Falugatan ingår. Det planerat utvidgade Holmentorget kommer att rymma ”en 
knutpunkt för kollektivtrafiken” (6). 

                                                           
16Det sagda är enligt huvudalternativet i ÖP97. Alternativa förslag finns för 
både parkering och trafik. Enligt ett altenativt förslag ska utformingen av 
Kajenparkeringen "prioritera bilplatser framför grönska". Oavsett vilket 
alternativ som väljs kommer det att innebära en minskning av antalet 
bilplatser på Kajenparkeringen. Idag finns c:a 190 bpl på Kajenparkeringen; 
genomförs huvudförslaget blir det c:a 170 bpl, medan det blir c:a 180 bpl om 
det alternativa förslaget genomförs.  
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• En ny gata parallellt med järnvägen mellan Trotzgatan och Myntgatan (6). 
Stärker södra delen av Söder. 

• Kanske kommer det att bli ett resecentrum även i Falun. ”Falu kommun och SJ 
Fastighetsdivision utreder i ett gemensamt projekt förutsättningarna att utveckla 
området vid järnvägsstationen. Avsikten är att tillskapa ett högkvalitativt 
resecentrum med en utvecklad järnvägstrafik och en bra samordning mellan tåg- 
och busstrafik” (6). 

• B&W förväntas att konvertera till Robin Hood (Handeln i Sverige, 1997). 
Attraktionskraften hos Överskottsbolaget verkar hos konsument vara så stark att 
det inte är uteslutet med ytterligare nyetableringar i direkt anslutning till ÖB:s 
etableringar (Handeln i Sverige, 1998). 

• En IP om framtida CVAND: ingen! 
• Vid en framtida konsumtionsökning torde Åsgatan vara ett attraktivt 

etableringsläge (8). 
• Åsgatans nedre del blir starkare tack vare de nyetablerade dragarna JC, 

systembolaget och  Åhléns satningar (IP).  
• Vision: ihopbyggnad av Åhlénshuset med ”Sparbankshuset” (Jungfrun). 
 

6 Fysiska förändringar och effekter enligt 
metodvariant KL 
Nedan följer en Kolla-Läget-karta, vilken anger möjlig omsättningsförändring för ett 
generellt butiksbestånd i olika delar av stadskärnan mellan 1985 och 1998, baserad 
på vad som hänt under perioden. 
 
 
 
Figur 3 KL-poäng och förändrad omsättning (hyresförmåga). De tunna 
siffrorna anger förändring i KL-poäng och de feta siffrorna anger den procentuella 
förändringen i hyresförmåga för citybutik. 
 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Parkering på G:a Kajen. 
• Holmengallerians omvandling från Domusvaruhus och Åhléns renovering (bla 

Hemköp in).  
• Problem på Norr: Falungallerian har dålig planlösning och Kv. Fisktorget 

kontoriseras. 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) i princip en uppdelning av 
stadskärnan i en förlorande norrzon (”Norr”) och en vinnande söderzon (”Söder”): 
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• Medelförändringar i norrzonen: -2 poäng, vilket motsvarar -2 à 5% i möjlig 
omsättning. 

• Medelförändringar i söderzonen: +4 poäng, vilket motsvarar +8% i möjlig 
omsättning. 

Skillnad mellan zonerna bli alltså: 10 à 15%. Försäljningsförändringen gäller endast 
om den potentiella omsättningsmöjligheten helt tas tillvara. 
 

7 Jämförelse mellan metodvariant IU och 
metodvariant KL 
Jämförelse mellan metodvariant KL och metodvariant Intervjuer mm (IU) med 
noterad omsättningsförändring under perioden, kvalitativ och där sådan kunnat 
noteras kvantitativ:  
• Området kring Kv. Köpmannen (1:a kv. på Holmgatans norra del mot Falan) har 

realt tappat 5% i omsättning mellan 1994 och 1997 pga satsningarna på söder 
och problemen på Norr (främst Falangallerian och p-bristen). 

• Området kring Falangallerian har realt tappat 10% i omsättning pga satsningarna 
på Söder (framför allt Domusomvandlingen 1993) mellan 1994 och 97. 

• Området kring Åhléns (och Holmengallerian) har realt vunnit 10% i omsättning 
mellan 1994 och 97 tack vare sastningarna på Söder. 

 
Oms.fördelning Söder Norr Tot centumhandel (resp. års priser) 
1983 (3) 70% 30% 409 Mkr 
1998 (real %-förändring) +5 à 10% -10% 740 Mkr 
 
• Detta motsvarar en omkastning mellan stadskärnedelarna på c:a 50 Mkr i dagens 

penningvärde. 
 
KL och IU ger likartade bilder (dock ligger metodvariant KL något under 
metodvariant IU på Norr) av den fysiska och kommersiella 
centrumvandringen: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits söderut, mot Holmengallerian och 

Åhléns. 
• Hyresförmågan har gått ner i norr och upp i söder med en nettodifferens på 

ca 15 à 20 %. 
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 JÖNKÖPING 
 

1 Inledande beskrivning 
 
1.1 Stadskärnehistorik och stadskärnans 
struktur17 
Jönköping är centralort i Jönköpings kommun och residensstad i Jönköpings län. 
Staden ligger vid Vätterns sydspets invid Europaväg 4 och har 76 370 invånare 
(1993). 
 
Jönköpings "moderna" historia började faktiskt med en centrumvandring 1612 "då 
staden flyttades bort från Jönköpings slott till Munksjöns östra sida". Vid denna tid 
anlades krokiga Smedjegatan, som idag är gågata, "på medeltida oregelbundet sätt". 
På 1850-talet donerade staten det forna slottsområdet till staden, som i en 
rutnätsplan placerade ut bl.a. länsresidens, nytt rådhus, park samt station åt Södra 
stambanan (klar 1864). "Stationen attraherade affärscentrum till Västra Storgatan 
(CVAND från Öster till Väster), men i bilismens tid har centrum delvis flyttat 
tillbaka till östra sidan." I 1877 års stadsplan vidgades den rutformade 
bebyggelseytan med bl.a. två brandgator: Kungsgatan och Kilalléns esplanader. 
 
Kommersiellt och funktionellt är Jönköpings stadskärna uppdelad i en östlig och en 
västlig del avskilda från varandra av Munksjön, Hamnparken resp. Rådhusparken. 
Östra centrum är ett gågateområde av shoppingkaraktär. Här finns galleriorna och de 
stora kedjebutikerna. Östra centrum är det kommersiellt starka området. Västra 
centrum beskrivs, kanske något optimistiskt, med följande ord: "kvalificerad 
vardaglig handel och service - kommunikationscentra - kunskapsstad" (källa: 
kommunalt PM). Av IP har Västra centrum karaktäriserats som bestående av 
"restauranger, ett fåtal kedjor (Hemköp) och främst småbutiker". De kommersiellt 
starka gatorna i Östra centrum är Östra Storgatan och Smedjegatan, båda gågator, 
medan de kommersiellt starkaste gatorna i Västra centrum är Barnarpsgatan resp. 
Västra Storgatan. I stråktermer kan Östra Storgatan och delar av Smedjegatan 
beskrivas som A-stråk, medan Barnarpsgatan och Västra Storgatan är betydligt 
svagare. 
 
Runt stadskärnan finns följande yttre barriärer: Vättern i norr och Munksjön i söder. 
Inre barriärer: Hamnparken och Rådhusparken, vilka orsakar ett relativt sett mycket 
stort avstånd mellan Öster och Väster. 

                                                           
17Källor: NE och IU. 
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Affärshus i stadskärnan (gallerior, köpmannavaruhus eller varuhus): (den ytterst 
lilla) Gallerian (f.d. "Brända Tomten"), Affärshuset Sesam och Smedjegallerian 
(samtliga finns på Öster). 
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1.2 Statistisk profil18 
Siffrorna avser år 1996 och är avrundade. DH = detaljhandel; DV = dagligvaror; SV 
= sällanköpsvaror. DH = DV + SV. Belopp är inklusive moms och i miljoner kronor 
om inte annat anges. KVM = kvadratmeter. 
 
BEFOLKNING 1996 
I länet 311 000 
I kommunen 115 000 
I staden 76 000 
 
TOTAL OMSÄTTNING DH DV SV 
I länet 10 330 5 280 5 050 
I kommunen 4 460 1 970 2 490 
I stadskärnan (cityhandel)19 1 150 (26% av komm.) 315 835 
I stadsdelen Väster 400   
I stadsdelen Öster 750   
OMSÄTTNING I KÖPCENTRA    
I länet 2 200   
I stadskärnan20 (exkl. Åhléns och Gallerian) 117   
Externcentret A6 (c:a 2 km från stadskärnan) 1 440 340 1100 
Externcentret Eurostop 70 60 10 
 
YTOR FÖR DH KVM 
I länet, endast köpcentrum, uthyrbar 100 000 
I city (1986, ”Framtidsutsikter”) 80 000 
 
NYCKELTAL  
Köpcentrumens DH-andel  
i länet 21% 
i stadskärnan 11% 
på Öster 16,3% 
Externhandelns relation till cityhandeln, DH  
(Eurostop +A6)/cityhandel 131% 
Stadskärnans andel  
av DV-handel i kommunen (17% riksgenomsnittet) 19% (21% 1995) 
av SV-handel i kommunen (42% riksgenomsnittet) 39% (40% 1995) 
 

                                                           
18Källor: Handeln i Sverige, Köpcentrumkatalogen 1996 och NE. 
19Handeln i Sverige 1998 räknar med en cityhandel på 1 350 Mkr. Från denna siffra har vi 
dragit bort 200 Mkr motsvarande den handel som enligt uppgift från IP finns på Klostergatan 
bortanför avgränsningen för stadsdelen Väster. Våra uppgifter för DV- resp. SV-handeln skiljer 
sig också från de i Handeln i Sverige 1998 och är även de korrigerade för bortfallet av 
Klostergatans handel. Fördelningen DV-/SV-handel på Klostergatan har antagits vara den 
samma som genomsnittet för stadskärnan. 
20Affärshuset Sesam 37 Mkr + Smedjegallerian 80 Mkr = 117 Mkr. 
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1.3 Detaljhandelns utveckling i länet21 
Dagligvaruhandeln i Jönköpings län har genomgående under perioden 1991-1995 
uppvisat en lägre försäljningstillväxt än rikets. Trenden bröts dock år 1996 och 
utvecklingen var detta år gynnsammare än rikets. Sällanköpsvaruhandelns 
försäljningsutveckling i länet relativt riket har varierat under jämförelseperioden. 
 
Åren 1997 och 1998 beräknas daglig- och sällanköpsvaruhandeln i Jönköpings län 
uppvisa en snabbare tillväxttakt relativt riket. Försäljningsnivån för 
dagligvaruhandeln i Jönköpings län beräknas därmed år 1998 vara c:a 190 Mkr lägre 
än om utvecklingen i länet följt riksgenomsnittet under perioden 1991-1998. 
 

2 Fysiska förändringar och effekter enligt 
 metodvariant IU 
Nedan följer några av de viktigaste händelserna som kan ha påverkat Jönköpings 
stadskärna. Först redovisas några av de händelser ( i punktform) som ägt rum innan 
studerad period, dvs före 1985, sedan redogörs för de händelser som ägt rum efter 
1985. Stadskärnan delas upp i ”Öster” och ”Väster” med Hamn- och 
Rådhusparkerna emellan.  
 
Följande personer har intervjuats22: 

• Anders Grahn, ordf. Köpmannaföreningen. 

• Staffan Petterson, VD Svensk Handel Region Jönköping. 

• Lena Wahlgren, VD, På Stan i Jönköping AB. 

• Leif Öhman, trafiking. Jönköpings kommun. 
 
Följande utredningar mm har nyttjats: 

• (1) Handelns Planinstitut AB, 1990, Effekter av Stora Externa 
Handelsetableringar. 

• (2) Jönköpings kommun, 1987, Butiksstråken i Jönköpings Centrum – 
västra delen. 

• (3) Jönköpings kommun, 1987, Butiksstråken i Jönköpings Centrum – 
östra delen. 

                                                           
21Källa: Handeln i Sverige. 
22De identifieras ej närmare i rapporten utan benämnes kollektivt IP. 
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• (4) Jönköpings kommun, 1988, Rapport nr 8, December 1988, 
Information Från Ekonomikontorets Utrednings- och statistikavdelning 
(Butiksenkät 1986-1988). 

• (5) Jönköpings kommun, Västra Centrumprojektet Informerar, 
Jönköpings stadskärna Västra Centrum. 

• (6) Jönköpings kommun, Östra Centrumprojektet Informerar, Jönköpings 
Östra Centrum. 

• (7) Jönköpings kommun, 1994, Jönköpings stadskärna Projekt Västra 
Centrum, fysisk förnyelse nov 94. 

• (8) Jönköpings kommun, 1997, Parkeringsutredning -97. 

• (9) Jönköpings kommun och K-Konsult-Nordplan, 1989, Östra Centrum i 
Jönköping. Idéskrift. 

• (10) K-Konsult-Nordplan, 1983, Jönköpings Västra Centrum, utredning 
av P-anläggningars storlek och läge. 

• (11) K-Konsult-Nordplan, 1986, Åhlénsvaruhuset Jönköping, 
Framtidsutsikter. 

• (12) Jönköpings Länstrafik, KomFort. 

• (13) Jönköpings Länstrafik, KOMFORT 96 Nytt trafiksystem. 

• (14) På Stán i Jönköping, En levande stadskärna med människan i 
centrum. 

• (15) På Stán i Jönköping, Jönköpings Centrum, Stadskärnan år 2000. 
 
2.1 Händelser före studerad period 
Nedan följer några viktiga fysiska händelser som har inträffat före 1985, och som 
poängterats särskilt under intervjuerna. De kan ha påverkat stadskärnas kommerialla 
struktur på ett eller annat sätt. 
 
• Domus 1960. 
• Åhléns 1960-talet. 
 
Främst etableringen av varuhusen Domus och Åhléns på Öster har varit händelser av 
större vikt som ägt rum i stadskärnan innan 1985. Under sent 70-tal och tidigt 80-tal 
utvecklades sig varuhusen på Öster svagt - helt enligt trenden i riket (10). 
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2.2 Åhléns och Domus drabbas hårt av A6 och 
drar ner på sin verksamhet 

Sedan 1960 hade Domusvaruhuset upptagit hela kv. Andelen 3 med tre plan plus 
källarplan för sin verksamhet. Redan 1986, året innan A6´s etablering, planerade 
Domus "en ordentlig nedskärning" enligt (11). Resultatet blev att Domusvaruhuset 
1987 minskade sina försäljningsytor till 6 000 kvm. Posten flyttade in i de lokaler 
Domus bokhandel tidigare haft, och vissa avdelningar - t.ex. radio-TV och sport - 
flyttade till A6.  
 
Från 1960-talet fram till omkring 1996 (åtminstone) fanns Åhléns i fastigheten 
Ansvaret 2. Därefter flyttade Åhléns ut till A6 under en kort period varefter Åhléns 
flyttade in i Domus gamla lokaler i Andelen 3. 
 
1994 kom Smedjegallerian i Åhléns fastighet.  
 
2.3 Affärshuset Sesam bygger om 1989 och 
 igen 1992 
1989 byggdes gallerian Affärshuset Sesam med adress Östra Storgatan 7-9 om. 
Sannolikt för att kunna möta den konkurrens man kände från A6. (Källa: 
Köpcentrumkatalogen.) 
 
Tidpunkten för den andra ombyggnaden, 1992, sammanfaller i tiden för det Östra 
centrumprojektet (se detta avsnitt). Bla tillkom en ny entré pga gågatans tillkomst. 
Ombyggnaden var inte helt lyckad, ”ser förskräcklig ut, ska byggas om igen”. 
 
Effekter ombyggnad 1989: 
En skiss över "handelns intensitet" som gjordes av White arkitekter AB 1989, visar 
hur stråkintensiteten förändrar sig på olika gator på Öster. Av denna skiss framgår 
det att det avsnitt med högst stråkintensitet på Östra Storgatan börjar precis mitt för 
Affärshuset Sesam. Stråket förstärktes därför sannolikt av Sesams ombyggnad. 
 
2.4 Brända Tomten uppstår 1990 och bebyggs 
 1997 
År 1990 brann bebyggelsen ned i kvarteren Ankaren 8 och 9 (Östra Storgatan 25-27) 
på Öster. Ett flertal butiker i bra läge mot ett avsnitt av Östra Storgatans med ett av 
de högst uppmätta gångtrafikflödena i stadskärnan totalförstördes därmed. En 
butiks- och stråkinventering från 1987 (3) samt en undersökning från 1989 som bl.a. 
undersökte "handelns intensitet" på gatorna på Öster visade att det allra bästa stråket 
fanns mellan Östra Storgatan 9 och 25.  
 
Brända Tomten bebyggdes igen 1997. Resultatet blev en byggnad med moderna 
butikslokaler optimala för shoppingbutiker utmed en stark gågata som Östra 
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Storgatan. Till dessa nya lokaler flyttade Buketten (blommor), Swartz (jackor, 
pälsar), Nords (textil) och Scorett (skor). Buketten kom från Affärshuset Sesam, 
Swartz från Smedjegatan, Nords från Hovrättstorget och Scorett kom från ett externt 
läge. 
 
Effekter 1990: 
• Den södra delen av gatan bestod av Domus långa tråkiga fasad. När Ankaren 8 

och 9 brann ned innebar detta att den redan tidigare förekommande 
barräreffekten från Domus blev större – nu fanns det "döda ytor" på båda sidor 
om gatan. Butikerna längre österut upplevde en märkbar försäljningsnedgång.  

• Den resulterande avrivna tomten, "Brända Tomten", kom enligt IP att utnyttjas 
som parkering.  

• Dock utan någon större positiv inverkan på handeln eftersom "lapplisorna 
lappade för nitiskt". 

• Nettoeffekten av dessa förändringar i kv. Ankaret var att stråket öster om Brända 
Tomten blev svagare och att butikerna öster om Brända Tomten fick en kännbar 
nedgång i omsättningen. 

 
Effekter 1997: 
• Efter den nya byggnadens tillkomst märkte den närmaste grannen i väster "en 

avsevärd omsättningsökning". Tidigare - vid Brända Tomtens tillkomst 1990 - 
hade den kommersiellt mest framgångsrika delen av Östra Storgatan snörpts av 
från butikerna väster om Brända Tomten genom denna barriär.  

• Det starka stråket växte c:a ett kvarter åt väster fram till Hovrättstorget (IP).  
• De förändringar som genomförde i.o.m. att Brända Tomten bebyggdes var ev. 

inte enbart av godo för närområdet. Då Brända Tomten bebyggdes försvann 
markparkering, vilket en IP beskriver som ett problem. En annan IP (som är 
handlare med butik i området) upplever inte förlusten av markparkeringen som 
någon verklig förlust eftersom dessa p-platser i princip var onyttiga eftersom 
"lapplisorna lappade för nitiskt". Denna IP säger uttryckligen att de borttagna p-
platserna inte fick någon negativ effekt. 

 
2.5 Östra centrumprojektet genomförs 1991 
A6´s effekter på stadskärnan, främst Öster, resulterade i attityden "nu måste vi 
förändra centrum". 
 
Insikten att Öster skulle drabbas hårt av A6 fanns redan innan det skedde. Trots 
detta lades förslaget från kommunen att göra om Östra Storgatan på Öster till gågata 
”på is" 1986.  
 
År 1988 då de nämnda effekterna visade sig beslöt kommunen att påbörja en 
förnyelseutredning för stadskärnan med stöd från dominerande fastighetsägare på 
Öster. Resultatet blev en idéskrift från 1989 (9). Fastighetsägarna och handlarna på 
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Väster blev också tillfrågade om de ville vara med och finansiera en utredning om 
förutsättningarna för att utveckla deras stadsdel, men då situationen där upplevdes 
vara bra fanns det inget stöd för detta.   
 
Utredningarna visade att genomgripande åtgärder var nödvändiga för Öster. 
Idéskriften låg till grund för förändringsprojektet östra centrumprojektet som 
genomfördes 1991. Det östra centrumprojektet var en satsning på 20 Mkr och hade 
tre huvudbeståndsdelar: 
1.  De stora förändringarna som genomfördes var dels att bussarna flyttades från 

Östra Storgatan till Björngränd - Slottsgatan - Södra Strandgatan - Lillsjögränd 
(dvs. Söder om det kommersiella stråket),  

2.  att Östra Storgatan blev en gågata med hög standard23. Östra Storgatan hade 
redan innan varit en bilfri gata, men blev nu en renodlad gågata och  

3.  att markparkeringen Asken tillkom. 
 
Effekter: 
• Åtgärderna som genomfördes i.o.m. Östra centrumprojektet har haft en klart 

positiv effekt på Öster som idag har tagit tillbaka en stor del av det tapp som 
Öster upplevde efter A6. 

• Utvecklingen på Öster har under perioden 1987 till idag varit klart bättre på 
Öster än på Väster där man inledningsvis inte gjorde någon förändring och 
senare (1995) genomförde ett omdaningsprojekt i mindre skala än på Öster.  

• Åren efter omdaningen av Öster kunde man uppleva påtaglig positiv förändring 
för handeln där. En IP beskrev de effekter han upplevde som handlare, med 
orden: "Vi fick in folket i centrum. Omsättningen ökade 10-15%, berodde mest 
på gågatan”.  

• Orsaken till de upplevda förändringarna beskrevs av IP med ett ord: gågatan.  
• På frågan om det fanns någon enskild händelse under undersökningsperioden 

(1985-98) som varit speciellt lyckad för Östers utveckling svarade IP: "gågatan 
på Öster". 

• En effekt av mer lokal karaktär är det uppsving som handeln på 
Borgmästargränd upplevde. Enligt IP är "Borgmästargränd bra idag tack vare 
parkeringen Asken”. Dessa bilplatser tillkom i.o.m. Östra centrumprojektet och 
hade alltså positiv effekt för Borgmästargränd.  

 
I löpande penningvärde utvecklades sig på Öster från någon gång mellan 1988 och 
1991, fram till 1996 så här: 
• Som lägst bedömer vi att omsättningen på Öster var nere i 370 Mkr. 
                                                           
23I broschyren (6) framgår hur omfattande förändringarna av Östra Storgatan 
blev: "Gatsten och granitskifferplattor, stråk av offentliga skulpturer längs 
Östra Storgatan, allt genomtänkt i varje detalj, från namnskyltar till 
telefonkiosker". 
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• 1996: 750 Mkr.  
• Handeln har alltså fått det kraftigt bättre under perioden.  
• Effekterna av Östra centrumprojektet är med andra ord något större än de 10-

15% som angavs av den enda IP som ville kvantifiera projektets påverkan.  
• Då dessa 10-15% avser de direkta effekterna något år efter genomförandet finns 

här ingen motsägelse. 
 
Orsakade det östra centrumprojektet även CVAND inom Öster?  
• En IP kunde, utifrån en diskussion om förändringar i stråkintensitet på olika 

gator på Öster mellan 1985 och 1998, konstruera ett index som rangordnar 
gatornas relativa hyresförmåga24. De fyra bästa gatorna är Östra Storgatan, 
Smedjegatan, Borgmästargränd och Lantmätargränd - i den ordningen. 
Rangordningen mellan 1985 och 1998 har inte förändrats. Däremot har gatornas 
relativa styrka förändrats, framförallt Östra Storgatan har blivit starkare relativt 
de övriga gatorna (se tabell). 

 
  1985 1998 
Östra Storgatan 100 100 
Smedjegatan  75 50-60  
Borgmästargränd 40 30 
Lantmätargränd 30 20 
 
Framförallt har Östra Storgatan blivit starkare relativt Smedjegatan, som relativt 
Östra Storgatan tappat 15 till 25 procentenheter. De övriga gatorna 
(Borgmästargränd och Lantmätargränd) har vardera tappat 10 procentenheter relativt 
Östra Storgatan. Samtliga av dessa "huvudgator" bör ha blivit bättre, dvs bör ha höjt 
sin omsättning/ hyresförmåga. Förändringarna ovan beror sannolikt även på andra 
faktorer än Östra centrumprojektet. 
 
Sammanfattningsvis: 
 
Omsättningsfördelning 1986 1996 Oms. 1996 
Öster  58% 65% c:a 750 Mkr 
Väster 42% 35% c:a 400 Mkr 
Totalt 100% 100% c:a 1150 Mkr 
 
• Detta motsvarar en omfördelning på max. 30% mellan Öster och Väster, 

sannolikt mindre, kanske 20%, då all tillväxt på Öster ej endast togs från Väster 
utan även utifrån. 

                                                           
24Där index 100 betyder att butiker vid denna gata har den högsta 
hyresförmågan och t.ex. en gata med index 70 betyder att butikerna där har 
70% av den hyresförmåga som butiker vid den bästa gatan har. 
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• Och i volym max. c:a 150 Mkr i dagens marknad och penningvärde. 
• Omkastningen beror främst på sjukhusflytten (relativt bättre för Öster), A6 

(relativt sämre för Öster) och det Östra centrumprojektet (relativt bättre för 
Öster). Men även förnyelsen av galleriorna på Öster. 

 
2.6 Sjukhuset på Väster flyttar till Ryhov 1992 
På Väster fanns (i kv. Hälsan) länssjukvård ("Västra klinikerna") och vissa delar av 
öppenvården för Norra Sjukvårsdistriktet. Dessa enheter planerades flyttas ut till det 
befintliga Länsjukhuset i Ryhov omkring 1988-89 (11). Enligt IP ägde flytten rum 
1992.  
 
Det antal arbetsplatser som berördes var c:a 2000 eller 20% av arbetsplatserna på 
Väster (arbetsplatserna fördelade sig mellan Öster och Väster år 1986 enligt 
följande: Öster 5000 st. och Väster 10000 st. (10)). Till det kan läggas patienter och 
besökare. 
 
Effekter: 
• Följden blev att underlaget för handeln i den västra stadskärnan minskade.  
• Enligt IP hade Väster fram till sjukhusets flytt klarat sig bra.  
• En IP sade: "Sjukhuset stärkte Väster som gick bra tills det flyttade". 
 
Väster var ett sjukhus fattigare och det fick konsekvenser i form av det Västra 
centrumprojektet. 
 
2.7 Västra centrumprojektet genomförs 1995 
1995 genomfördes västra centrumprojektet. Efter flytten av sjukhuset 1992 förstod 
även aktörerna på Väster att ett någonting måste göras för att "rycka upp" den 
stadsdelen. En samrådsgrupp med fastighetsägare, rörelseidkare och kommunala 
tjänstemän bildades hösten 1993. I februari 1994 hade denna grupp tagit fram en 
"Idéskrift för förnyelse av Västra Centrum" vilken sedan låg till grund för västra 
centrumprojektet. Kostnaden för projektet (exklusive "kollektivtrafikanordningar") 
kom att stanna på 7 Mkr vilket delades mellan kommunen och fastighetsägarna. 
 
De västra centrumprojektet resulterade bla i följande fysiska förändringar:  
• Förbättrat underhåll på samtliga gator inom Väster25. 
• Mindre förändringar i trafiksystemet: Trädgårdsgatan mellan Västra Storgatan 

och F E Elmgrensgata stängdes av. F E Elmgrensgata blev gårdsgata. Västra 
Storgatan iordningställdes så att den skulle kunna bli bussgata. 

• Skolgatan öppnades för biltrafik mot Kyrkogatan med effekt att trafiken på 
Barnarpsgatan minskade (5). 

                                                           
25Där Väster avgränsas av Järnvägsgatan, Kyrkogatan/Parkgatan, 
Brunnsgatan och Klostergatan. 
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• Barnarpsgatans ombyggnad innebar att körbanan höjdes till gångbanans nivå 
samt att gångbanan breddades och fick en beläggning av rött marktegel.  

• Västra Storgatan byggdes om utmed två skilda avsnitt. Det ena var passagen 
genom Rådhusparken, det andra området mellan Kyrkogatan och 
Trädgårdsgatan. Sträckan genom parken byggdes om för att underlätta för 
gående: den sammanlagda körbanebredden minskades, belysningen förbättrades 
och gatan fick en ny beläggning.  

• En centralhållplats för kollektivtrafiken tillskapades vid Lundströms plats. 
 
Effekter: 
• Här har IP lite olika åsikter.  
• En IP tycker att åtgärderna inte har haft någon särskilt stor positiv effekt: 

"Förbättringarna på Väster har inte gett så mycket. Felet som gjordes var att 
ingen gågata infördes."  

• En annan IP, som varit involverad i det västra centrumprojektet, säger att "Väster 
idag är tillbaka på samma nivå som innan [nedgången]". Även han säger att det 
var ett misstag att inte göra en gågata på Väster.  

• Den gata som enligt denna IP är mest lämpad som gågata är Barnarpsgatan. 
 
2.8 En ny galleria - Smedjegallerian - öppnar 
 1994 
1994 öppnade en ny galleria på södra sidan av Smedjegatan vid Hoppets Torg. 
Grunden till gallerian utgjordes av varuhuset Åhléns som av IP beskrevs som "en 
koloss från 60-talet". 
 
Effekter: 
• Enligt IP var galleriasatsningen, i alla fall i början, inte framgångsrik.  
• IP påstod att Smedjegallerian "stod tom ett tag, två à tre år", och att det 

"försvagade den delen". 
• Den kommersiella tyngdpunkten har hela tiden legat på Östra Storgatan trots 

satsningen på Smedjegallerian. En orsak kan vara den fysiska bristen hos husen 
utmed Smedjegatan – de är för små. 

 
2.9 Det nya kollektivtrafiksystemet 1996 (och 

innan dess förändringarna 1991) 
Den för stadskärnan viktigaste förändringen av kollektivtrafiksystemet ägde rum 
1991. Flytten av bussarna från Östra Storgatan var ju förutsättningen för införandet 
av gågata. 
 
1996 genomfördes KomFort 96 en stor förändring av kollektivtrafiksystemet som 
inte bara berörde Öster. Djurläkartorget på Väster blev den viktigaste bytespunkten i 
hela centrumområdet.  
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Effekter: 
• En IP ansåg att kollektivtrafikförändringarna 1991 och 1996 var de händelser 

som näst A6 Centers etablering och Östra- och Västra centrumprojektet som 
hade störst påverkan på detaljhandeln i stadskärnan.  

 
2.10 Första etappen i högskoleutbyggnaden på 
Väster är klar 1997 
Jönköpings kommun har beslutat att samla all högskoleutbildning i Jönköping på 
centrala Väster och därigenom skapa en "cityhögskola" i direkt anslutning till 
stadskärnan. Ett sammanhängande högskoleområde tillskapas vid Munksjön på 
vardera sida om Munksjöleden. Sedan tidigare finns Hälsohögskolan med c:a 2 000 
studerande direkt söder om Munksjöleden. I september 1997 invigdes den första 
etappen på 30 000 kvm av det nya högskoleområdet norr om Munksjöleden mellan 
Kyrkogatan och Gjuterigatan. I och med detta har Väster berett plats åt 
Ingenjörshögskolan, Internationella Handelshögskolan, Högskolans servicebolag 
och ett nytt bibliotek gemensamt för samtliga högskolor. Väster har därmed fått ett 
tillskott på c:a 4 000 studenter.  
 
Etapp två i utbyggnaden av det nya högskoleområdet omfattar 18 350 kvm direkt 
söder om Hälsohögskolan och kommer att vara färdig år 2000. På denna södra del 
av högskoleområdet kommer Högskolan för Lärarutbildning och Kommunikation att 
flytta in och Internationella Handelshögskolan och Ingenjörshögskolan ges 
kompletterande lokaler. 
 
Antalet högskolestudenter på Väster ökade under 1997-1998 till c:a 6 000 från c:a 2 
000. Arbetsgruppen för "Högskolan i centrum" anser att det "redan om några år 
finns 10 000 studenter här". Detta kommer givetvis ha gynnsamma effekter på 
Väster. Framförallt Barnarpsgatan kommer att gynnas: "Barnarpsgatan med 
breddade gångytor kommer att bli ett viktigt gångstråk mellan högskoleområdet och 
Västra Storgatan och järnvägsstationen" (källa: Hur får vi 10 000 studenter att älska 
Jönköping?, informationsfolder från Jönköpings kommun). 
 
2.11 A6 Center öppnar 2 km utanför stadskärnan 

1987 och expanderar 1997 
I april 1987 öppnade A6 Center i Jönköping knappt 2 km från stadskärnan beläget 
kring och över E4. Tillgängligheten för bilkunder är mycket god och dess läge 
beskrivs så här: "För bilkunder har A6 Center lika centralt läge i orten som 
stadskärnan." Inom ett år från öppnandet hade 37 500 kvm detaljhandel etablerats i 
A6. Tyngdpunkten av försäljningen i A6 (75%) var sällanköpsvaror vilket satte hård 
press på stadskärnans handel. Framförallt Öster drabbades som hade den största den 
största andelen SV-försäljning. 
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Under 1997 expanderade A6 med ytterligare c:a 12 000 kvm försäljningsyta (IP), en 
knappt 30 procentig ökning. Expansionen innebar att stora enheter som Elgiganten, 
Silvan Byggmarknad, Intersport och Nordsjö Färg etablerade sig där. Staffan 
Petterson, Svensk Handel, skriver26 att det "innebär en utmaning av stora mått för 
övrig handel".  
 
Effekter på stadskärnan vid etableringen 1987: 
• Totalt minskade omsättningen i stadskärnan med 20% mellan 1987 och 1988 pga 

A6 (1) (IP). 
• I princip hela omsättningsminskningen togs från Öster. 
• IP anger att omsättningsminskningen på Öster när den var som störst var 30%, 

medan Väster i princip hade en oförändrad försäljningsvolym. Det var 
framförallt beroende på Östers och Västers olika butiksstruktur som effekterna 
blev så olika. 

• Till Västers initiala okänslighet för A6 bidrog också dess starka "ankare" i form 
av sjukhuset. När sjukhuset flyttade från Väster 1992 blev också situationen för 
Väster märkbart sämre.  

• Ett antal kedjor på grund av förväntad nedgång på Öster drog medvetet ned på 
sin verksamhet där för att istället satsa på A6. Initialt torde därför effekterna av 
A6 ha blivit kraftigare än de annars skulle ha blivit (4). Ett exempel på 
självuppfyllande profetia alltså. 

• De stora varuhusen  stod för merparten av omsättningsnedgången, mindre 
butiker drabbades relativt sett lindrigare.  

• A6 var enligt IP den direkta orsaken till att Domus och Åhléns försvann från 
stadskärnan (vilket skedde i etapper och inte med en gång). 

 

3 Samlad bedömning av CVAND enligt 
metodvariant IU 
Under i stort sett hela den "moderna tiden" har Öster varit den starka 
stadskärnedelen och Väster den svagare delen. Det var på Öster som varuhusen 
etablerade sig på 60-talet. Men det var också Öster som gick sämre pga av 
varuhusen då de gick dåligt. En CVAND från Öster till Väster ägde rum under sent 
70-tal och tidigt 80-tal.  
 
Effekten av A6 blev att Öster tappade kraftigt samtidigt som Väster i princip inte 
drabbades alls. Som mest tappade Öster 30% av omsättningen. Särskilt hårt 
drabbades varuhusen, dvs en försvagning av stråket på Smedjegatan (pga Åhléns 
problem) och en minskning av stråket på Östra Storgatan.  
                                                           
26Källa: Handeln i Sverige 1997. 
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Brända Tomtens tillkomst 1990 (genom en brand) orsakade en tydlig nedgång i 
omsättningen för butiker öster om Brända Tomten (IP). Då Brända Tomten låg i den 
östra delen av Östra Storgatans bästa stråk innebar detta att gränsen mellan detta 
stråk och den svagare fortsättningen blev mer markant. Sannolikt innebar det också 
en krympning av stråket i östlig riktning. 
 
Som följd av Östers tillbakagång startades det östra centrumprojektet. Projektet var 
genomfört 1991, och hade en klart positiv effekt på Öster. Hela tappet efter A6 har 
tagits tillbaka och mer därtill. Omsättningen på Östra Storgatan ökade med med 10-
15% pga att Östra Storgatan blev gågata.  
 
CVAND inom Öster: Brända tomten som bebyggdes 1997, har resulterat i positiv 
spin-off-effekt öster om Brända Tomten. En IP talade om en "avsevärd 
omsättningsökning" för sin butik som låg som närmaste granne i öster. Stråket växte, 
enligt IP, ett kvarter åt öster utmed Östra Storgatan.  
 
Utvecklingen på Väster har främst styrts av följande händelser: flytten av sjukhuset, 
västra centrumprojektet och utbyggnaden av högskolan på Väster. Västra 
centrumprojektet var ett försök att "rycka upp" Väster, vars detaljhandel gick sämre 
efter sjukhusflytten. Ett relativt omfattande förändringsprogram genomfördes. IP är 
oense om effekterna. Utbyggnaden av högskolan har redan haft en positiv effekt på 
Väster.  
 
 
 
Figur 1 CVAND mellan 1985 och 1998 enl. metodvariant IU. De kraftiga 
ringarna representerar stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. 
Procentsiffrorna (i fetstil) anger förändring i hyresförmåga för ”citybutik”. TP är 
förkortning för tyngdpunkt (område med högst hyresförmåga). Den tjocka pilen visar 
CVAND-riktningen. 
 
 

4 Vad som kommer att hända framöver 
enligt metodvariant IU 
Nedan följer en uppräkning av händelser som på sannolika grunder kommer att 
inträffa i Jönköpings stadskärna. De kan komma att påverka den kommersiella 
strukturen på ett eller annat sätt. 
 
• Ett nytt resecentrum planeras på Väster i anslutning till stationsområdet och 

Djurläkartorget. Utvecklingen av resecentret innebär bl.a. att kv. Hammaren och 
kv. Harven byggs om. Mycket osäkert vad det blir, säger IP, "kanske kontor eller 
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bostäder och butiker i botten plus två källarplan med 100 bilplatser för 
allmänheten och 100 bilplatser för boende/arbetande". Stärker Väster. 

• Den fortsatta utvecklingen av högskolan på Väster. Nya studentbostäder kommer 
att innebära att studenterna inte bara vistas på Väster under dagtid. Enligt IP kan 
man reda märka av effekterna av högskolesatsningen – det syns genom att "det 
vimlar av cyklar och ungdomar". Stärker Väster. 

• C:a 75 centralt belägna p-platser kommer att tillkomma på Öster i samband med 
att en ny badanläggning byggs. De kommer att vara placerade bakom Brända 
Tomten. Stärker Öster. 

 

5 Fysiska förändringar och effekter enligt 
metodvariant KL 
Nedan följer en Kolla-Läget-karta, vilken anger möjlig omsättningsförändring för ett 
generellt butiksbestånd i olika delar av stadskärnan mellan 1985 och 1998, baserad 
på vad som hänt under perioden. 
 
 
 
Figur 2 KL-poäng och förändrad omsättning (hyresförmåga). De tunna 
siffrorna anger förändring i KL-poäng och de feta siffrorna anger den procentuella 
förändringen i hyresförmåga för citybutik. 
 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Brända Tomten blir bebyggd på Öster. 
• Östra centrumprojektet. 
• A6 etablering: slår hårdast mot Öster. 
• Väster: sjukhuset flyttar, Västra centrumprojektet och ny högskola.  
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) en uppdelning av centrum 
i en förlorande västerzon (”Väster”) och en vinnande österzon (”Öster”) med bla 
Rådhusparken emellan: 
 
• Medelförändring i västzonen: -2 poäng, vilket motsvarar -6% i möjlig 

omsättning. 
• Medelförändring i östzonen: +6 poäng, vilket motsvarar +10 à 15% i möjlig 

omsättning. 
Skillnad mellan zonerna bli alltså: 15 à 20%. Försäljningsförändringen gäller endast 
om den potentiella omsättningsmöjligheten helt tas tillvara. 
 
 



 centrumvandring – 298 – hyresförmåga  
BILAGA Teknisk slutrapport 

ORTSBESKRIVNING Jönköping 

 

6 Jämförelse mellan metodvariant IU och 
metodvariant KL 
Jämförelse mellan genom metodvariant KL och metodvariant Intervjuer och 
utredningar (IU) noterad omsättningsförändring under perioden, kvalitativ och där 
sådan noterats kvantitativ: 
 
• Åren efter omdaningen av Öster kunde man uppleva påtaglig positiv förändring 

för handeln där. En IP beskrev de effekter han upplevde som handlare, med 
orden: "Vi fick in folket i centrum. Omsättningen ökade 10-15%, berodde mest 
på gågatan”. (Total ökning sannolikt något högre.) 

 
Omsättningsfördelning 1986 1996 Oms. 1996 
Öster  58% 65% c:a 750 Mkr 
Väster 42% 35% c:a 400 Mkr 
Totalt 100% 100% c:a 1150 Mkr 
 
• Detta motsvarar en realtiv omfördelning på max. 30% mellan Öster och Väster, 

sannolikt mindre, kanske 20-25%, då all tillväxt på Öster ej endast togs från 
Väster utan även utifrån. 

• Och i volym max. c:a 150 Mkr i dagens marknad och penningvärde. 
• Omkastningen beror främst på sjukhusflytten (relativt bättre för Öster), A6 

(relativt sämre för Öster) och det Östra centrumprojektet (relativt bättre för 
Öster). Men även förnyelsen av galleriorna på Öster. 

 
KL och IU ger en samstämmig bild av den fysiska och kommersiella 
centrumvandringen på Öster: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits österut. 
• Bilden på Väster visar på en försvagning, något kraftigare enligt 

metodvariant IU än enligt metodvariant KL. 
• Hyresförmågan har gått ner på Väster och upp på Öster med en 

nettodifferens på drygt 20 %. 
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 KALMAR 
 

1 Inledande beskrivning 
 
1.1 Stadskärnehistorik och stadskärnans 
struktur27 
Kalmar anlades ursprungligen på 1200-talet. Den nuvarande lokaliseringen av 
stadskärnan på Kvarnholmen beror på att staden flyttades dit av militära skäl 1647-
57 från Gamla staden i slottets närhet. Den nya staden fick en regelbunden rutplan 
med Storgatan som symmetriaxel. I och med 1876 års stadsplan rätades 
Kvarnholmens sneda kvarterskanter ut och Esplanaden anlades som en bred 
brandgata mellan Malmens nyare rutkvarter. Då järnvägen mellan Kalmar och 
Emmaboda öppnades 1874 lades bangården på utfyllnad i Slottsfjärden. Vid 
sekelskiftet var Södra Vallgatan affärsgatan framför alla andra. Storgatan från 
centralstationen och till Stora Torget är, enligt NE, Kalmars huvudaffärsgata som 
sedan 1970 varit gågata. En modern affärsgalleria (Baronen) har inrättats i 
Skeppsbrons magasinskvarter. 
 
Kalmars kommersiella stadskärna, Kvarnholmen, har en yttre barriär i form av 
vattenytorna runt holmen. Det kommersiella huvudstråket utgörs av Norra 
Långgatan–Storgatan–Kaggensgatan. Huvudgator är idag Storgatan och 
Kaggensgatan. Pubarna och restaurangerna ligger idag år väster längs Larmgatan 
och på Larmtorget. Baronen är en mellanform av extern- och citycentrum. 
Övergången mellan bättre och sämre lägen är mjuk, med Södra Långgatan och 
Fiskaregatan som det starkaste utanför nämnda huvudstråk. Inre barriärer: märkligt 
nog, med tanke på avståndet, Skeppsbrogatan och den stora parkeringsytan, så 
uppfattas inte området mellan Baronen och övriga stadskärnan som en barriär; 
gatubeläggningen, miljön , tornet, stenvalvet genom vallen mm spelar in. 
 
Utmärkande: Den jämförelsevis höga koncentrationen av handel på Kvarnholmen 
(kanske pga den omgivande kanalen och strömmen), sommarturismen och Kalmar 
domkyrka, som är ett av den italienskinspirerade barockens främsta monument i 
Sverige (ritad av Nicodemus Tessin d.ä. på 1600-talets mitt). Kalmar är residensstad 
i Kalmar län och länssjukhuset finns här. Kalmar har efter 1800-talets mitt tappat 
mycket av sin forna ställning och i storlek fallit från en sjunde till en 24 plats.  
 

                                                           
27Källor: NE och IP. 
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Affärshus i stadskärnan (gallerior, köpmannavaruhus eller varuhus): Kopparslagaren 
(dock ej inglasad), Mästaren (bl.a. Åhléns), Gallerian, Affärshuset Kvasten (norr om 
Storgatan) och Baronen (söder om Storgatan). 
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1.2 Statistisk profil28 
Siffrorna avser år 1995 och är avrundade. DH = detaljhandel; DV = dagligvaror; SV 
= sällanköpsvaror. DH = DV + SV. Belopp är inklusive moms och i miljoner kronor 
om inte annat anges. KVM = kvadratmeter. 
 
BEFOLKNING 1995 Prognos 
I länet 243 000 (2,8% av Sveriges befolkning)  
I kommunen 58 000 (+3,5% sedan -92) c:a +0,6%/år framöver 
I staden 31 000  
 
TOTAL OMSÄTTNING DH DV SV 
I länet 7 900 (2,6% av riket) 4 500 3 400 
I kommunen 2 400 1100 1 300 
I stadskärnan inkl. Baronen (cityhandel) 770 (32% av komm.) 120 650 
OMSÄTTNING I KÖPCENTRA    
I länet 1 800   
I stadskärnan inkl. Baronen29 465   
Externcentret Giraffen30 610 430 180 
 
YTOR FÖR DH KVM 
I länet, endast köpcentrum, uthyrbar 86 000 
I tätorten Kalmar 50 000 (1982) 
 
NYCKELTAL  
Köpcentrumens DH-andel  
i länet 23% 
i stadskärnan inkl. Baronen 60%31 
Den konkurrerande externhandelns relation till 
cityhandeln, DH 

 

externhandel/cityhandel 79% (104%32) 
Stadskärnans andel  
av DV-handel i kommunen (17% riksg.) 11% 
av SV-handel i kommunen (42% riksg.) 50%  
 
 

                                                           
28Källor: Handeln i Sverige, Köpcentrumkatalogen, Trafikutredning centrum (Kalmar kommun, 
1992). 
29Baronen, DH = 200 Mkr. 
30Giraffen, DH = 800 Mkr enligt köpcentrumkatalogen för samma år. 
31I Köpcentrumkatalogen ingår H&M, som faktiskt har egen entré, och all DV finns i galleriorna 
(ICA i Baronen och Konsum i Kvasten). Om man gör en viss justering för detta för att kunna 
jämföra med andra orter, hamnar DH-andelen istället på c:a 50%. 
32I siffran inom parantes ingår köpcentrumkatalogens högre omsättningsuppgifter för Giraffen. 
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1.3 Detaljhandelns utveckling i länet33 
Mellan 91-95 har omsättningstillväxten för dagligvaror endast marginellt utvecklats 
sämre i länet än för riket som helhet. Prognosen för 96-97 ger länet samma 
tillväxttakt som rikets. Mellan 91-95 har omsättningstillväxten för sällanköpsvaror 
endast marginellt varit lägre i länet än för riket som helhet, utvecklingen var dock 
bättre i början men sämre i slutet av perioden. Prognosen för 96-97 ger länet samma 
tillväxttakt som rikets. 
 
De små kommunerna fortsätter att tappa handel handel till de stora, här är det 
Kalmar som stärker sitt grepp i regionen, delvis tack vare storetableringarna i 
Giraffen, och Nybro är en av förlorarna. 
 

2 Fysiska förändringar och effekter enligt
 metodvariant IU34 
Nedan följer några av de viktigaste händelserna som kan ha påverkat Kalmars 
stadskärna sedan 70-talet, uppdelade på händelser före respektive efter 1985. Med 
”Norr” avses området norr om Storgatan, med ”Söder” avses området söder därom, 
där Baronen spelar en framträdande roll. Den enskilt viktigaste händelsen under 90-
talet: Baronens förnyelse. 
 
Följande personer har intervjuats35:  

• Åke Andersson, centrumledare, Kvarnholmens Centrumförening. 

• Olle Cras, fd VD i Kalmar läns Köpmannaförbund. 

• Fredrik von Platen, fd planchef i Kalmar, tf gen dir Boverket. 

• Lars-Olof Sjögen, kommunal parkeringsexpert, Kalmar kommun. 

• Martin Storm, översiktplanerare, stadsbyggnadskontoret, Kalmar 
kommun. 

• Jörgen Tegnander, fastighetsägare. 
 
Följande utredningar mm har nyttjats: 

• Minnesanteckningar från mötet Handeln i Kalmar, 1993. 

                                                           
33Källa: Handeln i Sverige, 1997. 
34Detta avsnitt baseras alltså på intervjuer, befintliga utredningsrapporter 
mm.  
35De identifieras ej närmare i rapporten utan benämnes kollektivt IP. 
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• Kvarnholmen – Samhällsplaneringsfrågor mm, Högskolan i Kalmar, 
1990. 

• PM Detaljhandelns situation i Kalmar, Nordplan, 1985. 

• Projekt 6, KFAI, 1966. 

• Kvarnholmen 1995 – Butiker, fastighetsägare, öppettider, 
Centrumföreningen, aktiviteter mm (en inventering mm), Kvarnholmen – 
Centrum i Kalmar, 1995. 

• Kommunfullmäktigeprotokoll (utdrag), bla 26 sept. 1994. 

• Trafikutredning Centrum (TUC), Kalmar kommun, slutrapport mars 
1982. 

• Brev, insändare, föredragsmanus mm från Kalmar läns 
Köpmannaförbund, 1980-talet och tidigt 90-tal. 

• Översiktsplan 90, Kalmar kommun, 24 sept. 1990. 

• Centrumplaneringen i Kalmar, Detaljhandelsinventering, Rapport 2, maj 
1974. 

• Handelns betydelse för Kalmar Kommun, Köpmannaförbundet och HUI, 
1983. 

 
2.1 Händelser före studerad period 
Nedan följer några viktiga fysiska händelser som har inträffat före 1985, och som 
poängterats särskilt under intervjuerna. De kan ha påverkat stadskärnas 
kommersiella struktur på ett eller annat sätt. 
 
• 1950 byggdes Tjärhovet. 
• Tåg och Ölandsfärjan. 
• I slutet av 60-talet och i början av 70-talet var Kvarnholmen starkt rivningshotat. 

Många byggnader som då var fallfärdiga för rivning har senare restaurerats till 
fina inslag i stadsmiljön. Detta har bidragit till att ge Kalmar stadskärna en 
stimulerande och personlig karaktär. 

• Domus öppnade 1964 i kv. Åldermannan (nuvarande Kvasten). 
• 1970 blev Storgatan en gågata (eg. gårdsgata). 
• 1972 kom Ölandsbron och motorvägen och betydelsen av färjeläget försvann. 
• 1973 kom Kopparslagaren i kv. Kopparslagaren, ”det var ett trevligt 

kvarterstorg, småskaligt”, som snabbt integrerades i de kommersiella stråken i 
stadskärnan, bl.a. drabbades Ludvigs varuhus från 1904 och Larmtorget blev 
svagt. I reklamen hette det: ”Kopparslagaren – Modekvarteret i Kalmar.” 

• EPA i kv. Mästaren (nuvarande Mästaren). (Fanns 1973 och möjligen juli 1985. 
Januari 1990 fanns där Åhléns.) 
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• 1978 kom Baronen: början på CVAND söderut. ”Den kunde dock inte mäta sig 
med Kopparslagaren.” 

• 1983 blir Storgatan och Kaggensgatan mellan Långgatorna riktiga gågator. 
• Mellan 1983 och 1985 blir resten av norra Kaggensgatan gågata. 
 
2.2 Baronen får nytt ansikte och innehåll 
1980 började intresset för Baronen växa (uppförd 1977–78). En greve, som äger 
Baronen, såg till att även de gamla husen som fanns i anslutning till gallerian 
rustades upp i samband med förnyelsen av Baronen. Denna storsatsning och 
förnyelse ägde rum 1989–90, och innan hade Baronen drabbats av en 
omsättningsnedgång pga Giraffen.  
 
Kommunen började förhandla med exploatörer på ett nytt sätt i början av 80-talet, 
förhandlingsplaneringen var född. Baron de Geer fick bygga ”köpmannavaruhuset” 
Baronen vid Ölandshamnen mot bl.a. att de Geer bekostade en upprustning av 
byggnader i området (vid Gamla Hamnbassängen). Baronen fick bl.a. det så viktiga 
systembolaget. Baronen byggdes ”småsnålt” med fel ytor och material! 
 
Några kvalitativa effekter: 
• Detta var början till slutet för Kopparslagaren som tappade Hagenfeldts, 

GuldFynd och Kompagniet till Baronen. Även Intersport flydde söderut, men 
inte till Baronen utan till hamnen. H&M och KappAhl stannade kvar på Norr. 

• Det resulterade även i att de södra delarna av Kaggensgatan började leva upp. 
Kaggensgatan gick om Storgatan som den ledande affärsgatan i början på 90-
talet.  

• Baronen-Kopparslagaren blev en ”centrumspänning”. 
• Stadskärnans kanter i öst och väst tunnades ut kommersiellt. 
• Nya Baronen har varit ”ett stöd” för Kvarnholmens handel. 
 
Att Baronen vann över Kopparslagaren beror på att Baronen aldrig vilade på hanen. 
Dessutom byggdes en stor ”lykta” (torn) som syntes över hela Kaggensgatan och 
Filmstaden, Systembolaget och McDonald´s kom till Baronen. Den goda 
parkeringen och 1 års hyresfrihet för vissa skadade inte heller. 
 
Några kvantitativa effekter: 
Spin-off-effekter: 
• Nedersta delen av Kaggensgatan: fastighetsvärde +25%. Dock gör dåliga 

lokalförutsättningar i den sista kvarterslängan mot Baronen att hyrorna här är 
400 kronor lägre per kvm än vad läget motiverar. 

• Spinn-off-effekt med räckvidden hela Söder: ”+” tack vare Baronen. Att den inte 
är större kan bero på bristen på ändamålsenliga lokaler på Söder. 
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CVAND:s-effekter: 
• Kopparslagaren tappade 25% i fastighetsvärde pga Baronen och är fullt uthyrd 

först idag, 7–8 år senare. 
• ”Norr som helhet tappade 20% i omsättningsvolym pga Baronen.” (Spökar inte 

Giraffen här?) 
• Storgatan som helhet: +/-0 i fastighetsvärde. 
• I tabellform såsom Jörgen Tegnander beskrev det: 
 
Handeln uppdelad 
på Norr och Söder 

Norr exkl. Baronen 
(andel av total handel)

Söder exkl. Baronen 
(andel av total handel) 

Stadskärnans handel 
totalt DH, löpande priser 

1985 80% 20% 600 Mkr (32% DV) 
1998 65% 35% c:a 850 Mkr 
 Förändringen mellan 1985 och 1998 beror primärt på Baronen och Giraffen. 
 
2.3 Gallerian 
Öppningsår 1988. Det tillkom 2 600 kvm säljyta och omsatte 1995 40 Mkr. Enda 
yttillskottet i stadskärnan under perioden förutom Baronen. 
 
Hyran är oförändrad från 1988 jämfört med idag – 1 600 kr/kvm. Med index borde 
vara över 2 000 kr/kvm. Generellt i Kalmar stadskärna så var hyrorna på topp 86/87, 
för att sedan sjunka 25 à 30% till bottenåren 92/93; nu har de börjat återhämta sig. 
 
2.4 Kvasten 
Domus som fanns här ända in på 90-talet, drabbades av Giraffen, vilket säkert är en 
bidragande orsak till omdaningen till Kvasten. Kvasten öppnade 1993 med bl.a. en 
stor Konsumbutik. 
 
2.5 Åhléns tur och retur i kv. Mästaren 
Under 80-talet försvann EPA och ersattes med Åhléns. Åhléns fick känna av 
konkurrensen från Giraffen och la ner sin verksamhet i Kalmar omkring 1990. 
 
Mästaren öppnade 1994 med nya Åhléns, ny post och nytt systembolag med 
självbetjäning. 
 
Spin-off-effekterna tack vare Mästaren: 
• ”Mer liv och rörelse.” 
• ”Kanske bättre.” 
• Fredik von Platen tror på CVAND nordost tack vare systembolaget, bra 

parkering och busstationen (1990). 
 
Kvantitativa effekter när Åhléns och dess livs försvann 1990: 
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• Storgatan, öster om Kaggensgatan, tappade 5% i omsättning – delvis även pga 
Baronen. 

• Med ”Mästarens” återkomst verkar tappet ha återvunnits. 
 
2.6 Parkering 
Parkeringssituationen har förändrats på två ställen: vid Baronen och vid 
Stadsbiblioteket. 
 
• Vid Baronen finns fem parkeringar: 
 två sedan tidigare på 90 bpl vardera närmast själva stadskärnan, vilka förlorade 

40 bpl när vägen drogs om i samband med nya Baronen, 
 en sedan tidigare på Baronens tak på 140 bpl och  
 två helt nya på vardera 125 bpl i samband med Baronens omdaning. 
 Detta blir totalt 570 bpl, varav 210 tillkommande. 
 
• På fastlandet vid Stadsbiblioteket har det sett ut stadskärnans perspektiv 

tillkommit 112 bpl när gångbron över Systraströmmen kom. (Se även avsnittet 
om Västerportsbron.) 

 
Idag finns totalt 3 100 bpl i stadskärnan inkl. privata och källarparkeringar, varav c:a 
2 000 är allmänna. 
 
2.7 Miljösatsningar 
På 90-talet blev återstoden av Kaggensgatan gågata, dvs. från Södra Långgatan och 
söderut ända till Skeppsbrogatan. 
 
1997 hade Norra Långgatan åter blivit ett attraktivt affärsläge sedan den 
permanentats som gågata, med vacker beläggning, grönska och gemytlig belysning.  
 
 Effekter på Norra Långgtan: 
 För tidiga att bedöma, kanske en förstärkning av Norra Långgatan. ”Mer folk 

idag.” Kopparslagarens vakanta ytor blev uthyrda 1998. 
 
1997 kunde Larmtorget ståta som stadens nöjestorg. Här spelar Kalmars roll som 
turistort på sommaren in: Kalmar är en av de restaurangtätaste städerna per capita i 
Sverige. Orsaker till att Larmtorget blev nöjesorg: det låg en del restauranger där 
sedan tidigare, torget förskönades genom en kommunal satsning på ny 
gatubeläggining för 10 Mkr och Norra Långgatan blev gågata. 
 
 Effekter på Larmtorget: 
 ”Ett blivande A-stråk”. 
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2.8 Ny gångbro – Västerportsbron 
Bron hade 1997 blivit en förlängning av Norra Långgatan och en länk till fastlandet. 
På fastlandet finns en parkering som nu kan nyttjas av besökare till Kvarnholmen. 
 
Möjlig effekt i framtiden: 
Förlängning av restaurangstråket på Larmgatan norrut. 
 
2.9 Högskolan fördubblar antalet elever 
Högskolan i Kalmar har under perioden fördubblat antalet elever (idag 5 500 elever). 
 
Effekter på stadskärnan: 
• Restaurangerna har vunnit. 
• Larmgatan och Larmtorget (restaurangstråken) har idag på restaurangsidan 

samma hyresbetalningsförmåga som konfektion i A-lägen, och detta främst tack 
vare sommarturister, med studenterna har hjälpt till. 

 
2.10 Externetableringar 
Giraffen kom 1986 och utökade sina ytor 1992. Ett skäl: bristande parkering i 
stadskärnan. Den placerades c:a 2 km öster om stadskärnan i Gamla 
Industriområdet. Omsatte 1987 350 Mkr och 1992 c:a 700 Mkr. 
 
Några kvalitativa effekter: 
• Domus krympte. 
• Åhléns Livs försvann. 
• Tog 1997 systembolaget från Baronen. 
• Idag har stadskärnan 11% av DV-handlen i kommunen mot riksgenomsnittet 

17%. 
 
Kvantitativa effekter: 
Åtgärder vid -86 års etablering, bl.a.: ny OBS! på 12 000 kvm och ny ICA MAXI på 
6 000 kvm. 
Effekter vid -86 års etablering (procentförändringar gäller under perioden 1985–87): 
• SV: centrala staden höll ställningarna, +3%, och övriga delar av staden +14%. 
• DV: stadskärnan tappade, -22%, och övriga delar av staden tappade mindre, -8%. 
 
Giraffen byggdes om 1992 och sedan dess har Giraffen tagit en stor andel av sina 
kunder från staden. Stadskärnan har ett större omland, men Giraffen tog andelar från 
stadskärnan och övriga delar av staden vad gäller DV. 
 
Sammanfattningsvis så verkar staden under perioden tagit SV från omlandet 
(omgivande kommuner) tack vare Giraffen. Observera att vinsten för stadskärnan 
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avser fackhandeln, varuhusen med ett sortiment mer likt externhandelns förlorade 
till Giraffen mellan 1985 och 87. 
 
2.11 Några händelser i stadskärnan som inte har 
haft någon mätbar CVAND-effekt 
• Kalmarsalen 1990, ”betytt mycket för stadskärnan som helhet”. 
• Olof Palmes gata stängdes för genomfart omkring 1990. 
• Resecentrum 1996. 
 

3 Samlad bedömning av CVAND enligt 
metodvariant IU 
 
När Kopparslagaren kom 1973 försköts stadskärnan norrut. Ludvigs varuhus från 
1904 drabbades. 
 
När Baronen byggdes 1978 försköts stadskärnan söderut. Innan Baronen fanns 
trodde många att de kommersiella stråken skulle expandera norrut. Skälen till detta: 
norr om Kopparslagaren planerades p-hus, där fanns det gott om ledig yta och EPA 
och Domus fanns i närheten som dragare. 
 
Omkring 1990 förnyades Baronen. Kopparslagaren drabbades. Detta resulterade 
även i att de södra delarna av Kaggensgatan började leva upp. Baronen-
Kopparslagaren blev en ”centrumspänning”. Stadskärnans kanter i öst och väst 
tunnades ut. ”Förr var det en puls mellan Larmtorget och Stortorget, men efter 
Baronen går folkströmmen söderut.” 
 
 
 
Figur 1 CVAND mellan 1985 och 1998 enl. metodvariant IU. De kraftiga 
ringarna representerar stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. 
Procentsiffrorna (i fetstil) anger förändring i hyresförmåga för citybutik. Bokstäverna 
med mellanliggande pil anger stråkförändringar, exvis A→B anger förändring från A-
stråk till B-stråk. Siffrorna i tunn stil anger hyresnivåerna 1998 för citybutik. TP är 
förkortning för tyngdpunkt (område med högst hyresförmåga). Den tjocka pilen visar 
CVAND-riktningen. Tyngdpunkten sammanfaller med den främsta mötesplatsen. 
Dock har Kopparslagaren förlorat rangen av mötesplats från 1985 till korsningen 
Storgatan/Norra Långgatan. 
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4 Övriga kommentarer från olika IP 
 
4.1 Hur mycket tål en galleria? 
Om ex.vis Baronen ”ska falla” måste 2 à 3 stora kedjor flytta. Om ICA, som är 
mycket viktig för Baronen, flyttade därifrån och tog JC med sig så skulle det vara 
katastrof för Baronen. Detta skulle starta en flyttvåg. Så länge förutsättningarna för 
ICA eller motsvarande är goda, vilket de sannolikt är idag, lever Baronen säkert. 
 
4.2 Fredrik von Platen 
Nedan följer en förkortad version av intervjun med Fredrik von Platen (gen dir 
Boverket och fd stadsplanearkitekt i Kalmar). Skälet till att den tas med är den höga 
koncentrationen av klokheter. 
 
”FSK-initiativet36 på rätt väg, dock: Man kanske gör fel idag igen, med alla 
småbutiker à la NK och externanläggningar. Handeln har fått härja fritt alldeles för 
länge, dvs det är bara handeln som ställer krav och därför får den ofta som den vill 
utan hänsyn andra flera aspkter. Vårdslöshet. Jättekast. Snart kanske handeln 
kommer på en ny modefluga, kommunen ställer upp även på detta och så fel igen; 
ingen långsiktig strategi.”  
 
”I Kalmar på 60-talet skapade jag en s.k. användningsplan, där man låter stadens 
befintliga struktur styra, vilket stod i skarp kontrast till dåtidens mest nyttjade 
markanvändningsplan, där olika normer styrde planerandet. En anledning till det 
senare synsättet: Endast nybyggnation gällde på 60-talet. Man rev mycket för att få 
plats med två varuhus. Idag byggs det om 20 000 lgh om året mot endast 600 
stycken 1965! Resten var nybyggnation. Orsak: Vid ombyggnad krävdes 
nybyggnadsstandard, man kvaddade husen, de renrakade fasaderna i Stockholm ex.” 
 
”En bra stadskärna: Finns det ngt som är exklusivare än vad man hade förväntat sig 
av stadskärnan? Positiva reaktioner/förväntningar. Ängelholm känns exklusivare än 
vad dess storlek motiverar. Bli inspirerad av att handla. Staden avslöjar sig inte helt 
på en gång, men det är ändå lätt att gå igenom hela stadskärnan. Man missar inget. 
Jag tror på Orvar Westelius tankar om händelsekedjor, hur man kommer till och från 
arbetet och vad man kan uträtta på vägen.” 
  
”Följande frågor tycker jag är viktiga för att ett stadskärna eller en -del sak fungera 
bra (speciellt de i fetstil): 
• Var kan man ställa ifrån sig bilen säkert och tryggt? 
• Bra parkeringsmöjligheter, välordnat. Anständig parkering, kommunal tanke 

kring detta, bra parkeringspolitik. ”Fullt som fan eller tomt som fan.” 
                                                           
36Förnya StadsKärnan.  
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• Goda grannar, bankerna bort. Dåligt: när man tvingas gå förbi bank efter bank 
efter bank. 

• Renodla trafikslagen, även gågator. Blanda ej hårt och mjukt: ex. gång och 
cykel ej bra ihop. 

• Synligheten, tydligheten (ex. Baronenlyktan/tornet i Kalmar). 
• Utbudsmix, systembolaget avgörande, bra balans i hela stadskärnan, inkl. kultur. 
• Att det händer saker & ting: förnyelse, förändring. Förnyelsen är viktig för 

centrumvandringen. Förnyelse i sig! Värdefullt med planändringar. 
• Undvik känslan av turistfälla. 
• Folkströmmar, mötesplatser. 
• Miljö, bra mix av olika miljöfaktorer.” 
 
”Nedan följer några tips på hur man kan tänka i olika situationer: 
• När systembolaget avskaffas i framtiden så kommer detta att påverka 

stadskärnans utformning. Riskfaktor för nära belägna fastigheter! 
• Vad alstrar en resa till stadskärnan? Svar: ”jag kan ...”, mångfalden, göra mycket 

på samlat område. 
• Viktigt att man drar till sig verksamheter som även i framtiden har förmågan att 

bibehålla eller öka stadskärndedelens attraktivitet. 
• Kedjebundna ärenden bildar A-lägen. Bilda sammanhållna stråk. 
• Attraktiva butiker påverkar centrumvandringen, här är det viktigt att området har 

en ”fint indelad fastighetsindelning”, dvs. en bra blandning av rätt typer av 
byggnader. 

• Ballans mellan de toppar som vissa besökspunkter alstrar. Det är dumt om de 
sammanfaller och därmed konkurrerar. 

• Ordning och reda viktigt för en stadskärna. 
• Det gäller att vara försiktig med den kommunala mark som man äger så att man 

t.ex. inte säljer den utan att försäkra sig vad som planeras att läggas där. Sälj ej 
mark om stadskärnans dragningskraft försvagas. Glöm ej bort den långsiktiga 
strategin. Kommunen måste ställa krav.  

• Den mångfald som finns i stadskärnan är det som lockar mest till ett besök. 
• Att ha en väl genomtänkt parkeringspolitik är mkt viktigt. Exempelvis så att man 

kan dubbelutnyttja p-platserna, framför allt på fredagar och lördagar. 
• Var rädd om den finskaliga fastighetsbildningen. Gynna det speciella.” 
 

5 Vad som kommer att hända framöver 
enligt metodvariant IU 
Nedan följer en uppräkning av några händelser som på sannolika grunder kommer 
att inträffa i Kalmars stadskärna. De kan komma att påverka den kommersiella 
strukturen på ett eller annat sätt. 



 centrumvandring – 315 – hyresförmåga  
BILAGA Teknisk slutrapport 

ORTSBESKRIVNING Kalmar 

 

 
• Någonting ska göras på Södra Långgatan respektive Stortorget, vad spelar 

mindre roll, det viktiga är att ”det händer något”. Centrumledaren har kommit till 
den slutsatsen att man med jämna mellanrum bör skapa nya magneter i 
stadskärnan för att på det sättet skapa en inre konkurrens mellan delarna. Ett 
område får aldrig ”slappna av”. Detta synsätt bygger på antagandet att det 
viktigaste är att det händer något, kontinuitet likställs med stagnation. ”Vi 
försöker få olika områden att nyttjas för olika ändamål.” 

• Bra tillgänglighet och närvaron av nytt systembolag (självbetjäning), nytt Åhléns 
och ny post drar stadskärnan åt nordost tror två från varandra oberoende IP. 

6 Fysiska förändringar och effekter enligt 
metodvariant KL 
Nedan följer en Kolla-Läget-karta, vilken anger möjlig omsättningsförändring för ett 
generellt butiksbestånd i olika delar av stadskärnan mellan 1985 och 1998 baserad 
på vad som hänt under perioden. 
 
 
 
Figur 2 KL-poäng och förändrad omsättning (hyresförmåga). De tunna 
siffrorna anger förändring i KL-poäng och de feta siffrorna anger den procentuella 
förändringen i hyresförmåga för citybutik. 
 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• En "ny" stor galleria, Baronen, i ett halvexternt läge med ny parkering, bättre 

miljö etc. 
• En ny liten galleria på Norr, Gallerian, i ett centralt läge vid Kopparslagaren. 
• Ny gågatan vid Kaggensgatans nedersta del. 
• Ny gågata på Norra Långgatan. 
• Bättre miljö och bättre utbud i kv. Mästaren. 
• Nytt externcentrum, Giraffen, som tog DV-handel från främst Norr.  
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) en uppdelning av 
stadskärnan i en förlorande norrzon och en vinnande söderzon med Storgatan 
centralt i mitten (siffrorna nedan är exklusive Baronen, som i stället betraktas som 
en ”händelse”, vars ”effekter” vi studerar): 
• Medelförändringar i norrzonen: -5 poäng, vilket motsvarar -10% i möjlig 

omsättning. 
• Medelförändringar i söderzonen: +5 poäng, vilket motsvarar +10% möjlig 

omsättning. 
Skillnad mellan zonerna bli alltså: 20%. Försäljningsförändringen gäller endast om 
den potentiella omsättningsmöjligheten helt tas tillvara. 
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Kolla Läget visat att stadskärnan inte längre har samma bastanta mittpunkt. Baronen 
har förmått centrumaxeln att vridas 90 grader från Storgatan till Kaggensgatan.  
 

7 Jämförelse mellan metodvariant IU och 
metodvariant KL 
Metodvariant KL ger Norr den högsta poängen 1985 (59 poäng på Kaggensgatan i 
höjd med Kopparslagaren) och Söder den högsta 1998 (52 poäng på Kaggensgatans 
nedre del och 56 poäng i Baronen). Detta speglar mycket väl den CVAND som IU 
har gett uttryck för. 
 
Jämförelse mellan metodvariant KL och metodvariant Intervjuer mm (IU) med 
noterad omsättningsförändring under perioden, kvalitativ och där sådan kunnat 
noteras kvantitativ:  
I norrzonen har nedgången enligt IU varit större än vad som framgår av KL och i 
söderzonen har uppgången varit motsvarande mindre. Skillnaden mellan zonerna på 
20% är dock enligt såväl IU som KL. 
• Nedgång i norrzonen är enligt metodvariant IU: 100 Mkr i dagens penningvärde 

eller -20%. 
• Nedgång i norrzonen enligt metodvariant KL: -5 poäng, vilket motsvarar -10% i 

möjlig omsättning. 
• Uppgång i söderzonen är enligt IU: nära Baronen +10 à 20% och över hela 

söderzonen "+". 
• Uppgång i söderzonen är enligt metodvariant KL: +5 poäng, vilket motsvarar 
+10% möjlig omsättning 
 
KL och IU ger mycket likartade bilder av den fysiska och kommersiella 
centrumvandringen: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits markant söderut, mot nya 

gallerian Baronen och den nya gågatumiljön. 
• Hyresförmågan har gått ner i Norr och upp i Söder med en nettodifferens 

på ca 20%. 
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 LINKÖPING 
 

1 Inledande beskrivning 
 
1.1 Stadskärnehistorik och stadskärnans 
struktur37 
Linköpings ursprungliga gatunät har tydlig senmedeltida prägel med smala gator och 
det fyrkantiga Stora Torget. Efter en stor brand 1700 planerades några raka 
renässansgator, som genomfördes blott delvis. Dagens centrala gatunät är därför en 
blandning mellan raka och krokiga gator. Moderna byggnader placeras numera 
utmed de återstående medeltidsgatorna, som därmed har bevarats. Det är just detta 
som är så speciellt med Linköping: den medeltida atmosfären mitt i det 
kommersiella A-stråket. Via Kinda kanal fick Linköping 1871 kontakt med Göta 
Kanaltrafiken och båtförbindelser söderut. År 1872 nåddes staden av Östra 
stambanan norrifrån. 
 
Linköpings kommersiella stadskärna har inga naturliga barriärer mot omgivningen 
förutom vid S:t Larskyrkan och dess park. Möjligen utgör även Drottninggatan en 
klar gräns mot söder. Det kommersiella huvudstråket utgörs av Stora Torget–
Tanneforsgatan–Trädgårdstorget–Nygatan–Lilla Torget–Repslagargatan till Åhléns. 
Övergången är kraftig mellan bättre och sämre lägen, stora skillnader på små 
avstånd. Inre barriärer: S:t Larsgatan (busstrafiken) och Trädgårdstorget (vintertid). 
En del köpmän38 anser att S:t Larsgatan delar stadskärnan i två delar. 
 
Utmärkande: Stadens ställning som lärdomsstad och administrativt och kyrkligt 
centrum befästes i och med gymnasiets tillkomst 1627 och landshövdingeresidensets 
tillkomst 1635. Idag finns Linköpings universitet både i Linköping och i 
Norrköping. Under senare tid har universitetet och universitetssjukhuset betytt 
mycket för Linköpings tillväxt. Efter 1900 har Linköping varit en av rikets mest 
expansiva städer och avancerat från den femtonde till den sjätte största orten. 
 
Affärshus i stadskärnan (gallerior, köpmannavaruhus eller varuhus): Filbyter (väster 
om S:t Larsgatan), Gyllen, Gränden och Åhléns (öster om S:t Larsgatan). 

                                                           
37Källor: NE och IP. 
38Källa: Köpmannadiskussioner, jan 1990. 
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1.2 Statistisk profil39 
Siffrorna avser om inget annat anges år 1995 och är avrundade. DH = detaljhandel; 
DV = dagligvaror; SV = sällanköpsvaror. DH = DV + SV. Belopp är inklusive 
moms och i miljoner kronor om inte annat anges. KVM = kvadratmeter. 
 
BEFOLKNING 1995 
I länet 417 000 (4,7% av Sveriges befolkning) 
I kommunen 131 000 (+0,7% sedan -94)40 
I staden 89 000 
 
TOTAL OMSÄTTNING DH DV SV 
I länet 13 700 (4,6% av riket) 7 200 6 500 
I kommunen 4 800 2 100 2 700 
I stadskärnan (cityhandel) 1 440 (30% av komm.) 350 1 090 
OMSÄTTNING I KÖPCENTRA    
I länet 3 300   
I stadskärnan41 480    
Externcentret Tornby 1 320 520 800 
Externcentret Bråstorp (Motala k.) 290 230 60 
Externcentret Mobilia (Mjölby k.) 170 60 110 
 
YTOR FÖR DH KVM 
I länet, endast köpcentrum, uthyrbar 185 000 
I tätort, totalytor i Linköping 70 000 à 80 000 
 
NYCKELTAL  
Köpcentrumens DH-andel  
i länet 24% 
i stadskärnan 33% 
Externhandelns relation till cityhandeln, DH  
Konkurrerande externhandel/cityhandel 124% 
Tornby/cityhandel 92% 
Stadskärnans andel  
av DV-handel i kommunen (17% riksgenomsnitt) 17%  
av SV-handel i kommunen (42% riksgenomsnitt) 40% 
 
 

                                                           
39Källor: Handeln i Sverige, Köpcentrumkatalogen och NE. 
40Stigit konstant sedan 1960, i en något snabbare takt sedan 1990. 
41Inkl. Modehuset och ”gamla” Filbyter. Åhléns: antaget oms. 110 Mkr DH. 
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1.3 Detaljhandelns utveckling i länet42 
Mellan 91-95 har omsättningstillväxten för dagligvaror varit markant högre i länet 
än för riket som helhet, speciellt 1993–95. Prognosen för 96-97 ger även den en 
högre tillväxttakt för länet. Mellan 91-95 har omsättningstillväxten för 
sällanköpsvaror varit lägre i länet än för riket som helhet, dock med en starkare 
trend. Prognosen för 96-97 ger länet en högre tillväxttakt än riket. 
 

2 Fysiska förändringar och effekter enligt
 metodvariant IU43 
Nedan följer de viktigaste händelserna som kan ha påverkat Linköpings stadskärna 
sedan sent 60-tal, uppdelade på händelser före respektive efter 1985. Med ”Väster” 
avses området väster om S:t Larsgatan, med ”Öster” avses området öster om S:t 
Larsgatan.  
 
Följande personer har intervjuats44: 

• Rolf Bengtsson, direktör, Östergötlands Köpmannaförbund. 

• Ulla Danell, cityledare. 

• Hans Johansson, avdelningschef, Skanska. 

• Lars-Gunnar Lundberg, centrumledare, gallerian Gränden. 

• Sten-Åke Pettersson, näringslivschef, näringslivskontoret, Linköpings 
kommun. 

• Per Sandström, kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten, 
Linköpings kommun. 

 
Följande utredningar mm har bl.a. nyttjats: 

• Översiktsplan för Linköpings innerstad, Förutsättningar, april 1994. 

• Översiktsplan för Linköpings innerstad, Antagandehandling, januari 
1995. 

• Handeln i centrum, Del 2 – Samverkan, Sveriges Köpmannaförbund, 
1975. 

                                                           
42Källa: Handeln i Sverige, 1997. 
43Detta avsnitt baseras alltså på intervjuer, befintliga utredningsrapporter 
mm.  
44De identifieras ej närmare i rapporten utan benämnes kollektivt IP. 
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• Handel i Stadskärnan, ByggVesta Åke Eriksson Fastigheter AB, 1997. 

• Linköping, Köpmannadiskussioner, Martin Öberg, K-Konsult Nordplan 
AB, januari 1990. 

• Linköpings Centrum, Beteende och attityder, Hans Qvist, K-Konsult 
Nordplan AB, 1989. 

• Linköpings stadskärna, Gemensam avsiktsförklaring, Rolf H Reimers 
m.fl., Nordplan AB m.fl. 

• Galleri Duvan, Linköping – Programutredning, Nordplan AB, 1997. 

• Detaljhandelsutredning för Linköpings kommun, Orvar Westelius m.fl., 
K-Konsult–Nordplan, mars 1987.  

• Omvandlingen av kv. Doppingen, Disponenten och Duvan i Linköpings 
stadskärna, Orvar Westelius, 1990. 

 
2.1 Händelser före studerad period 
Nedan följer några viktiga fysiska händelser som har inträffat före 1985, och som 
poängterats särskilt under intervjuerna. De kan ha påverkat stadskärnas 
kommersiella struktur på ett eller annat sätt. 
 
• Domus (nuvarande Gränden), före 1970. 
• EPA (nuvarande Åhléns), före 1970. 
• Tempo (nuvarande H&M), före 1970.  
• Gyllen 1968. 
• Modehuset 1973 (även kallat ”Folksamhuset”). 
• Filbyter 1973. 
• En stor del av stadskärnans gator blev gågator på 70-talet. 
• Trafikreglering och byggnation av parkeringshus (i kv. Druvan ) i den del av 

stadskärnan som finns kring Lilla Torget och busstorget. Effekt: 
tyngdpunktsförskjutning av stadskärnan åt öster. (Källa: Köpmannadiskussioner, 
jan 1990.) 

• Flytt av bussterminal från västra till östra stadskärnedelen (omkring 1985). 
Effekter: stråket från kv. Eddan till Stora Torget tappade mycket, ”samtliga 
butiker på Apotekaregatan dog”, samtidigt som grunden stärktes för Lilla 
Torgets framtida expansion. 

 
2.2 Restaurangstråkets tillkomst och 
miljösatsningen där 
Under de senaste 3–4 åren har ett restaurangstråk uppkommit på Ågatan (ett kvarter 
norr om Stora Torget). Där finns nu drygt tio restauranger på en gatusträcka om 150 
meter (det gör en restaurang var femtonde meter). Alla IP har omtalat detta 
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restaurangområde som något speciellt. ”Även kontorsanställda på den östra 
stadskärnedelen går hit och äter lunch.” (Fram och tillbaka blir det 700 meters 
lunchpromenad.) Ågatan är ett bra exempel på hur man kan skapa ett temacentrum 
med målmedveten satsning. 
 
Samtidigt med restaurangstråkets framväxt har Ågatan fått ny belysning och ny 
markbeläggning, det senare betyder mycket för trevnaden. 
 
2.3 Filbyters nya koncept 
Vid Stora Torget ägde en omvandling från köpmannavaruhuset Filbyter till gallerian 
Filbyter rum 1997 (investeringskostnad 20 à 25 Mkr), dock med bibehållen yta. 
Samtidigt snyggades Stora Torget upp. 
 
Effekter: 
• Från ett varuhus för pensionärer till en modernt modevaruhus. 
• På grund av det rika utbudet i Linköping krävs etablering av nya märken/koncept 

för att skapa attraktionsvärde. Filbyter har lyckats locka nya hyresgäster till 
Linköping. Dessutom har Burger King tillkommit vägg i vägg med gallerian, 
vilket passar bra in i det nya konceptet. Det fanns en stor outnyttjad potential 
före ombyggnaden i form av ett starkt stråk utanför entrén.  

• ”Linköping är en av Sveriges butikstätaste städer, inom vilken det finns ett brett 
och omfattande utbud av branscher, butiker och serviceföretag”45. 

 
Kvantitativ effekt: 
För tidigt att mäta ekonomiska effekter. Dock har man på Öster märkt en lägre 
kundfrekvens på -2%. Svårt att säga om detta beror på Filbyter. 
 
2.4 Domus blev Gränden 
Domus byggdes om till Gränden (vid Lilla Torget), som stod färdig 1992. Denna 
omdaning innebar det största tillskottet av butiksyta i stadskärnan under perioden. 
1997 omsatte Gränden 180 Mkr inkl. moms och hade en yta på c:a 11 000 kvm inkl. 
allmänna ytor. Tre miljoner besökare har Gränden varje år. 
 
Året för ombyggnaden hade Domus c:a 6 300 KVM DH-ytor och omsatte 100 Mkr 
SV och 30 Mkr DV. Året efter, dvs. 1993 hade Gränden: 9 300 KVM DH-ytor och 
omsatte 170 Mkr SV och 0 Mkr. 
 
Dagens omsättningsfördelning i stadskärnan, c:a: 
• Väst 40%. 
• Öst 60%. 
 
                                                           
45Källa: Köpmannadiskussioner, jan 1990. 
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Effekter: 
• Gränden fungerade bra från start, men man har pga höga hyror dragits med viss 

hyresgästomsättning.  
• Under perioden 1995-96 tog Gränden de flesta av Modehusets hyresgäster (bl.a. 

Blombergs, Hagenfeldts, Reggie, Raffie, Bedins Sko).  
• Nära grannar som H&M och Lindex drog nytta av Gränden. 
• Domus omvandling till Gränden 1992 orsakade CVAND österut. 
• Omfördelning av handel till Lilla Torget. 
• Filbyter drabbades mer av Gränden än av Tornby. 
• Tyngdpunktsförskjutning mot Lilla Torget från Stora Torget startade före 

Gränden, orsak: större handelsområde (fler butiker) även på Domus tid.  
• Butiker på Tanneforsgatan drabbades ej så mycket av Grändens tillkomst, 

Gränden tog omsättning från B/C-lägen – såsom Storgatan, västra Nygatan och 
Platensgatan –, Modehuset, Filbyter, Tornby och andra kommuner. Detta 
illustrerar hur ny konkurrens naturligt nog slår hårdast mot mest likartade utbud 
(i detta fall relativt lågprofilerat) och lämnar det avvikande i fred (det mer 
högprofilerade). 

• Gränden tog från Stora Torget, dvs. från Väster, från B-stråken och 
Tanneforsgatan. 

 
Kvantitativa effekter: 
Inre effekter: 
• Hyresutveckling i Gränden: +106% mellan 1992 och 1998, "idag är hyresnivån 

löjligt hög", dock var investeringen stor, vilket ökar kravet på höga hyror. 
• En ökning med 70 Mkr i DV-volym. 
 
Spin-off-effekter: 
• Området runt Lilla Torget ökade sin volym med 20%, SV, inkl. inre effekter. 
• Spin-off: +10 à 20%. Räckvidd: kvarteren Disponenten, Doppingen, Dynamon – 

dock ej Storgatan – och Dykaren. 
• Spin-off: +50 Mkr. 
• Negativ spin-off-effekt: Något förvånande angav en IP att Gyllen tappade 25% 

när Gränden kom, vilket – när Gyllen senare rustades upp – togs tillbaka. Möjlig 
förklaring: en stor hyresgäst flyttade från Gyllen till Gränden, varefter det tog 
något år att fylla luckan. Gränden kan också ha inneburit en temporär ”lokal 
överetablering”. 

 
CVAND:s-effekter: 
• Av Östers förstärkning på 100 à 120 Mkr så kom 30% utifrån och 70% från 

övriga stadskärnan. 
• Domus Livs tappade sannolikt sina 30 Mkr till Tornby. 
 



 centrumvandring – 327 – hyresförmåga  
BILAGA Teknisk slutrapport 

ORTSBESKRIVNING Linköping 

 

2.5 Modehuset försvann med bussarna 
Modehuset – som ej var en lika stark dragare som övriga gallerior i stadskärnan – 
lades ned 1996 då bussarna flyttade från kv. Drabanten (precis öster om Modehuset).  
 
Bussterminalen skapade det nödvändiga stråk som en galleria behöver, och när 
stråkets startpunkt flyttade (till resecentrum) så klipptes flödet av från det hållet. 
Läget är dock inte hopplöst, men nu måste en ny galleria på Modehusets plats (kv. 
Duvan) förbindas med Lilla Torget genom välplacerade entréer. Att gallerian stått 
tom ända tills nu beror på en ”handlingsförlamad” fastighetsägare (Folksam). Om 
den nya fastighetsägaren är mer aktiv än den gamla kommer Galleri Duvan att bli 
starkare än Gränden menar en IP. 
 
Av alla gallerior hade Modehuset (Folksamhuset i folkmun) lägst besöksfrekvens 
198946. En slutsats är att det är ingen idé att satsa på miljön om läget är dåligt. 
 
2.6 Gyllens upprustning 
1996 moderniserades köpmannavaruhuset Gyllen och tog bl.a MQ från Filbyter och 
KappAhl från Tanneforsgatan. Det skedde ingen ytförändring vid moderniseringen. 
 
Effekt: 
Negativt för Tanneforsgatan under c:a 1 år. 
 
2.7 Systembolagets flytt och andra viktiga 
omlokaliseringar 
1998, ägde en viktig butiksomflyttning rum, Systembolaget flyttade sina båda 
butiker i stadskärnan till ett centralare läge. Skälet som angavs var att det inte längre 
var rationellt med två butiker! 
 
Effekter: 
• Gamla lägen: Storgatan i kvarteret väster om Åhléns och Drottninggatan mellan 

Trädgårdstorget och Lilla Torget. De båda lokalerna står fortfarande outhyrda. 
Nedre Storgatan har tappat mycket. För butiker med små marginaler är en 
nedgång på 5 à 10% allvarlig. Möjligen kan biblioteksflytten till Storgatan 10 
kompensera något, Åhléns vill i alla fall att biblioteket permanentas. 

• Nytt läge: Repslagargatan vid Gyllen. Den positiva effekten är marginell på 
Repslagargatan. 

 
En del nyetableringar har skett, varav de kanske mest uppmärksammade är Stadium 
(c:a 1988) samt Indiska Magasinet (1987). I övrigt har butikerna "legat där de 

                                                           
46Källa: Besökareenkät, dec 1989. 
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ligger" sedan en längre tid tillbaka (källa: Köpmannadiskussioner, jan 1990). Sedan 
1990 har Indiska flyttat från Stora Torget till Tanneforsgatan. 
 
2.8 Åhlénsvaruhuset 
Hemköp och bra parkering har gjort att Åhléns står starkt i sitt lite isolerade läge. 
Tappade inget till Tornby och Gränden. Gynnas av systembolagsflytten som har en 
ihopbindande verkan med stråken i övrigt. Det allmänna omdömet är att den är bra 
skött, men att Tornby är en tuff konkurrent. 
 
Åhléns ligger utan egentlig koppling till det starkaste DH-stråket47. 
 
2.9 Bussminskning vid och upprustning av 
 Trädgårdstorget 
Bussbolaget har vid Trädgårdstorget minskat antalet på- och avstigande med 30% 
1997, utan att ha minskat antalet bussar per tidsenhet, dvs barriäreffekten kvarstår. 
 
Trädgårdstorget ”snyggades upp” 1992 till en kostnad av 9 Mkr.  
 
Effekt: 
Vissa handlare tycker att det har blivit sämre. Kanske är Trädgårdstorgets södra del 
för svag för att en miljösatsning ska ge någon effekt. ”Ett stort misslyckande. Ingen 
vet varför, men människorna vill ej uppehålla på Trädgårdstorget.” 
 
2.10 Resecentrum 
Resecentrum, med en investeringskostnad på c:a 130 miljoner kr – vid 
Centralstationen en halv km norr om stadskärnan – konkurrerar idag om 
kontorshyresgästerna, ”vilka hellre hyr där än i centrum”. Skälet till detta är, vid 
sidan om moderna lokaler, systemtänkandet på persontransportsidan: okomplicerade 
byten mellan pendeltåg, buss (terminalen från Modehuset) och bil. Idag konkurrerar 
inte Resecentrum stadskärnan på butikssidan. ”Stollig satsning, det finns planer på 
att skapa ett köpcentrum, kanske lyckas man i Stockholm och i Göteborg, men 
Norrköping och Linköping är för små.” 
 
2.11 Nytt p-hus strax norr om Filbyter i Kv. 
Baggen 
Omkring 1992 tillkom 360 bpl då en markparkering ersattes med p-hus i kv. Baggen 
(två kvarter norr om Stora Torget).  
 
Effekter p-hus: 
• Gångstråk på Platensgatan har ökat tack vare P-hus Baggen. 
                                                           
47Källa: ÖP95. 
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• P-huset är bra för Filbyter, men är ännu bättre för Ågatans restauranger och dess 
Filmstaden. P-huset är fullt på fredagar och lördagar. 

 
I området gjordes samtidigt en renovering av gatorna som delvis bekostades av 
fastighetsägarna.  
 
Effekter gaturenovering: 
• Positiv upplevelse. 
• Ingen hade någon uppfattning denna åtgärd har haft någon positiv ekonomisk 

effekt. 
 
2.12 Nytt p-hus i ett halvdåligt läge och förlust av 
 bra belägen markparkering skapar möjlig 
”äggeffekt” 
Omkring 1992 tillkom 290 bpl då en markparkering ersattes med p-hus i kv. 
Detektiven (precis söder om Drottninggatan i höjd med S:t Larsgatan) samtidigt som 
20 betydligt bättre placerade bpl försvann närmare Trädgårdstorget. Detektiven har 
sämst beläggning av alla p-hus i stadskärnan. 
 
Med ”äggeffekt” menas att dessa två motverkande händelser har olika räckvidd och 
olika intensitet: den lilla parkeringen påverkar kraftigt negativt på ett litet område 
(gulan) medan den stora påverkar svagt positivt på ett större område (vitan).  
 
Effekt: 
”Tillkomsten av bpl är bra för oss på Lilla torget. Kan ej kvantifiera effekten, men 
Detektiven kommer mer och mer.” 
 
2.13 Bussminskning vid Stora Torget 
Två linjer försvann 1997 av fem, dvs. tre återstår.  
 
Kvantitativ effekt: 
Lucullus (i Filbyter) tappade direkt 20% i omsättning när två busslinjer togs bort. En 
del kunder har dock hittat tillbaka. 
 
2.14 Externetableringar 
1993–94 skedde en stor utbyggnad av Tornby köpstad (4 km norr om stadskärnan). 
(C:a 30 000 kvm utöver IKEA.) Tornby tog främst omsättning från Mobilia, Viberga 
och stadsdelscentra som Skäggesta och från orter runt om som Norrköping.  
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Effekterna på stadskärnan blev blygsamma:  
• Gulins dubbeletablerade (behöll butiken i stadskärnan), blev Adelsten och la ner 

i stadskärnan. 
• En annan effekt blev att ICA lades ner 1995, och i dess ställe trädde 

Systembolaget in 1998. 
• Domus Livs flyttade från Domus (nuvarande Gränden) till Tornby med ett Robin 

Hood-koncept.  
• SV-handeln i stadskärnan påverkades ej så mycket. 
• Först 1996 tappade stadskärnan något mot Tornby. 
• Hade inte Mobilia och Viberga funnits hade stadskärnan drabbats betydligt mer. 
• Enligt en IP har även länet stärkt sin marknadsposition tack vare Tornby: 

”köptroheten” steg från 91 till 98%. 
• Gränden tappade 6 à 8% pga Tornby året efter Tornbyutbyggnaden. 
 

3 Samlad bedömning av CVAND enligt 
metodvariant IU 
Den kommersiella stadskärnan omfattades fram till c:a 1970 av Stora Torget, 
Tanneforsgatan och små utväxter på Storgatan. 
 
Tillkomsten av varuhusen Domus, EPA och Tempo omkring 1970, orsakade 
CVAND österut. Liten förskjutning, östra och västra stadskärnedelarna i balans. 
 
Översiktsplanen för år 1995 ger en samstämmig bild: ”Efterkrigstidens 
högkonjunktur innebar ett starkt ökat bostadsbyggande och en övergång från mindre 
butiker till stora varuhus. Affärscentrums tyngdpunkt flyttades från den egentliga 
stadskärnan vid Stora Torget mot Trädgårdstorget.” 
 
Under kedjevaruhusens krisår (-24% i tappad omsättning i Linköping 1978–83) 
skedde en CVAND naturligt nog åt väster. 
 
Domus omvandling till Gränden 1992 orsakade CVAND österut. Öster stärktes och 
en markant tyngdpunktsförskjutning åt öster och koncentration av kommersiella 
stråk. 
 
Sammanfattningsvis kan man påstå att sedan 1970 har det skett en kontinuerlig 
CVAND åt öster, som varit mer uttalad under 70- och 90-talen. De dragare som 
utgör "magneter" i A-stråkets båda ändar (Filbyter och Gränden) har blivit starkare. 
Eftersom Domus omvandling till Gränden skedde fem år innan Filbyters 
omvandling har effekten blivit en centrumvandring mot Lilla torget.  
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På mikronivå (utmed en enskild gata) har det skett en tyngdpunktsförskjutning 
utmed Nygatan åt öster från Trädgårdstorget till Lilla Torget. Denna bild stöds bl.a. 
av en besökareenkät (så tidig som dec 1989) och IU. Dessutom har på 
Trädgårdstorget skett en ”torgvandring” i nordostlig riktning. Torget har blivit totals 
sett sämre, men mest i delen mot bastuplan. 
 
 
 
Figur 1 CVAND mellan 1985 och 1998 enl. metodvariant IU. De kraftiga 
ringarna representerar stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. 
Procentsiffrorna (i fetstil) anger förändring i hyresförmåga för citybutik. Bokstäverna 
med mellanliggande pil anger stråkförändringar, exvis A→B anger förändring från A-
stråk till B-stråk. Siffrorna i tunn stil anger hyresnivåerna 1998 för citybutik. TP är 
förkortning för tyngdpunkt (område med högst hyresförmåga). De tjocka pilarna visar 
CVAND-riktningen. Idag ligger tyngdpunkten utanför Gränden och för 30 år sedan vid 
Stora Torget, en förskjutning på c:a 350 meter! 
 

4 Övriga kommentarer från olika IP 
 
4.1 Några röster om stadskärnans tillgänglighet 
Kollektivtrafiken fungerar bra. Bilisterna är mer kritiska. 54% ansåg det svårt att åka 
bil till stadskärnan. 70% ansåg att p-brist förelåg48. P-kapaciteten upplevs som dålig 
för bilkunder49. Denna kritik har lett till tillkomsten av ett större antal bpl i kv. 
Detektiven respektive kv. Baggen. Var 3:e besökare parkerade i p-hus Druvan och 
6% i Åhléns garage (dec 1989). 
 
4.2 Early Warning 
Enda säkra Early Warning-systemet enligt en IP: ständig dialog med fastighetsägare, 
regionansvariga etablerare på kedjor och handlare, dvs. ha många känselspröt ute 
samtidigt. 
 
Om Early Warning enligt en annan IP: Felet de gjorde i Modehuset var att ansvarig 
ledning fanns i fel stad. Kommersiell ortskunskap saknades. På plats fanns ingen 
kommersiell kompetens, dock en utmärkt fungerande teknisk förvaltning. De hade 
svårt att bedöma utvecklingen och händelser i mikroläget. Det gäller att läsa av 
hyresgästernas sinnesstämningar genom ofta återkommande besök (varje vecka). 
Fråga hur de har det, hur de mår och vad som är på gång. Det är även viktigt att 
förstå vilka som är de "inofficiella" ledarna. Om dessa flyttar så följer många med. 
Hyresgästerna bevakar nämligen varandra. Att Modehuset gick under berodde 
                                                           
48Källa: Besökareenkät, 1989. 
49Källa: Köpmannadiskussioner, jan 1990. 
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sannolikt på tillgängliga ytor i Gränden och en missnöjesskapande 
omsättningsnedgång (bl.a. beroende på bussflytten). Just närvaron av tillgängliga 
ytor i Gränden gjorde att processen gick blixtsnabbt. Om fastighetsägaren hade varit 
"på plats" och därmed i tid upptäckt vad som var på gång så hade "fasthet, trygghet 
och trovärdighet – detta klarar vi ...", dvs. skapa självförtroende bland hyresgästerna, 
och motåtgärder möjligen ha kunnat rädda situationen. "Management by walking 
around." "Passivitet farligt." 
 

5 Vad som kommer att hända framöver 
enligt metodvariant IU 
Nedan följer en uppräkning av händelser som på sannolika grunder kommer att 
inträffa i Linköpings stadskärna. De kan komma att påverka den kommersiella 
strukturen på ett eller annat sätt. 
 
• Bostäder på kv. Drabanten. Kan även bli handel, vilket "sannolikt kommer att 

leda till en tyngdpunktsförskjutning50. Stärker Öster. 
• Nya "Modehuset" (Galleri Duvan). Stärker Öster. 
• P-hus Druvan (+90 bpl). Stärker Öster. 
• Drottninggatans barriäreffekt kommer att minska genom smalare körfält, bredare 

trottoarer och bättre övergångsställen. Detta ökar värdet av P-hus Detektiven, 
platserna blir "nyttigare" för handeln. Stärker sannolikt Öster mest. 

• "Marknaden styr" är kommunens ståndpunkt. 
• "Öster vinner i längden” är en allmän IU-uppfattning. 
• Filbyter tar tillbaka. Dess styrka: konkurrenskraftiga hyror, stort kundflöde 

utanför och P-hus Baggen. Stärker Väster. 
• A1 och A4-regementena läggs ner i mitten av 1998. 
• Inomhusstråk från Trädgårdstorget genom H&M, Gränden och nya "Modehuset" 

till nedre Nygatan. Stärker Öster. 
• Lilla Torget och Stora Torget kommer alltid att vara ankare i stan. 
• Banker kommer att lämna gatuplanet51.  
• Vid utbyggnad av extern handel som drabbar stadskärnan kraftigt så är den 

västra delen svagast. "... kommer handeln sannolikt att både koncentreras till 
stråket Nygatan–Lilla Torget och genomgå en stark specialisering i sortimentet. I 
viss mån kan ... P-hus Baggen motverka denna tyngdpunktsförskjutning mot 
öster"52. 

                                                           
50Källa: ÖP 95, Förutsättningar. 
51Källa: ÖP95. 
52Källa: ÖP95. 



 centrumvandring – 333 – hyresförmåga  
BILAGA Teknisk slutrapport 

ORTSBESKRIVNING Linköping 

 

• Sammanfattning av den kommunala planeringsviljan enligt översiktsplanen 
(1995): förändra ej DH-centrums läge, dagens huvudstråk via de tre torgen 
förblir intakt och förnyelse och utökning av DH-ytor bör gynna Stora Torget. 

• Nytt kårhus, ”Nationernas hus”, på Stora Torget. Stärker Ågatan och Filmstaden. 
 
Jag har ej funnit någon uttalad vilja från kommunens sida att vidga stadskärnan 
(jämför Uppsala) mot bakgrunden av att även "Linköpings stadskärna är liten i 
förhållande till kommunens storlek". 
 
Sammanfattning av punkterna ovan: trots kommunens vilja att stärka Väster så talar 
mycket för att Öster vinner i längden. 
 

6 Fysiska förändringar och effekter enligt 
metodvariant KL 
Nedan följer en Kolla-Läget-karta, vilken anger möjlig omsättningsförändring för ett 
generellt butiksbestånd i olika delar av stadskärnan mellan 1985 och 1997 (reviderad 
98), baserad på vad som hänt under perioden. 
 
 
 
Figur 2 KL-poäng och förändrad omsättning (hyresförmåga). De tunna 
siffrorna anger förändring i KL-poäng och de feta siffrorna anger den procentuella 
förändringen i hyresförmåga för citybutik. 
 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Filbyters nya koncept och upprustningen av Stora Torget. 
• Ett Domusvaruhus blev gallerian Gränden. 
• Gallerian Modehuset ("Folksamhuset") försvann. 
• Nya p-hus i kv. Baggen och i kv. Detektiven. 
• Miljösatsningar kring Lilla Torget och Trädgårdstorget. 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) en uppdelning av 
stadskärnan i två starkare zoner kring Lilla Torget och Stora Torget och i svagare 
zoner i sämre lägen: 
• Förändring i starkare zoner: +4 poäng, vilket motsvarar +5 à 9% i möjlig 

omsättning. 
• Förändring i zonen Trädgårdstorget: -2 poäng, vilket motsvarar -4 à 5% i möjlig 

omsättning. 
• Förändring i övriga svagare zoner:-7 poäng, vilket motsvarar -10 à 20% i möjlig 

omsättning. 
Skillnad mellan zonerna blir alltså: 15 à 30%. 
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7 Jämförelse mellan metodvariant IU och 
metodvariant KL 
Metodvariant KL har den högsta poängen (56) utanför H&M, vilket i stort sett även 
IU anger som stadskärnans tyngdpunkt. 
 
Jämförelse mellan genom metodvariant KL och metodvariant Intervjuer och 
utredningar (IU) noterad omsättningsförändring under perioden, kvalitativ och där 
sådan noterats kvantitativ: 
• Butiker på Tanneforsgatan drabbades ej så mycket av Grändens tillkomst, utan 

Gränden tog omsättning från B/C-lägen (såsom Storgatan, västra Nygatan och 
Platensgatan), Modehuset, Filbyter, Tornby och andra kommuner. 

• Av Östers totala förstärkning på 100 à 120 Mkr i dagens penningvärde, vilket 
motsvarar +13 à 16%, så kom 30% utifrån och 70% från övriga stadskärnan. En 
IP angav en spin-off på +10 à 20%. En tredje säger +30 Mkr, vilket motsvarar 
+5%. KL verkar stämma in i denna bild, möjligen ligger IU något över. 

• Domus Livs tappade sannolikt sina 30 Mkr till Tornby. 
• Scenariot med +3000 kvm i Gränden har tidigare utretts av Nordplan53 med 

följande resultat: Trädgårdstorget och Tanneforsgatan -15%, stadskärnans övriga 
delar -11–12%. 

• Övriga stadskärnan har enligt uppgift tappat c:a 80 Mkr till Öster, vilket 
motsvarar c:a -12%, även detta passar in med metodvariant KL. En fråga som 
kvarstår är hur mycket Tanneforsgatan tappade till Lilla Torget. Här är 
uppgifterna isär. 

 
KL och IU ger alltså mycket likartade kommersiella bilder av den fysiska och 
kommersiella centrumvandringen: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits markant österut, mot Lilla Torget 

med den förbättrade miljön, den nya gallerian Gränden och den något 
bättre parkeringen. 

• Hyresförmågan har gått ner i sämre lägen och upp i Öster med en 
nettodifferens på 15 à 30%. 

 
 

                                                           
53Källa: Omvandlingen av kv. Doppingen, Disponenten och Duvan i 
Linköpings stadskärna, Orvar Westelius, 1990. 
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 MALMÖ 
 

1 Inledande beskrivning 
 
1.1 Stadskärnehistorik och stadskärnans 
struktur54 
Malmö stad uppfördes vid Öresunds stränder under 1200-talet; och platsen var väl 
vald: jorden och havet gav god avkastning och det strategiska läget mellan 
Danmark, Sverige och Tyskland borgade för en framtida handelstad. Namnet Malmö 
syftar på den långa sandbank på vars rygg det blivande huvudstråket Västergatan–
Adelsgatan–Östergatan drogs fram, en ännu bestående del är Stortorget. Efter 1658 
omgavs staden med en stark försvarslinje, där vallgravarnas sträckning fortfarande 
framgår att dagens kanaler (vilkas funktion är att dränera den sanka marken 
innanför). Stadsytan innanför kanalerna planerades med raka gator, och här 
placerades Gustav Adolf Torg. Med hamnen som grundandes 1775 drevs Malmö 
långsamt mot att bli en stark industi- och varvsstad (detta arv syns än idag: endast 
22% har eftergymnasial utbildning mot 33% för Stockholm). Avgörande för stadens 
framtida utveckling vara att Malmö blev startpunkten för Södra stambanan 1856. De 
monumentala byggnaderna runt Stortorget förklaras av närheten till just hamnen och 
centralstationen.  
 
Malmös kommersiella stadskärna har inga naturliga yttre barriärer mot omgivningen 
utom vid kanalerna och parken i väster. I öster kanske gränsen går vid Djäknegatan. 
Det kommersiella huvudstråket utgörs av Södergatan med Skomakaregatan–Gustav 
Adolfs Torg–Södra Tullgatan–Södra Förstadsgatan. Den kommersiella axeln går 
mellan Stortorget och Triangeln. I den norra delen av stadskärnan är avståndsfaktorn 
betydligt mindre drabbande för hyresnivåerna! På Norr (Södergatan mm) är 
övergången mjukare hyresmässigt, på Söder (Södra Förstadsgatan mm) dör stråket 
mycket snabbare. Inre barriärer: Gustav Adolf Torg, kanalen med Drottninggatan 
och utanför Triangeln. En del IP anser att Hansacompagniet ligger lite vid sidan om. 
Caroli City tillhör ej stadskärnan, utan är ett stadsdelscentrum. Triangeln tillhör city, 
men har karaktär av stadsdelscentrum.” 
 
Utmärkande, bl.a.: Sveriges tredje stad och närheten till kontinenten. 
 
Affärshus i stadskärnan (gallerior, köpmannavaruhus eller varuhus): Gallerian, 
Hansacompagniet och Åhléns (Norr), Triangeln och Åhléns (Söder). 

                                                           
54Källor: NE och IP. 
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1.2 Statistisk profil55 
Siffrorna avser år 1995 om inget annat anges och är avrundade. Uppgifter på 
länsnivå avser länsindelningen för 1995 (”Malmöhus län”). DH = 
detaljhandel; DV = dagligvaror; SV = sällanköpsvaror. DH = DV + SV. 
Belopp är inklusive moms och i miljoner kronor om inte annat anges. KVM 
= kvadratmeter. 
 
BEFOLKNING 1995 Prognos 
I länet 817 000 (9,2% av Sveriges befolkning)  
I kommunen 245 000 (+1,3% sedan -94)  
I staden (nästan som kommunen) +2 000 st/år med studenter. 
 
TOTAL OMSÄTTNING DH DV SV 
I länet 28 500 (9,4% av riket) 14 600 13 800 
I kommunen 10 200 4 600 5 600 
I stadskärnan (cityhandel) 1 940 (19% av komm.) 500 1 440 
OMSÄTTNING I KÖPCENTRA    
I länet 6 100   
I stadskärnan inkl. Caroli City56 1 320   
Externcentret Center Syd, Kävlinge k. 490 160 330 
Externcentret Burlöv Center, Burlöv k. 1070 360 710 
Externcentret Jägersro 650 350 300 
Externcentret Mobilia, Malmö k 850   
Externcentret Mobilia, Lunds k 350   
PROGNOS 1995–200057 +5% +3% +8% 
PROGNOS 2000–2010 +22% +8% +38% 
 
YTOR FÖR DH KVM 
I länet, endast köpcentrum, uthyrbar 300 000 
I tätort, totalytor (skattat) i Malmö 140 000 
 
NYCKELTAL  
Köpcentrumens DH-andel  
i länet 21% 
i stadskärnan inkl. Caroli City 68% 
Externhandelns relation till cityhandeln, DH  
Konkurrerande58 externhandel/cityhandel 77% 
Stadskärnans andel  
av DV-handel i kommunen (17% riksgenomsnitt) 11% 
av SV-handel i kommunen (42% riksgenomsnitt) 26%  
 
                                                           
55Källor: Handeln i Sverige, Köpcentrumkatalogen, KPG, IP, utredning och kommun. 
56Omsättning per enhet, DH: Hansacompagniet 235 Mkr + Gallerian (exkl. H&M) 60 Mkr + 
Triangeln 425 Mkr + 2 x Åhléns 150 Mkr (1991) + Caroli City 450 Mkr = 1 320 Mkr. 
57Malmö har klassats som ortsgrupp 1 pga sitt "expansiva" läge vid Öresundsbron, utveckling 
avser fasta priser (KPG). 
58Mobilia i Malmö och Jägersro. 
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1.3 Detaljhandelns utveckling i länet59 
Under hela perioden 1991-1996 har dagligvaruomsättningen utvecklats markant 
lägre i Malmöhus län relativt riket. Enda undantaget var 1993 då gränshandeln 
vände till Sveriges fördel efter kronförsvagningen hösten 1992. 
Sällanköpsvaruhandeln har uppvisat en marginellt sämre utveckling relativt rikets. 
Prognosåren 1997 och 1998 beräknas både dagligvaruhandeln och 
sällanköpsvaruhandeln i länet uppvisa en något högre tillväxt än riket. 
 

2 Fysiska förändringar och effekter enligt 
metodvariant IU60 
Nedan följer de viktigaste händelserna som kan ha påverkat Malmö stadskärna, bäst 
dokumenterat efter 1985, uppdelade på händelser före respektive efter 1985. På 
grund av Malmös storlek bör man vara införstådd med att bilden inte kan vara 
heltäckande. Med ”Norr” avses området norr om Drottninggatan, med ”Söder” avses 
området söder därom. 
 
Följande personer har intervjuats61:  

• Lars Backemar, fd fastighetschef, NK. 

• Sven Arne Carlsson, direktör, Skåne-Blekinge Köpmanna
 förbund. 

• Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare, stadsmiljöavdelningen.  

• Gustav von Seth, förvaltningschef Malmö, Näckebro. 

• Per Tornée, fd ciyledare Malmö. 
 
Följande utredningar mm har nyttjats: 

• Köpcentrumkatalogen. 

• Malmös stads historia, 7:e delen, 1939–1990. 

• Malmö centrum, Stråkanalys, Malmö Citysamverkan och Nordplan AB, 
1994. 

                                                           
59Källa: Handeln i Sverige, 1998. 
60Detta avsnitt baseras alltså på intervjuer, befintliga utredningsrapporter 
mm. 
61De identifieras ej närmare i rapporten utan benämnes kollektivt IP. 
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• Malmö centrum, Nulägesanalys, besökarintervjuer, Malmö 
Citysamverkan och Nordplan AB, 1994. 

• Malmös identitet, Malmö stadsmiljöprogram, Malmö 
Stadsbyggnadskontor och Gatukontor, 1995. 

• Översiktsplan 2000, Dialog – PM 1, Malmös regionala roll – en SWOT-
analys –, Malmö stadsbyggnadskontor, april 1997. 

• Översiktsplan 2000, Dialog – PM 3, Fler stormarknader i Malmö och 
regionen?, Malmö stadsbyggnadskontor, april 1997. 

• Översiktsplan för Citytunneln i Malmö, ÖP 2022, Utställningsförslag, 
Malmö stadsbyggnadskontor, sept. 1997. 

• Så används Malmö city, Malmö stadsmiljöprogram, Gatukontoret. 

• Malmö city i centrum, Park- och stadsmiljöavdelningen, Malmö 
Gatukontor, 1995. 

• Köpcentret Triangeln i Malmö, Utlåtande om det uteblivna bibliotekets 
inverkan på försäljning mm, Nordplan AB, jan. 1994. 

• Malmö city, Intryck efter en dag i Malmö, K-Konsult Nordplan AB, 
1991. 

• SwedeBroker News, Fastighetsmarknaden i Stockholm, Göteborg och 
Malmö, oktober 1997. 

 
2.1 Händelser före studerad period 
Nedan följer några viktiga fysiska händelser som har inträffat före 1985, och som 
poängterats särskilt under intervjuerna. De kan ha påverkat stadskärnas 
kommersiella struktur på ett eller annat sätt. 
• Området Triangeln och Lugnet blev rivna på 70-talet. 
• NK etablerades i Malmö 1963 (Hansacompagniet in spe). 
• Gallerian 1983. 
• Mobilia i Malmö öppnade 1968 och utökade 1973. 
• Jägerso Centrum 1982. 
• När Södergatan på Norr blev gågata 1978, blev detta det självklara kommersiella 

huvudstråket trots att Caroli city etablerades vid Östergatan 1973. 
Gågatusystemet vid Södergatan var väldefinierat och tydligt. Stadens största torg 
blev entréplatsen till gågatusystemet62. 

 

                                                           
62Källa: Så används Malmö City. 



 centrumvandring – 343 – hyresförmåga  
BILAGA Teknisk slutrapport 

ORTSBESKRIVNING Malmö 

 

2.2 Fyrtornet i söder – Triangeln kommer till 
Triangeln planerades under 70-talet och var redan då ett omdiskuterat projekt. Inte 
för att det inte skulle gå att sälja varor där, utan för att lönsamheten sannolikt skulle 
svikta pga höga byggkostnader. Triangeln (fd Domus) kom 1987–88. 
 
Valet av plats var politiskt betingat: S-regim som ville gynna/stödja Tempo och 
OBS! som låg i området. Delar av området var även avrivet sedan 70-talet, vilket 
underlättade exploateringen då inget behövdes rivas. 
 
Köpcentret Tiangeln omsatte 1991 c:a 380 Mkr (1995: 425 Mkr) inkl. moms, på c:a 
20 000 kvm i två plan, vilket ger en yteffektivitet på 19 000 kr/kvm. I närområdet 
finns c:a 1 300 bpl, varav 350 i Triangelngaraget (1994).  
 
Det tog 2–3 år innan Triangeln blev etablerad. Den fulla effekten av ombyggnaden 
tar lång tid. Triangeln startade en CVAND söderut . 
 
Triangelns styrka när den kom: 
• bra parkering, 
• nyhetens behag, 
• bra läge och 
• offensiv marknadsföring. 
 
Kvantitativa effekter inkl. effekt av ny gågata på Södra Förstadsgatan: 
Spin-off-effekter: 
• Söder: hyrorna vid Södra Förstadsgatans södra del höjdes med 20 à 25% i 

samband med att Triangeln byggdes. De flesta butikerna klarade denna höjning, 
men några försvann och ersattes. 

• Omsättning totalt på Södra Förstadsgatan: +10%. 
• Triangeln förändrade hyresnivån på Södra Förstadsgatan. 
• Endast spin-off-effekt år Norr! Hyror på dess östra sida c:a är idag 700 kr/kvm! 

Här betyder 200 meter oerhört mycket. I den norra delen av stadskärnan är 
avståndsfaktorn betydligt mindre drabbande för hyresnivåerna. Vid Triangeln 
kan en butik som ligger relativt nära ha enmycket lägre hyra. På Norr är 
hyresprofilen betydligt mjukare. 

 
CVAND:s-effekter: 
• Norr tappade 20 à 25% i omsättning. En IP påminde om att för en fastighetsägare 

innebär en sådan nedgång följdkostnader: ”Tillkommer kostnader för 
fastighetsägare vid en sådan utveckling: utebliven hyra under vakanstiden och 2–
3% av investeringskostnaden/kvm för att kunna attrahera en ny hyresgäst.” 

• Möjligen en centrumkrympning på Norr: 1985 var det fler små butiker och större 
folkströmmar på tvärgatorna än idag. 
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• Norr (utom Lilla Torget!) tappade totalt 20 à 25% i omsättningsvolym under 
perioden, varav en liten del till Lilla Torget, 60% ut (procentuellt lika som eller 
kanske ngt mer än Söder, främst till Mobilia) och 40% till Söder – 
uppskattningsvis c:a 150 Mkr till Söder, vilket motsvarar en nedgång på Norr 
med 8 à 10% pga Triangeln och gågatan. 

 
Generellt under perioden för fastighetsvärden enligt en IP:  
• Norr utom Södra Tullgatan -5%. 
• Södra Tullgatan -15 à 20%. 
• Söder +15 à 20%. 
 
Generell lönsamhetsutveckling enligt ”Malmö city i centrum”:  
• Totalt för Malmö city var lönsamheten något bättre 1994 jämfört med 1993. 

Detta gäller även Södra Förstadsgatan (Söder) medan  
• Södergatans lönsamhet (Norr) var oförändrad. 
 
2.3 Södra Förstadsgatan blir gågata 
Omkring 1990 blev Södra Förstadsgatan gågata (den norra delen sist). En del 
kantstensparkeringar försvann i processen. 
 
Trevligt utformad gågata, men förefaller passa många butiker illa. Kommer säker att 
omstruktureras. Detta innebär att åtminstone för en tid riskerar sambandet mellan 
Norra city och Triangeln att försvagas63. 
 
CVAND-processen som sattes igång med Triangelns tillkomst förstärktes av att 
Södra Förstadsgatan blev gågata. När gatan byggdes om till gågata blev cityområdet 
betydligt mer långsträckt. Angöringspunkterna ligger nu långt ifrån varandra i norr 
och söder. 
 
Effekter: 
• Södra Förstadsgatan har fått ökad kundfrekvens. 
• Se även effekter vid avsnitt 3.2.2 om Triangelns tillkomst . 
 
2.4 Butiksutflytt på norra Södergatan 
På den norra delen av Södergatan har under perioden (främst 1990–93) butiker 
ersatts med restauranger, vilket hindrar folkvandringar, dvs. förstör stråkbildningen 
enligt en IP. 
 
Passiv CVAND har främst ägt rum i den norra delen av stadskärnan, med Stortorget 
i mitten; en långsam förändring av fastighetsanvändningen. Kommersiella butiker 
tas över av hyresbetalningsstarka och -trygga banker, vilket leder till att butiker 
                                                           
63Källa: Nordplan, 1991. 
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flyttar på sig. Stortorgets sydöstra del var aktiv 1985. Försvunnit från torgets 
sydöstra hörn: Ohlsson Textil ex-vis. 
 
En IP ger sin hypotes om varför CVAND från Stortorget: 
”När ett område blir tillräckligt etablerat försvinner det glada folklivet då bla. banker 
etableras och köper fastigheter i bästa lägen, ex-vis Stortorget i Malmö, området dör 
kommersiellt och CVAND äger rum.” 
 
Kvantitativa effekter: 
Effekten på hyrorna när butiker ersattes med restauranger (1992–1994) blev 
dramatisk på norra Södergatan: 
• Negativ spin-off-effekt: hyror ner från 2 000 kr/kvm till 1 400 kr/kvm. 
• ”Restauranger är ej bra som hyresgäster: de kräver dyra ombyggnader och går 

ofta i konkurs.” Två IP ger svar på frågan om effekten på fastighetsvärdet, vilket 
förklarar intervallet: 50–66% av fastighetsvärdet kan bibehållas när butiker 
flyttar och ersätts med kontor, restauranger och hotell o likn. 

 
På Södergatan har mikrovandringen lett till: 
• En omsättningsuppgång på dess södra del med +10%. 
• En nedgång på dess norra del med -10%. 
 
2.5 Ökad omsättning i Caroli City 
Caroli City omsatte c:a 450 Mkr 1995. Ombyggd 1987, 91 och 96. Butiker i två plan 
blev butiker i ett plan. Renovering pågår (1997). 
 
2.6 Buttrickstomten rivs 
1987 revs den s.k. Buttrickstomten (namnet kommer av att skämtbutiken Buttricks 
en gång låg här), den har sedan dess delvis fungerat som markparkering.  
 
Effekt:  
Norr har försvagats pga den avrivna tomten. 
 
2.7 Gallerian och Hansacompagniet byggdes
 om 
Skanska byggde om Hansacompagniet under 1990–91, även Gallerian byggdes om 
ungefär samtidigt. Hansacompagniets styrka: två p-hus och bra kommunikation 
mellan dessa och varuhus. ”Alla parkerar här.”  
 
Hansacompagniet var helt stänkt under ombyggnadsperioden och öppnade igen 
1992. Detta i kombination med ”Buttrickstomten” har skadat Malmö Norr 
kommersiellt en hel del i konkurrensen med bl.a. Söder anser ett par IP. (Eg. hette 
Hansacompagniet NK före ombyggnaden.) 
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2.8 Åhléns minskar på Norr 
På Södergatan minskade Åhléns sina ytor under perioden. In kom Clas Ohlson. 
(Planer fanns på ett biopalats.) 
 
Är för litet för att kunna vara fullsorterat och lönsamt. Södergatans hus har dessutom 
en svår fysisk form. Ligger vid citys bästa urvalsläge och mötesplats [Södergatan] 
men ligger i ett dåligt utformat hus och med ett lågprofilerat sortiment. I ett läge som 
detta skall urvalsvaror vara lösenordet. Byggnaden är i tre plan64. 
 
2.9 Miljösatsning på Gustav Adolfs Torg
 (=G.A.T.) 
Kommunal satsning på miljön på G.A.T. under perioden. Även Södergatan kan ha 
omfattats av denna satsning. Åtgärder på G.A.T. bl.a.: 1997 kom natursten med 
smågatsten och granithällar att läggas på torget. 
 
Effekter: 
• Stadskärnan har blivit starkare totalt, men åtgärden har ej orsakat någon 

CVAND.  
• Åtgärden verkar inte ha haft någon effekt65: ”... kundfrekvensen har däremot inte 

ändrats”. 
 
2.10 En ny mötesplats: Saluhallen och Lilla Tor
 get 
Under 90-talet har saluhallen och Lilla Torget blommat upp som restaurangområde. 
IP vet ej varför, men kanske beror det på bra restaurangmix och fina kvarter med 
trevlig miljö. Många studenter från Lund besöker Lilla Torget idag, studenter från 
högskolan i Malmö kommer gynna detta område ytterligare. 
 
Effekt: 
Lilla Torget påverkar hela stadskärnan positivt, torget har fått en ”kultstatus”. 
 
2.11 Externetableringar 
1985 sålde Åhléns Livs i stadskärnan mycket dagligvaror, men idag finns det inte 
mycket kvar i stadskärnan av denna handel utanför Triangeln, utan de externa 
anläggningarna har tagit den. Uppskattningsvis har stadskärnan (exklusive Caroli 
City) tappat 300 Mkr till externa centra, främst DV-handel: 80% av tappet har gått 
till det Mobilia som ligger precis söder om innerstaden. På SV-sidan har 
externetableringen av Stadium och El-giganten påverkat stadskärnan mest och här 
                                                           
64Källa: Nordplan, 1991. 
65Källa: Malmö city i centrum. 



 centrumvandring – 347 – hyresförmåga  
BILAGA Teknisk slutrapport 

ORTSBESKRIVNING Malmö 

 

har norra delen möjligen drabbats lite mer. (I stort verkar detta stämma, dock verkar 
andra källor peka på att Mobilia tagit främst SV och ej DV.) 
 
Omkring 1990 kom i Löddeköping Center Syd (en factory outlet) och Burlöv 
byggdes om i slutet av 80-talet. 
 
Effekt Löddeköping och Burlöv: 
De har tagit lite från stadskärnan, men har främst ett annat upptagningsområde. 
 

3 Samlad bedömning av CVAND enligt me
 todvariant IU 
 
Malmö har inget självklart city. Historien visar dessutom att Malmös centrum har 
vandrat mellan olika torg och gator. Stortorget är Malmös äldsta torg och fungerade 
länge som stadens centrala knutpunkt. Numera är Gustaf Adolfs torg stadens 
hjärta66. 
 
Före kriget var Södergatan mellan de båda äldre torgen och anslutande gator stadens 
centrum. Mellan 1950 och 1970 skedde en förskjutning av DH från stadens 
traditionella centrum till ytterområdena. (Kuriosa och ett exempel på 
strukturomvandlingens kraft: 1950 fanns det 406 st bröd- och mjölkbutiker – 20 år 
senare fanns 1 (en) kvar!) Mellan 1970 och 1980 tappade cityhandeln ytterligare, 
denna gång mot ett utbyggt Mobilia och det nya Caroli City. Inne i stadskärnan hade 
Söder gått tillbaka, medan Norr stärktes.  
 
Runt 1980 var NK (nuvarande Hansacompagniet) en mötesplats. Högsta 
butikshyror. Även Södra Tullgatan var hyfsad. Mellan 1980 och 1985 ökade den 
norra delen av stadskärnan ytterligare på den södras bekostnad, till hälften förklarad 
av Gallerians tillkomst. 
 
Runt 1988 kom Triangeln, vilket startade en CVAND söderut, som förstärktes av att 
Södra Förstadsgatan blev gågata. När gatan byggdes om till gågata blev cityområdet 
betydligt mer långsträckt. Angöringspunkterna ligger nu långt ifrån varandra i norr 
och söder. 
 
Norr är fortfarande störst (omkring 60/40 sett till omsättning) och har lägre 
vakansgrad på butiksytor än Söder. 
 

                                                           
66Källa: Malmö stadsmiljöprogram, 1993. 
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Denna bild stämmer väl överrens med andra källor67: Stortorget och Södergatan har 
tappat i attraktivitet till förmån för Triangelområdet på senare år. 
 
På mikronivå (dvs. en tyngdpunktsförskjutning utmed samma gata) har det skett en 
tyngdpunktsförskjutning – i norra delen av stadskärnan – från Södergatans norra till 
dess södra del. 1985 var Stortorgets sydöstra del aktiv. Några år efter började banker 
ta över torget och området förflackades kommersiellt. Idag är tyngdpunkten i 
korsningen Södergatan/Stora Nygatan. 
 
 
 
Figur 1 CVAND mellan 1985 och 1998 enl. metodvariant IU. De kraftiga 
ringarna representerar stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. 
Procentsiffrorna (i fetstil) anger förändring i hyresförmåga för citybutik. Bokstäverna 
med mellanliggande pil anger stråkförändringar, exvis A→B anger förändring från A-
stråk till B-stråk. Siffrorna i tunn stil anger hyresnivåerna 1998 för citybutik. TP är 
förkortning för tyngdpunkt (område med högst hyresförmåga). Den tjocka pilen visar 
CVAND-riktningen. I korsningen Södergatan/Stora Nygatan går det idag c:a 35 000 
människor/dygn.  
 

4 Övriga kommentarer från olika IP 
 
4.1 Om vikten att vara nära marknaden 
När en del stora fastighetsbolag flyttade sina organisationer till Stockholm, så 
skapades en tröghet i systemet. Avståndet mellan beslut och marknad blev för stort. 
När lågkonjunkturen kom uppstod de största förlusterna på Norr, där dessa hade 
störst innehav. Arvtagarna (Näckebro m.fl.) försöker därför återupprätta Norr. 
(Liknande resonemang, med samma slutsats, har förts av IP från andra orter, ex-vis 
Linköping.) 
 
4.2 Om CVAND 
CVAND har två dimensioner: 
• centrumets funktion och  
• dess geografiska läge! 
 
4.3 Om vikten att förnya sig 
Omsättning detaljhandel i Malmö stadskärna: 
1987  1996 
2 miljarder  1,7 miljarder. 

                                                           
67Källa: SwedeBroker, 1997. 
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Orsaker till nedgång: 
1. externetableringar 
2. stadskärnan har ej förnyat sitt KONCEPT 
3. stadskärnan är oförmögen att förändra sig. 
 
En galleria måste förnya sitt koncept vart 7 år. 
 
4.4 Faktorer som bidragit till CVAND söderut i 
Malmö 
1. Banker 
Förstör det kommersiella stråket. De är betalningsstarka. Tråkiga fasader i gatuplan. 

De har råd att etablera sig i topplägen. 
2. Buttrickstomten 
50% av kvarteret avrivet. Skanska äger. Dödar den gatstumpen. Rivningstomten 

legat alldeles för länge.  
3. Gågator 
Södergatan är för bred för att vara gågata. Ej politiskt möjligt göra bilgata av gågata. 
4. Möllevångstorget 

Ökar i attraktivitet för boende. Folks värderingar: charmigt, det mångkulturella 
(ex. Söder i Stockholm har bättre rykte idag). 

 
4.5 Om några butiker på Norr och Söder 
Åhléns varuhus har problem (vid Södergatan). Bokhandeln har problem (vid 
Södergatan). Juvelerarna har det bättre (på Söder). Handelsföreningen på Söder mer 
aktiv än den på Norr. 
 
Blombutiker viktigt för trevnaden, dock: de har låg hyresbetalningsförmåga. 
Brokiga, privatägda, småbutiker – stadens charm! Denna typ av butiker finns det fler 
av på Söder än på Norr. 
 
4.6 En snabbdiagnos och snabbprognos av 
Malmö stadskärna 
Malmö stadskärnan är för utdraget. Det skulle har varit mer koncentrerat. 
 
Ett koncentrerat centrum bättre än ett långt. Risk för tudelning. Malmö klarar dock 
av två centrumdelar. 
 
Malmö stadskärnan är för utdraget, det är för stort. Om en strategisk verksamhet 
försvinner riskeras hela det kommersiella läget. Det krävs dock stora volymer och 
stort risktagande för att skapa ett nytt läge i en isolerad ö. Gamla stan – området norr 
om kanalen – förefaller stabilare än området söder om. Det krävs stora och radikala 
åtgärder för att åstadkomma sammanhängande stråk, speciellt om ambitionen är att 
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knyta samman Triangeln med övriga city. Trots den samlade kraften i Triangeln och 
Åhléns/Hemköp tar stråket slut åt alla håll runt Triangeln. Triangeln är en 
halvcentral solitär som mår väl av mycket välbelägen parkering68. 
 
På frågan om risken för en tudelad stadskärna pekade en IP på två framtida 
händelser som kan bidra till två separata stadskärnedelar: 1. Ombyggnad av 
Baltzarsgatan mot Caroli city inom 2–3 år och Buttrickstomtens exploaterande. 
Detta ensamt gör Triangeln svagare då marknaden inte växer, dvs. CVAND i Malmö 
leder till en försvagning någon annanstans i stadskärnan. 2. Citytunneluppgången 
vid Triangeln. Kampen kommer att stå mellan Triangeln och ”Gamla stan” (dvs. 
Gustav Adolfs Torg, Södergatan och Stora Torget). 
 
Om de olika stadskärnedelarna kan profilera sig på lite olika sätt kan det negativa 
med att centrumet tudelas delvis motverkas: Norr blir det finare området, Söder blir 
volymhandel och G.A.T. tappar marginellt. 
 
Utvecklingen går mot att det bästa blir bättre, det sämsta blir sämre, klyftorna ökar 
och koncentration. Nya småbutiker (även dessa är kedjeföretag) betalar mer än de 
gamla stora klädaffärerna. Det sista är ett exempel på en framtida 
strukturomvandling av kanske oerhörd betydelse, nämligen att dragarna vill ha allt 
mindre ytor, och kanske finns det ”Hennes-express” i framtiden. En IP i Norrköping 
har varit inne på samma tankebanor. Den allmänna uppfattningen verkar vara att 
denna utveckling gynnar starka lägen på svagare lägens bekostnad, vilket förstärker 
koncentrationstendensen. 
 

5 Vad som kommer att hända framöver 
enligt metodvariant IU 
 
Nedan följer en uppräkning av händelser som på sannolika grunder kommer att 
inträffa i Malmös stadskärna. De kan komma att påverka den kommersiella 
strukturen på ett eller annat sätt. Först kommer högskolehändelsen, eftersom flera 
oberoende källor anser den vara den viktigast av dem alla. 
 
• Högskolan kommer snart med nästan 10 000 nya studenter 300 meter norr om 

Stortorget (fullt utbyggd år 2005, fastighetsinvesteringar på c:a fyra miljarder 
kr). Några IP om högskolan: ”Den är viktigare än bron” (en uppfattning som 
delas av en del utredningar). ”Högskolan ger effekt på lång sikt (15 år), Lilla 
Torget gynnas dock direkt.” ”Jag tror inte att högskolans placering på Norr 
kommer att gynna de norra delarna mer än övriga. Många av studenternas och 

                                                           
68Källa: Stråkanalys Malmö, c:a 1993/4. 
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lärarnas dagliga behov kommer att lösas inom campusområdet. Jmf. KTH i 
Stockholm, som inte har någon som helst påverkan på det lokala utbudet av 
klädbutiker och nöjen, endast matställen gynnas.” Enligt besökarintervjuer från 
1994 har Malmö ett för dåligt nöjes-, mat-, café- och kulturutbud o liknande, just 
det som framtida studenter först efterfrågar. Här finns alltså en stor potential. 

• Viktiga omvärldsfaktorer som påverkar stadskärnans funktion:  
 1.  Öresundsbron. ”20–30 min. restid till Köpenhamn.” ”Leder ej till 

CVAND!, ökar dock aktivitetsnivån. Köpenhamn vinner mot Malmö. Den större 
vinner mer än den mindre. Dock: Malmö kan ändå expandera om man är 
beredd.” ”Betyder inget för Malmö, bättre för Lund. Jmf. färjeförbindelsen i 
Helsingborg: den betyder inget för staden; i överförd mening så kör man förbi 
Malmö och fortsätter mot Lund. Turister och näringsliv väljer Lund före 
Malmö.” ”Handlaren i Malmö är försiktiga i sina bedömningar, dvs. behåller 
positionerna, vi konkurrerar ju men Köpenhamn.” ”Vi tar marknadsandelar, 
speciellt fackhandel, från mindre orter kring Malmö!” ”Köpenhamn tar endast de 
exklusiva varorna.” "Stormarknadsresor för både svenskar och danskar kan öka. 
Svenskarnas rörlighet över sundet är dock större än danskarnas" (källa: ÖP 
2000). 
2.  Citytunneln. ”Fastighetsägare har redan reagerat! (Goticuppköpen.) Gotic 
den ende fastighetsägaren som begripit detta! Detta är ett exempel på aktiv 
CVAND, Gotic köpte upp (kanske 50% av fastighetsbeståndet i södra delen) 
Triangeln, fastigheterna kring Södra Tullgatan och ett flertal (5 á 10 st.?) 
fastigheter utmed Södra Förstadsgatan. Detta för att dels (utmed Södra 
Förstadsgatan) skapa större sammanhållna byggnadsvolymer för att kunna 
attrahera tunga hyresgäster och dels (Triangeln och Södra Tullgatan) kontrollera 
de två huvuddragarna på den södra delen  i stadskärnan.” ”Tunneln ger effekt 
omgående när den kommer.” ”Järnvägsuppgången i Triangeln drar stadskärnan 
söderut. Uppgång vid centralstation ÄR FÖR LÅNGT BORT i förhållande till 
det norra centrumet. Så är inte fallet på Söder.” ”Är klar alldeles för långt in i 
framtiden [klar 2005] för att vara intressant.” 

• Fastighetsmarknadens riskvärdering av Norr och Söder utfaller till Norrs fördel: 
en aning lägre riskpremie, men gapet har minskat betydligt sedan 1985. 

• Hyror mycket på väg upp på Södergatan. 
• ”Buttrickstomten”, ett tomrum mitt i stadskärnan. Här sker även miljösatsningar 

på Balzarsgatan. ”Buttrickstomten bebyggd inom fem år med butiker.” (Då 
försvinner bilplatserna där.) ”Vi på kommunen är passiva vad gäller 
Baltzarsgatan. Kommunen satsar på det viktiga! Baltzarsgatan får andra sköta.” 

• Caroli City har fel butiker, en del försvinner om några år. Några fastighetsägare 
vill få dit centrum. De känner sig utanför. 

• Södra Förstadsgatans nedre del kommer att bli A-läge, snart kommer högre hus 
där! 
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• Kommunalt projekt 1 på gång. En spännande idé. Husen och miljön söder om 
Gustav Adolfs Torg ska storrenoveras. Start 1988. Malmö stad och Vasakronan 
finansierar. 

• Kommunalt projekt 2 på gång. Ombyggnad av gågata i norra delen av 
stadskärnan. Start 1988. 

 
Min egen spekulation om framtida CVAND i Malmö baserad på punkterna 
ovan: 
Malmö befinner sig i en brytningstid, från industristad till dynamisk kunskapsstad. 
Hoten: tuff konkurrens från Lund och Köpenhamn, konceptstagnation (passiva 
stadskärneaktörer) – brist på ett bra utbud för studenter och hoppande politiska 
majoriteter. CVAND åt norr eller söder i framtiden? IP har olika uppfattningar i 
frågan. Kommunen tror eller hoppas på Norr, ”den historiska stadskärnan”, 
handlarna mer på Söder, främst Triangeln och citytunneln bidrar till denna 
optimism. Fastighetsägarna tror ”på sitt”. Kommunens vilja att återupprätta 
historiska områden i stadskärnan, i detta fall Gustav Adolfs Torg, återfinns även i 
andra i studien ingående orter. Häri ligger en kommersiell fara, då miljön, enligt mitt 
förmenande, inte utgör någon bra dragare; andra krafter styr. Om Söder blir 
”vinnaren”, då blir frågan om den närmare kontakten med Köpenhamn och 
citytunneln räcker till för att motsvara det allt större förväntningsvärdet på Söder i 
form av stigande fastighetsvärden och därmed behov av mycket högre hyror. ”En 
del aktörer (fastighetsägare) tror att om 2–3 år är hyrorna dubblade i stadskärnan. 
Jag tror ej detta, aktörerna är som på 80-talet. Hur som helst, en sådan hyreshöjning 
kommer att leda till omstruktureringar på butikssidan.” Bevittnar vi en 
fastighetsbubbla eller ett Klondike? Om det är möjligt att öka exploateringsgraden 
på Södra Förstadsgatan ökar förutsättningarna markant för Söder att lyckas. Målet 
kan vara att göra själva Södra Förstadsgatan till dragare, inte bara Triangeln. Det 
främsta hotet utgörs av ”Buttrickstomten”. Eftersom Malmö stadskärna är för 
utdraget finns en ökad känslighet (risk för CVAND) vid större förändringar i den 
kommersiella/fysiska strukturen (ny galleria exempelvis). Tudelningsrisken av 
stadskärnan är betydande. 
 
Men å andra sidan kanske Norr blir vinnaren. Nedan följer resonemanget hos en IP 
på frågan var ej lokala fastighetsägare och etablerare blickar: 
”På Södra Förstadsgatan! Skälet är att denna gata är den mest kända för icke 
Malmöbor, pga Gotics uppköp 1994/95 (som nu säljs av). På denna gata är det störst 
köptryck. Marknaden reagerar på AKTIVITET och FÖRÄNDRINGSSIGNALER. 
Kunniga aktörer är mer sansade. Här gäller G.A.T.:s södra del och Södra Tullgatan, 
med butik Cason i Malmö som kärna.” 
 
Eller varför inte Söder: 
”Tyngdpunkten år 2003 är Gustav Adolfs Torg! Det historiska hjärtat, dvs. G.A.T., 
ska bli det faktiska hjärtat. Konkurrensen blir mot Söder! Huvuddragarna blir 
Triangeln och dess citytunneluppgång och G.A.T.:s södra del – Södra Tullgatan –, 
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och stråket däremellan vinner mot de norra delarna av stadskärnan. Detta trots 
högskolan på Norr. Högskolan ger effekt på 10–20 års sikt (långsiktigt), medan 
citytunneln ger effekt nästan omgående (momentant). Förloraren blir 
Stortorgsområdet!” 
 

6 Fysiska förändringar och effekter enligt 
metodvariant KL 
Nedan följer en Kolla-Läget-karta, vilken anger möjlig omsättningsförändring för ett 
generellt butiksbestånd i olika delar av stadskärnan mellan 1985 och 1998, baserad 
på vad som hänt under perioden. 
 
 
 
Figur 2 KL-poäng och förändrad omsättning (hyresförmåga). De tunna 
siffrorna anger förändring i KL-poäng och de feta siffrorna anger den procentuella 
förändringen i hyresförmåga för citybutik. 
 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Triangeln kommer till på Söder. 
• Ny gågata på Södra Förstadsgatan. 
• Miljösatsning på Gustav Adolfs Torg. 
• På Södergatan har Åhléns minskat sin yta och butiker på dess norra del flyttar 

söderut. 
• Den avrivna Buttrickstomten och en utdragen renovering av två gallerior har 

under några år försvagat stråksambandet på Norr. 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) en uppdelning av 
stadskärnan i en starkare zon som sträcker sig från Triangeln i söder till och med 
södra Södergatan i norr och i en svagare och mycket mindre zon som utgörs av 
Stortorget och norra Södergatan: 
• Förändring utmed Södra Förstadsgatan: +9 poäng, vilket motsvarar +25% i 

möjlig omsättning. 
• Förändring Södergatans norra del: -2 poäng, vilket motsvarar -4% i möjlig 

omsättning. 
Skillnad mellan zonerna blir alltså: c:a 30%. 
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7 Jämförelse mellan metodvariant IU och 
metodvariant KL 
Jämförelse mellan genom metodvariant KL och metodvariant Intervjuer och 
utredningar (IU) noterad omsättningsförändring under perioden, kvalitativ och där 
sådan noterats kvantitativ: 
• Generellt under perioden för fastighetsvärden: Norr utom Södra Tullgatan -5% 

och Söder +15 à 20% enligt IU. Om förändring i fastighetsvärden motsvarades 
av samma förändring i omsättning (vilket det sannolikt inte gör) så ger KL och 
IU samma bild. Avviker gör Södra Tullgatan, där IU angav -15 à 20% i 
fastighetsvärden medan KL signalerar en möjlig omsättningsuppgång av 
motsvarande storlek. Troligen orsakar positiva och negativa omsättningssignaler 
en överreaktion av fastighetsvärdet, vilket kanske kan förklara avvikelserna. 
Dessutom anger KL möjlig omsättningsförändring, som det inte är självklart att 
marknaden tillgodogjort sig, det kanske t.ex. inte fanns bra lokaler att tillgå. 

• Hyrorna på Söder vid Södra Förstadsgatans södra del höjdes enligt IU med 20 à 
25% i samband med att Triangeln byggdes.  

• Omsättning totalt på Södra Förstadsgatan förändrades enligt IU med +10%, 
vilket kanske motsvarar +20 Mkr i dagens penningvärde. 

Sammanfattar man de tre punkterna ovan så verkar Triangelns spin-off-effekt enligt 
IU ligga nära noll på Södra Förstadsgatans norra del och upp emot +10 à 20% på 
dess södra. KL ger +25% på hela gatan (KL inkluderar även gågatans effekt) KL 
anger alltså en större möjlighet än marknaden förefaller ha tillgodogjort sig.  
 
Fler IU (metodvariant Intervjuer mm): 
• Norr (utom Lilla Torget!) tappade enligt en IP totalt 20 à 25% i 

omsättningsvolym under perioden, varav en liten del till Lilla Torget, 60% ut 
(tappade procentuellt lika som eller kanske ngt mer än Söder, främst till Mobilia) 
och 40% till Söder – uppskattningsvis c:a 150 Mkr till Söder, vilket motsvarar en 
nedgång på Norr med 8 à 10%. Allt detta pga Triangeln och gågatusatsningen. 

• En annan IP ger en liknande bild: Norr tappade 20 à 25% i omsättning pga 
Triangeln och gågatusatsningen. Samma IP betonade också att man inte får 
glömma bort dolda kostnader vid en negativ utveckling: "Tillkommer kostnader 
för fastighetsägare vid en sådan utveckling: kostsam vakanstid och 2 à 3% av 
investeringskostnad/kvm för att ny hyresgäst ska attraheras." 

 
Sammanfattar man de fem punkterna ovan så ger IU en något mer dramatisk bild av 
CVAND än KL. 
 
• På Södergatan har mikrovandringen (det har även skett en liten 

tyngdpunktsförskjutning utmed Södergatan på Norr) lett till en 
omsättningsuppgång på dess södra del med 10% och en nedgång på dess norra 
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del med 10% enligt IU. KL mycket likartade bild visar samma tendens men en 
mindre gungbrädeeffekt, +/- 4% istället för +/-10%. 

 
KL och IU (alla IP sammanvägda) ger alltså med ett undantag samma 
kommersiella bild av den fysiska och kommersiella centrumvandringen: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits markant söderut, mot Triangeln 

och Södra Förstadsgatan; huvudorsaken är den kraftfulla nya gallerian 
Triangeln, men även den nya gågatan mellan Triangeln och den etablerade 
stadskärnan har spelat en roll. 

• Endast på Södra Tullgatan ger KL och IU olika bilder, ett skäl kan vara att 
miljöåtgärderna där kom så sent under studieperioden att de inte hunnit få 
någon genomslagskraft i omsättningen. Ett annat är, generellt, att KL visar 
en möjlighet, som marknaden kanske inte kunnat fånga upp pga bristande 
praktisk möjlighet (bristande lokaltillgång etc). 
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 MOTALA 
 

1 Inledande beskrivning 
 
1.1 Stadskärnehistorik och stadskärnans 
struktur69 
I samband med Göta kanals byggande uppkom på 1820-talet flera tätortsbildningar i 
Motala vid Motala ströms utlopp. Motalas centrala delar är planerade efter en för 
Sverige unik solfjäderformad stadsplan (ritad 1822 av Baltzar von Platen). I 
samband med en tillväxtperiod för verkstaden öppnades järnvägen 1873, och ny 
bebyggelse tillkom. Stadskärnan präglas av nyare bebyggelse för offentlig service 
och kommersiell handel. 
 
Motalas kommersiella stadskärna har två yttre barriärer mot omgivningen i form av 
C-ringen och Motalaviken. Det kommersiella huvudstråket utgörs av Stora Torget 
och större delen av Kungsgatan. Övergången mellan bättre och sämre lägen är pga 
Motalas småskaliga karaktär ytterst kraftig: utanför nämnda huvudstråk finns det 
egentligen bara D-stråk. Inre barriärer: torget kan vara en barriär mellan Gallerian 
och övriga delar av centrum. Många besökare anser – till skillnad mot mycket större 
städer som Linköping – att bank, post, apotek och liknande är mycket viktiga för 
centrum (källa: Motala centrum, besökareintervjuer, Nordplan, 1996). 
 
Utmärkande: Solfjädersplanen, närheten till Vätten och Motala ström som ger en 
mycket riklig vattenkontakt och den stora variationen i topografi pga en 
förkastningsbrant. Motala är Östergötlands tredje största stad, ungefär en tredjedel så 
stor som Linköping och Norrköping (Motalas befolkning har endast blygsamt vuxit 
sedan 60-talet). 
 
Affärshus i stadskärnan (gallerior, köpmannavaruhus eller varuhus): Gallerian 
(väster om Stora Torget), Baltzarhuset (söder om Stora Torget) och Åhléns (öster 
om Stora Torget, Åhléns dock på väg bort). 
 
 

                                                           
69Källor: NE, ÖP94 och IP. 
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1.2 Statistisk profil70 
Siffrorna avser år 1995 om inget annat anges och är avrundade. DH = detaljhandel; 
DV = dagligvaror; SV = sällanköpsvaror. DH = DV + SV. Belopp är inklusive 
moms och i miljoner kronor om inte annat anges. KVM = kvadratmeter.  
 
Uppgiften om omsättningen i Motala stadskärna är skattad med stor osäkerhet, +/- 
100 Mkr, till grund har Köpmannaföreningens medlemsregister varit (där även 
ickemedlemmar finns medtagna). Medlemsavgiften baseras på medlemsföretagens 
omsättning. Medlemsföretaget betalar en fast avgift, vars storlek beror på i vilket av 
fem omsättningsintervall som det befinner sig i. Vår skattning är gjord utifrån 
kännedom om de omsättningsintervall som ligger till grund för den fasta avgiften 
och en lista på vilken avgift som befintliga medlemmar betalar och ickemedlemmar 
borde betala om de varit med. 
 
BEFOLKNING 1995 Prognos 
I länet 417 000 (4,7% av Sveriges befolkning)  
I kommunen 43 000 +0,1%/år i tio år 
I staden 30 000  
 
TOTAL OMSÄTTNING DH DV SV 
I länet 13 700 (4,6% av riket) 7 200 6 500 
I kommunen 1 490 830 660 
I stadskärnan (cityhandel) 470 (32% av komm.) 100 à 140 330 à 370 
OMSÄTTNING I KÖPCENTRA    
I länet 3300   
I stadskärnan71 310   
Externcentret Bråstorp 290 230 60 
 
YTOR FÖR DH KVM 
I länet, endast köpcentrum, uthyrbar 185 000 
I tätort, skattat från 1976 års totalytor i Motala 31 000 
 
NYCKELTAL  
Köpcentrumens DH-andel  
i länet 24% 
i stadskärnan 66% 
Externhandelns relation till cityhandeln, DH  
Bråstorp/cityhandel 62% 
Stadskärnans andel  
av DV-handel i kommunen (17% riksgenomsnitt) 18%  
av SV-handel i kommunen (42% riksgenomsnitt) 48%  
 

                                                           
70Källor: Handeln i Sverige, Köpcentrumkatalogen, NE, medlemsregister, Motala centrum  1 
(Förslag till riktlinjer för beräkning av bilplatsbehov, 1976). 
71Omsättning per enhet, DH: Gallerian 110 Mkr + Baltzarhuset 100 Mkr + Åhléns & fd Åhléns 
Livs (blivande Östenssos Livs) 100 Mkr (delvis skattat, Åhléns på väg bort) = 310 Mkr. 
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1.3 Detaljhandelns utveckling i länet72 
Mellan 91-95 har omsättningstillväxten för dagligvaror varit markant högre i länet 
än för riket som helhet, speciellt 1993–95. Prognosen för 96-97 ger även den en 
högre tillväxttakt för länet. Mellan 91-95 har omsättningstillväxten för 
sällanköpsvaror varit lägre i länet än för riket som helhet, dock med en starkare 
trend. Prognosen för 96-97 ger länet en högre tillväxttakt än riket. 
 
De små kommunerna fortsätter att tappa handel handel till de stora men nu bara med 
någon procent per år, från denna regel gör Motala med sitt Bråstorp undantag från 
och med 1992. 
 

2 Fysiska förändringar och effekter enligt 
metodvariant IU73 
Nedan följer de viktigaste händelserna som kan ha påverkat Motalas stadskärna 
sedan 1965, uppdelade på händelser före respektive efter 1985. Med ”Öster” avses 
området öster om Stora Torget, med ”Väster” avses området väster därom, dvs 
primärt Gallerian. De enskilt viktigaste händelserna under 90-talet: Gallerian i 
kvarteret Plåtslagaren och den externa Bråstorp-etableringen.  
 
Följande personer har intervjuats74: 

• Rolf Bengtsson, direktör, Östergötlands Köpmannaförbund. 

• Jan Holmberg, planeringschef, kommunledningskontoret. 

• Hans Johansson, avdelningschef, Skanska. 

• Håkan Johansson, kanslist, köpmannaföreningen. 

• Ove Krafft, detaljhandelsexpert, Handelshögskolan i Göteborg.  

• Lars-Gunnar Lundberg, centrumledare, gallerian Gallerian. 

• Gunnar Wulff, Åhléns. 

• Bengt Östensson, VD, Östenssons Matglada butiker. 

• Gösta Östensson, grundare, Östenssons Matglada butiker. 

                                                           
72Källa: Handeln i Sverige, 1997. 
73 Detta avsnitt baseras alltså på intervjuer, befintliga utredningsrapporter 
mm. 
74 De identifieras ej närmare i rapporten utan benämnes kollektivt IP. 
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Följande utredningar mm har nyttjats: 

• Supermarket, sept. 1977. 

• Nuvarande riksväg genom Motala…, en informationsbroschyr från 
Motala kommun. 

• Översiktsplan för Motala kommun, delen Motala stad, 
antagandehandling, stadsbyggnadskontoret i Motala, 1992–94. 

• Idéskrift för Motala centrum, feb. 1998. 

• Motala centrumplanering, förslag till arbetsprogram, Nordplan AB m.fl., 
1980. 

• Motala centrumplan, arbetsrapport, Nordplan AB m.fl., april 1978. 

• Motala centrum  1, Förslag till riktlinjer för beräkning av bilplatsbehov, 
Nordplan AB,  dec. 1976. 

• Motala centrum, Besökarintervju, delrapport 1, Nordplan AB, sept. 1996. 

• Motala centrum, Intervju med centrums verksamhetsidkare, Nordplan 
AB, sept. 1996. 

• Motala centrum, Stråkanalys, Nordplan AB, sept. 1996. 
 
2.1 Händelser före studerad period 
Nedan följer några viktiga fysiska händelser som har inträffat före 1985, och som 
poängterats särskilt under intervjuerna. De kan ha påverkat stadskärnas 
kommersiella struktur på ett eller annat sätt. 
• EPA kom 1965. Tempo flyttade österut och slogs ihop med EPA till Åhléns på 

70-talet. 
• 1974 delades stadskärnan i två delar av nya RV50. Effekten blev att den norra 

delen – kvarteret Linden och Drottningplan – förtvinade. Idag ingår inte ens 
kvarteret Linden officiellt i centrumområdet. På Drottningplan finns fortfarande 
ett halvt dussin småbutiker av skiftande C/D-karaktär kvar. 

• 1974 flyttade bussterminalen, i samband med den nya riksvägens dragning, från 
sitt ursprungliga läge på Drottningplan till sitt nya vid Folkets hus – ett kvarter 
söder om Gallerian. 

• Under tidigt 70-tal flyttade postkontor och systembolag från kvarteren 
Köpmannen (observera namnet!) och Telegrafen till Kungsgatans västra del, nära 
nuvarande Gallerian. Samtidigt uppfördes det två helt nya byggnader i kvarteren 
Plåtslagaren – Domus (den blivande Gallerian) – och i Buntmakaren, vars 
planlösning passade postens och systembolagets behov av större och 
ändamålsenligare lokaler. Denna ”flyttvåg” orsakade att centrumområdet 



 centrumvandring – 365 – hyresförmåga  
BILAGA Teknisk slutrapport 

ORTSBESKRIVNING Motala 

 

krympte. Stadskärnan har varit mycket större än vad det är idag och omfattade 
även Poppelgatan och Platensgatan. När Stadshypoteket tog över efter JC på 
Öster så förlorade fastighetsägaren mycket, då det kommersiella läget 
försvagades kraftigt. 

• 1973 köpte Kooperationen kvarteret Plåtslagaren och jämnade det med marken. 
(På den här tiden styrdes allt i Motala av tre koryféer: ”allt-i-allon” Tore 
Pettersson – dvs. kommunstyrelsens ordförande och basen över det kommunala 
fastighetsbolaget Platen mm –, stadsarkitekten Ragnar Mohlin och KF-chefen 
Gösta Pärldahl.) Skälet för köpet var att KF ville utöka engagemanget i Motala 
utöver Konsumringen (som fanns till och med 1973 på Baltzarhusets nuvarande 
plats).  

 
I kvarteret Plåtslagaren byggdes varuhuset Domus. I kvarteret fanns tidigare en 

sparbank, en samling osorterade småbutiker inhysta i ett antal mindre hus och 
gamla traditionella byggnader med gårdarna vända inåt. Domusplanerna var 
kanske kända av Systembolaget och Postens etablerare, vilket i sådana fall kan 
ha bidragit till att de tog språnget från det gamla stadskärneområdet till det 
”nya”. Val av plats för nytt Domusvaruhus föll på det ”plottrigaste” kvarteret i 
stadskärnan, dvs. Plåtslagaren. En av effekterna blev att Östenssons Livs 
kastades ut från kvarteret och placerades i baracker på torget! Livsmedelsbutiken 
har aldrig gått så bra som under perioden på torget. När Domus kom så vandrade 
centrumet starkt åt väster. 

• Domus tidigare lokaler rustades upp till köpmannavaruhuset Baltzar med 
Favörbutiken Östenssons Livs (från barackerna på torget) och nio fackbutiker, 
som öppnade 1975. 

 
2.2 Busstationen flyttar ännu en gång 
1985 ändrades trafikföringen på Stora Torget på så sätt att den södra delen blev en 
bussgata med förbud för biltrafik. Förändringen avsåg lokalbussarna och 
regionalbussarna fick vara kvar i sitt gamla terminalläge vid Folkets hus. 
 
 
Effekter: 
Förändringen ledde bland annat till att några butiker flyttade och, för Östenssons 
Livs del, en omsättningsdämpning. Hur stor är svårt att säga. Bussgatan ger både 
vinnare och förlorare menar G Östensson. Om man jämför livsmedelsbutiken i 
Baltzarhuset med Östenssons övriga i jämförliga lägen så säljer den idag mindre per 
kvadratmeter. Att en livsmedelsbutik är beroende av bra parkeringsmöjligheter ges 
av följande exempel: 
 
Mellan 1966 och 1973 hade Östenssons en livsmedelsbutik i hörnet 
Platensgatan/Bispmotalagatan, dvs i det område som då var en del av stadskärnan 
men idag ligger öster om det. 1967, med högertrafikomläggningen, gick det inte 
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längre, enligt G Östenssons utsago, att parkera utanför butiken, vilket startade en 
försvagningsprocess som mynnade ut i att Intersport tog över lokalen 1974. En 
annan IP om bussflytten: ”Det är bra om lokalbussarna kan gå ända in till centrum.” 
 
2.3 Akasian P-hus byggs 
Det har inte tillkommit någon utomhusparkering i stadskärnan sedan 1985, utom 
möjligen på ”Solfjädern” för anställda. 1992 tillkom en inomhusparkering: Akasian 
P-hus.  
 
Effekt: 
Denna anläggning fick ingen större effekt på handeln, varför man tvingades sänka p-
avgifterna. De 200 platserna används idag mest som boendeparkering. 
 
2.4 Domus blir gallerian Gallerian 
1993 byggdes Domus om till köpcentrumet Gallerian i kv. Plåtslagaren: den kanske 
största enskilda centrumpåverkande åtgärden. Denna tyngdpunktsförskjutning 
berodde på den stora konceptförändringen och på att DV ersattes med SV. Gallerian 
har två miljoner besökande per år (1997). Antalet bilplatser på Gallerians 
takparkering har inte förändrats trots omdaningen till galleria. 
 
Domuskvarteret var innan ganska dåligt, ett B-läge. Ett traditionellt Domusvaruhus. 
 
Gallerian fick samma försäljningsyta som Domus hade haft innan och det tog några 
år (2 à 3) innan Gallerian ”formade till sig” och kunderna hittade dit i full skala. 
Hennes & Mauritz kom dock redan 1993/94. Det finns 28 butiker i Gallerian av 
totalt 90 i Motala centrum, vilket motsvarar 1/3. 
 
Att Domus blir gallerian Gallerian är den kanske största enskilda 
centrumpåverkande åtgärden under prioden. 
 
Kvantitativa effekter: 
Inre effekter: 
• När Domus blev Gallerian ökade omsättningen på SV-varor med 50% och 

samtidigt flyttade Konsum ut, vilket gav ytterligare 1700 kvm SV-yta till de 
tidigare 4700 kvm. Sannolikt har andelen lager även minskat: ”De gamla 
varuhusen var livsfarliga med alla sina lagerytor”. 

• SV-volym upp 50% och 36% större SV-ytor, dvs en ökad yteffektivitet på c:a 
10%. Tar man hänsyn till DV-ytorna så blir den ökade yteffektiviteten något 
lägre – men samtidigt har DV-ytor lägre hyresförmåga, vilket värdemässigt 
verkar i motsatt riktning. 

• Andra IP tror på en ökad effektivitet på 5 à 10%, vilket stämmer in i bilden. 
• Totalt ökad volym i kv. Plåtslagaren: 20% enligt en annan IP. 
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Spin-off-effekter med räckvidd Kungsgatan utmed Gallerian: 
• JC, KappAhl och DinSko på Kungsgatan nära Gallerian, har ej har tappat under 

perioden när andra har gjort det. Skälen är:  
1. bra ”egenarbete”, IP tyckte att detta överlägset var den mest viktiga 

framgångsfaktorn, egenarbetet – dvs. pris, produkt, promotion och service –, 
”förklarar 50% av omsättningen”, 

2. bra parkering, IP ansåg detta vara nummer två, och  
3. goda grannar, nummer tre i betydelse. Gallerian (god granne) har påverkat 

dessa butiker positivt, men ”småbutikerna emellan” har ej påverkats av 
Gallerian. 

• Spin-off effekten på närområdet tack vare Gallerian enligt Rolf Bengtsson: +5% 
(ökad yteffektivitet då ytorna är oförändrade). 

 
CVAND:s-effekter: 
• Mellan 1985 och 1998 har Gallerian tagit olika runt torget. Om tagit  

”50” i omsättning från Åhlénshuset så  
”40” från Baltzarhuset och  
”10” från kv. ”Stadshotellet”. 

• En IP trodde att Åhléns har tappat c:a 5% pga Gallerian. 
• Kvarteret Garvaren (Åhlenshuset) var betydligt starkare 1985 än idag. 
 
2.5 Hagenfeldts etablering 
Hagenfeldts etablering, kombinerad med fasadupprustning, i slutet av 80-talet 
stärkte västra hörnet på kvarteret Platen (Stadshotellet) och bidrog till att rycka upp 
hela gågatan.  
 
Kvantitativa effekter: 
Spin-off-effekt tack vare Hagenfeldt: +5%. Mycket lokal räckvidd. 
 
2.6 Följa JC österut 
1993 ägde några tunga omlokaliseringar av butiker rum som orsakade ett följa john-
beteende bland mindre butiker: JC (ursprungligen förkortning för Junior Center) och 
Intersport flyttade över torget i riktning mot Gallerian. 
 
2.7 Apoteket flyttar till den svagare delen 
1994 flyttade apoteket över torget, från Kungsgatans västra del till dess östra. Skälet 
var återigen behovet av större och ändamålsenligare lokaler. Apoteksbolaget är inte 
hyreskänsligt och betalar i de nya lokalerna en betydligt högre hyra än grannarna. 
 
Effekten var, som synes, svår för IP att bedöma: 
• Ingen effekt på omgivningen. 
• Flytten kom att balansera centrumet något.  
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• Restaurang Hallen och butikerna kring apoteket har känt av en positiv effekt av 
apoteksflytten, hur stor visste ej Jan Holmberg. 

 
2.8 Ny gågata 
1988–89 satsade kommunen mycket på torgets miljö, bland annat blev den norra 
delen en gågata. En negativ effekt blev att några kantstens-parkeringsplatser 
försvann. 
 
Kvalitativa effekter: 
• En effekt av införandet av gågata är att det inte går att köra bil över torget, vilket 

drabbar den östra sidan.  
• Gågatan är ”prestigens seger över förnuftet, miljöintressen segrade över 

ekonomiska”.  
• Ingen går där, inget bra läge. 
• Det var fler folk på gågatan när den var bilgata. 
 
Kvantitativa effekter: 
• Effekter på butikerna utmed gågatan: +/-0%. Den negativa effekten av 

kantstensparkeringens försvinnande ”överdrivs av våra handlare”. 
• Effekter på övriga områden: ”Åhléns och Baltzarhuset drabbades.” 
 
2.9 Charlottenborg brinner 
Fram till den 2 mars 1998 fanns det ett köpcentrum i Motala med sex butiker vid 
namn Charlottenborgs köpcentrum. Köpcentret totalförstördes vid en brand den 2 
mars75. 
 
2.10 Externetableringar 
1991 öppnade två stora dagligvaruhallar och en del butiker i Bråstorp. 
 
1991 års etablering av Bråstorp ger ett intressant exempel på tillfälligheternas spel 
vad beträffar placeringen av strategiska butiker i Motalas stadskärna. Frågan var om 
ICA – vid Gallerian – eller Östensson Livs – i Baltzarhuset – skulle lämna 
stadskärnan för Bråstorp. Stadskärnans öde låg i bankens händer! Banken sa 
nämligen nej till ytterligare lån till Östenssons. Dessutom hade ICA centralt 
intresserat sig för ett exernläge. ICA flyttade alltså och Östenssons blev kvar. ICA:s 
lokal togs sedan över av JC, vilket, efter det att andra och mindre butiker följt med, 
orsakade en förstärkning av ”Gallerian”-delen av stadskärnan. (Se även avsnittet 
”Följa JC österut”.)  
 
 

                                                           
75Källa: SvD 3/3 1998. 
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Kvantitativa effekter på Östensson pga ökad extern konkurrens: 
Någon effekt på Östenssons Livs fick inte Bråstorps två nya dagligvaruhallar. 
Orsaken var att det samtidigt försvann två stycken dagligvarubutiker i stadskärnan, 
nämnda ICA och Domus Livs i Domusvaruhuset, och den nya konkurrensen från 
Bråstorp motverkades helt av den betydligt starkare ställning som Östensson Livs 
fick i stadskärnan. Främsta kvarvarande konkurrent i stadskärnan, Åhléns Livs, togs 
över 1996 av Östenssons. 
 
Konkurrenterna till stadskärnan rangordnades på följande vis76: 
1. Bråstorp  
2. Linköping (IKEA Tornby och stadskärnan). 
 
Kvantitativa effekter: 
Effekten blev att ”köptroheten” ökade från 91% till 101%, samtidigt som 
dagligvaruhandeln halverades i stadskärnan. Detta kom att krympa stadskärnan 
ytterligare. Totalt tappade stadskärnan 5% enligt utsago. 
 

3 Samlad bedömning av CVAND enligt 
metodvariant IU 
Runt 1970 så fanns det inga egentliga stråk, utan dagens A-stråk motsvaras av en 
mängd ”A-lägen”: ett antal mindre, utspridda butiker, där var och genererar sitt eget 
läge. 
 
Innan RV50 kom och då bussterminalen fanns kvar på Drottningplan (till 1974) var 
det ”liv och rörelse” mellan Tempo och butikerna på Drottningplan. Ett bevis på 
detta är att Tempos livsmedelsentré vette mot norr. 
 
När Domus kom, 1973, så vandrade centrumet starkt åt väster och centrumområdet 
koncentrerades mycket, vilket det har varit sedan 1985. 
 
1993 byggdes Domus om till köpcentrumet Gallerian i kv. Plåtslagaren: den kanske 
största enskilda stadskärnepåverkande åtgärden. 
 
Stadskärnans gränser har förskjutits betydligt mer i Öster än i Väster. Platensgatan, 
Poppelgatan och Kyrkogatan har helt försvunnit som en märkbar centrumdel. 
Samma öde har drabbat Gallerians bakgator. 
 
Sammanfattningsvis så har centrumvandring eller tyngdpunktsförskjutning av 
kommersiellt besöksintensiva verksamheter skett i två tydliga vågor åt väster över 

                                                           
76Källa: Nordplan, Intervju med centrums verksamhetsidkare, 1996. 
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torget. Den första ägde rum runt 1970 och den andra runt 1990; däremellan har det 
skett en kontinuerlig, men mildare, centrumvandring. Gemensamt för de två vågorna 
är att kvarteret Plåtslagaren (nuvarande Gallerian) har ökat sina marknadsandelar i 
centrum på övriga områdens bekostnad. 
 
Ove Krafft, lektor på Handelshögskolan, Göteborgs universitet, poängterade 
följande viktiga iakttagelse: det har ägt rum två centrumvandringar i Motala, en i 
västlig riktning – sällanköpsvaror – och en i östlig riktning – dagligvaror. Att mäta 
centrumvandringseffekter på dagligvarusidan blir meningslöst, eftersom den helt 
försvunnit på västra sidan (ICA och Domus Livs kontra Östenssons Livs). 
 
 
 
Figur 1 CVAND mellan 1985 och 1998 enl. metodvariant IU. De kraftiga 
ringarna representerar stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. 
Procentsiffrorna (i fetstil) anger förändring i hyresförmåga för citybutik. Bokstäverna 
med mellanliggande pil anger stråkförändringar, exvis A→B anger förändring från A-
stråk till B-stråk. Siffrorna i tunn stil anger hyresnivåerna 1998 för citybutik. TP är 
förkortning för tyngdpunkt (område med högst hyresförmåga). De tjocka pilarna visar 
CVAND-riktningen. Stadskärnans tyngdpunkt är området runt torget med gallerian, 
posten och systembolaget. Kungsgatan är en viktig länk i detta område. 
 

4 Övriga kommentarer från olika IP 
4.1 Stora Torget 
Torget kan vara en barriär mellan Gallerian och övriga delar av stadskärnan. Stora 
Torget uppfattas som stort och ödsligt. På onsdagar och lördagar är det dock 
torghandel, vilket medför liv och rörelse, men i övrigt är det ganska dött. Det är inte 
attraktivt att gå över torget med alla dess parkerade bilar. Det är viktigt med olika 
typer av aktiviteter på torget. Kanske skulle Gallerians dominans minskas något med 
ett attraktivare torg. 
 
Det finns ett speciellt övergångsställe i torgets nordvästra hörn: detta är ett viktigt 
och mycket frekventerat övergångsställe; ”det enda sneda i Sverige”, minskar 
barriären enligt en IP. 
 
För stort torg för att det ska bli mysigt. 
 
4.2 Några exempel på misslyckade satsningar 
Flytt av Baltzarhusets entré 1988 från mitten och högerut pga nya rulltrappor. Denna 
förändring var misslyckad och orsakade att Hemtex och Lek & Hobby flyttade till 
Gallerian.  
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1993 öppnades en saluhall bredvid blivande apoteket och det gamla Stadshotellet. 
Den fick stänga året därpå! Läget på saluhallen följde ett gammalt 
etableringsmönster: lokalen hade nyttjats som saluhall fram till 70-talet, men hade 
därefter stått tom under längre perioder. För att få rusta upp kvarteret krävde 
kommunen att en saluhall öppnades. Orsaker till nedläggande av saluhall: ett för litet 
omland i kombination med – för saluhallsdrift – oerfarna köpmän och 
fastighetsägare. Idag huserar där Restaurang Hallen. 
 
4.3 Hotbilder 
När stadskärnan blir för liten, och Motala ligger i riskzonen, så blir det ointressant 
för konsumenten, dess attraktivitet försvinner, vilket leder till kunden väljer andra 
målpunkter för sina inköp. Idag är Gallerian relativt sett för stor (sagt av Gallerians 
centrumledare!) för centrumets bästa. Två allvarliga hotbilder mot centrum: Robin 
Hood (DV) ersätts i Bråstorp (4000 kvm) med en galleria respektive Åhléns 
avveckling. 
 
Två intervjuundersökningar gjorda 199677 visar att denna process kanske redan har 
startat: 
• "Handeln i stadskärnan håller på att utarmas. Fler butiker läggs ned än som 

öppnar." 
• "Handeln i stadskärnan har stagnerat" 
• "Antalet flanörer i stadskärnan har minskat (mindre folk på stan) och detta för 

med sig minskad handel (färre impulsköp)." 
• ”Handeln i stadskärnan är väldigt centrerad kring torg, post och system. Vilket 

gör att de andra gatorna får dålig omsättning på kunder." 
 
I framtiden kan dock flera rikstäckande kedjeföretag välja att, liksom McDonald´s, 
etablera sig i orter som tidigare ansågs för små med ett ”express-koncept”. Detta 
skulle kunna gynna Motala enligt en IP. 
 

5 Vad som kommer att hända framöver 
enligt metodvariant IU 
Nedan följer en uppräkning av händelser som på sannolika grunder kommer att 
inträffa i Motalas stadskärna. De kan komma att påverka den kommersiella 
strukturen på ett eller annat sätt. 
 
• Parkeringarna ”Solfjädern” och ”Linden” försvinner och blir bostäder. Enligt 

planerna så ska hela ”Linden” försvinna, men sannolikt blir endast en viss del 
                                                           
77Källor: Motala centrum, intervjuer med näringsidkare respektive besökare, 
Nordplan, 1996. 
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bostäder. Detta kommer enligt en IP att leda till ett parkeringsunderskott. Några 
möjliga försvarsåtgärder: Gallerian kan få ett till p-däck till, vilket den är 
förberedd för, och gångmiljön kan förbättras mellan Stora Torget och 
markparkeringen ”Hamnen” respektive Akasian P-hus genom bland annat bättre 
”stråkskyltning”, belysning och skulpturer. Enligt besökareintervjuer78 så är inte 
Solfjädern och Linden viktiga parkeringar för verksamheterna i stadskärnan. 

• Kungsgatans västra del kan bli gårdsgata.  
• Allmänt råder uppfattningen att Motala stadskärna behöver en bättre balans runt 

torget, detta kan kanske ske med hjälp av ankare i både Gallerian och 
”Åhlénshuset” och utveckling av torget – café, fontän, torgstånd, aktiviteter mm. 

• Politikerna vill ej ha mer parkering på torget och tycker att parkeringen där 
främst är till för Östenssons Livs.  

• En hotbild är att Hennes & Mauritz kanske lämnar Motala stadskärna om inte 
hela centrumet stärks kommersiellt. 

• Vad kommer istället för Åhléns? 
• Vad kommer istället för den ena av Östenssons två livsmedelsbutiker? 
• Framtida trafikomläggning planeras. Förslaget är en ny dragning av R50 genom 

"riksvägsreservatet". Effekter på stadskärnan: minskade barriärer och bättre 
miljö. 

• Förlängning av gågatan utanför Gallerian? En kamp mellan bl.a. Motala 
Köpmannaförening och Centerpartiet. Köpmannaföreningen är rädd för att 
biltillgängligheten blir lidande om gågatan förlängs. 

 
Sammanfattning av punkterna ovan:  
Trots kommunens och även andra aktörers vilja att stärka Öster för balansens skull 
så talar mycket för att Gallerian med sin del av Kungsgatan drar det längsta strået. 
Skälen till detta är bl.a.: 
• större osäkerhet om vad som kommer på Öster 
• vid eventuell centrumförsvagning så vinner alltid den starkaste 
• bristen på torgparkering drabbar Öster mer då Gallerian har en perfekt 

takparkering på c:a 200 bpl. 
 

6 Fysiska förändringar och effekter enligt 
metodvariant KL 
Nedan följer en Kolla-Läget-karta, vilken anger möjlig omsättningsförändring för ett 
generellt butiksbestånd i olika delar av stadskärnan mellan 1985 och januari 1998 
baserad på vad som hänt under perioden. 
 

                                                           
78Källa: Motala centrum, delrapport 1, Nordplan, 1996. 
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Figur 2 KL-poäng och förändrad omsättning (hyresförmåga). De tunna 
siffrorna anger förändring i KL-poäng och de feta siffrorna anger den procentuella 
förändringen i hyresförmåga för citybutik. 
 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Busstationen flyttar till Stora Torget. 
• Domus blir gallerian Gallerian. 
• Butiker flyttar över torget i västlig riktning. 
• Ny gågata på torgets norra del. 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) en uppdelning av 
stadskärnan i en yttre och en inre zon, där den potentiella omsättningsmöjligheten i 
innerzonen, vilken omfattas av området nära Gallerian, har stigit med 10 à 15% 
relativt ytterzonen, fördelat enligt följande: 
• Förändring i ytterzon: -1 poäng, vilket motsvarar -2 à 3%. i möjlig omsättning. 
• Förändring i innerzon: +5 poäng, vilket motsvarar +10% i möjlig omsättning. 
Skillnad mellan zonerna blir alltså: 10 à 15%. 
 

7 Jämförelse mellan metodvariant IU och 
metodvariant KL 
Jämförelse mellan genom metodvariant KL och metodvariant Intervjuer och 
utredningar (IU) noterad omsättningsförändring under perioden, kvalitativ och där 
sådan noterats kvantitativ: 
• Några antaganden baserade på olika IP-uppgifter: Gallerian tog 30 Mkr 

sällanköpsvaruomsättning från övriga stadskärnan (1,5*75=dagens oms. på 
112 Mkr; 112-75=37 Mkr och 7 Mkr utifrån). Av dessa togs 50% eller 15 Mkr 
från Åhlénshuset och 40% eller 12 Mkr från Baltzarhuset. 

• En IP uppgav att Åhléns tappade c:a 5% pga Gallerian. Om vi enligt ovan antar 
att tappet är 12 Mkr motsvarar det en oms. i Åhléns på 240 Mkr. En rimligare 
omsättning på c:a 120 Mkr motsvarar et tapp på 10%. Sannolikt värde: -5 à 10%. 

• Spin-off effekten på närområdet tack vare Gallerian enligt en annan IP: +5%. KL 
ger ungefär samma bild. Det verkar endast vara de starkaste grannarna såsom JC, 
KappAhl och DinSko på Kungsgatan som vunnit på Gallerians förnyelse (utöver 
Gallerian själv).  

• Effekter på butikerna då gågatan infördes: +/-0%. Den negativa effekten av 
kantstensparkeringens försvinnande "överdrivs av våra handlare". 

• Spin-off-effekt tack vare Hagenfeldt (H): +5%. Mycket lokal räckvidd, dvs. 
butikerna närmast. 

De två närmaste punkterna ovan stämmer bra med KL bild. 
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KL och IU ger alltså mycket likartade kommersiella bilder av den fysiska resp. 
kommersiella centrumvandringen: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits markant västerut, mot Gallerian 

och delen Kungsgatan utmed Gallerian. Satsningarna på Stora Torget 
(buss, miljö och gågata) har inte kunnat hejda denna utveckling. 

• Hyresförmågan har gått ner öster och söder om torget och upp i väster 
(främst Gallerian och den närmaste delen av Kungsgatan) med en 
nettodifferens på ca 10 à 15%. 
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 NORRKÖPING 

1 Inledande beskrivning 
 
1.1 Stadskärnehistorik och stadskärnans 
struktur79 
Det medeltida Norrköping växte fram kring fallen i Motala ström. Stadens centrum 
var länge en ner till Motala ström slutande torgplats. Idag är detta Gamla Torget, 
som inramas av 1700- och 1800-talsgårdar. År 1613 utlades en ny, rätvinklig 
rutnätsplan norr om strömmen, vilken 1641 blev utgångspunkten för en reglering av 
det gamla stadsområdet. Huvudgata blev Drottninggatan, som numera är gång- och 
spårvägsgata. Norrköpings ekonomiska utveckling under 1800-talet manifesterades 
av den storstadsmässiga stenbebyggelsen. Järnvägsstationen kom 1866, vilken fick 
stor betydelse för Norrköping som fabriksstad: Norrköping framstod en tid som 
Sveriges främsta fabriksstad med över 80% av landets ylleproduktion. Även 
pappersindustrin fick genom Holmens bruk en framträdande plats. Textilkrisen på 
1940-talet slog hårt mot staden. Utlokalisering av fem centrala ämbetsverk har 
bidragit till ett allt med tjänsteinriktat näringsliv. Delar av innerstaden präglas 
numera av storskaliga affärshus efter senare decenniers saneringar. 
 
Norrköpings kommersiella stadskärna har naturliga yttre barriärer mot omgivningen 
i tre väderstreck: Motala ström (norr och väster) och Södra Promenaden (söder). I 
öster lägger halvdussinet parkeringsanläggningar hinder i vägen för en framtida 
expansion. Det kommersiella huvudstråket utgörs av Hospitalsgatan–
Drottninggatan–”Ströget” (det vi valt att kalla stråket genom galleriorna). 
Övergången är extremt kraftig mellan bättre och sämre lägen: Ströget spelar i en 
egen liga. Inre barriärer: Drottninggatan (spårtrafiken), barriäreffekten har delvis 
neutraliserats genom enkelspår, och – främst tidigare – Repslagaregatan. De fyra, 
bredvid varandra liggande, galleriorna står för drygt 80% av handeln i centrum, 
vilket torde vara unikt för en stad av Norrköpings storlek. 
 
Utmärkande: Här finns en av landets största hamnar, flygplatsen är landets tredje när 
det gäller utlandsresenärer, hög exploateringsgrad och de dyra men imageskapande 
spårvagnarna. Sedan mitten av 80-talet har antalet invånare i princip ökat för varje 
år, men mindre än för riket i snitt. Flyktinginvandring står för stor del av ökningen. 
Norrköping är landets åttonde största kommun (var 1870 den tredje största). 
 

                                                           
79Källor: NE och IU. 
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Affärshus i stadskärnan (gallerior, köpmannavaruhus eller varuhus): Gripen (Norr), 
Domino, Linden, Spiralen I och Spiralen II (Söder). 
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1.2 Statistisk profil80 
Siffrorna avser år 1995 om inget annat anges och är avrundade. DH = detaljhandel; 
DV = dagligvaror; SV = sällanköpsvaror. DH = DV + SV. Belopp är inklusive 
moms och i miljoner kronor om inte annat anges. KVM = kvadratmeter. 
 
BEFOLKNING 1995 Prognos 
I länet 417 000 (4,7% av Sveriges befolkning)  
I kommunen 124 000 +0,2%/år fram till år 2003 
I staden 88 000  
 
TOTAL OMSÄTTNING DH DV SV 
I länet 13 700 7 200 6 500 
I kommunen 4 200 2 200 2 000 
I stadskärnan (cityhandel) 1 250 (30% av komm.) 360 890 
På Drottningg. inkl. galleriorna 1 000   
OMSÄTTNING I KÖPCENTRA    
I länet 3 300   
I stadskärnan exkl. Gripen 835   
Externcentret Ingelsta81 670 370 300 
 
YTOR FÖR DH KVM 
I länet, endast köpcentrum, uthyrbar 185 000 
I tätort, totalytor (skattat)i Norrköping 80 000 
 
NYCKELTAL  
Köpcentrumens DH-andel  
i länet 24% 
i stadskärnan exkl. Gripen 67%  
På Drottninggatan exkl. Gripen 84% 
Den konkurrerande externhandelns relation till 
cityhandeln, DH 

 

Ingelsta/cityhandel 54% 
Stadskärnans andel  
av DV-handel i kommunen (17% riksgenomsnitt) 16% 
av SV-handel i kommunen (42% riksgenomsnitt) 45% 
 
 

                                                           
80Källor: Handeln i Sverige, IP, Köpcentrumkatalogen och 
Befolkningsprognoser för kommun. 
81Inkl. MAXI-Huset 400 Mkr DH. 
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1.3 Detaljhandelns utveckling i länet82 
Under hela perioden 1991-1996 har dagligvaruomsättningen utvecklats markant 
gynnsammare i Östergötlands län relativt riket. Även sällanköpsvaruhandeln har 
uppvisat en gynnsammare utveckling relativt rikets – tillväxttakten har dock inte 
varit lika snabb som dagligvaruhandelns. 
Prognosåren 1997 och 1998 beräknas både dagligvaruhandeln och 
sällanköpsvaruhandeln i länet fortsätta att uppvisa en högre tillväxt än riket. 
 

2 Fysiska förändringar och effekter enligt 
metodvariant IU83 
Nedan följer de viktigaste händelserna som kan ha påverkat Norrköpings stadskärna 
sedan kriget, uppdelade på händelser före (ett axplock) respektive efter 1985. Med 
”Norr” och ”Drottninggatans övre/norra del” avses området norr om 
Repslagaregatan, med ”Söder” och ”Drottninggatans nedre/södra del” avses området 
söder därom. 
 
Följande personer har intervjuats84: 

• Lars Backemar, fd fastighetschef, NK. 

• Rolf Bengtsson, direktör, Östergötlands Köpmannaförbund. 

• Måns Hagberg, fd stadsarkitekt. 

• Hand Gäfvert, stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadsenheten. 

• Rolf Ohlsson, centrumledare, galleriorna Spiralen och Linden. 
 
Följande utredningar mm har nyttjats: 

• Köpcentrumkatalogen, Centrum Utveckling, 1996. 

• NK:s årsredovisning (prospekt), 1997. 

• Plats för nya småföretagare, Johan Norrsell m. fl., examensarbete vid 
Avd. för regional planering, KTH, 1985. 

                                                           
82Källa: Handeln i Sverige, 1998. 
 
83 Detta avsnitt baseras alltså på intervjuer, befintliga utredningsrapporter 
mm. 
84 De identifieras ej närmare i rapporten utan benämnes kollektivt IP. 
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• Upprustning och förnyelse av Norrköpings centrum, underlag och förslag, 
Stadsbyggnadsenheten och Tekniska kontoret, Norrköpings kommun, 
1993. 

• Varför är vi i Norrköping?, Kulturnämnden, Norrköpings kommun, 1985. 

• Översiktplan-90, översiksplan för staden, antagen juni 1990. 

• Det stora lyftet, idéskrift för ett vackrare och trivsammare centrum, 
Stadsbyggnads-enheten och Tekniska kontoret, Norrköpings kommun. 

• Befolkningsprognoser för kommun och delområden, 
Kommunledningskontoret, Norrköpings kommun, nov. 1997. 

• Dispositionsplan för innerstaden, Stadsarkitektkontoret, Norrköpings 
kommun, jan. 1982. 

• Ingelsta – Norrköping, konsekvenser för trafik och miljö vid etablering av 
3 externa handelsområden, Nordplan AB, aug. 1993. 

• Norrköping centrum, Ett samtal 89.10.05, Nordplan AB, 1989. 

• Meny 2010, Linköpings Universitet Campus Norrköping vision 2010, 
Norrköpings kommun m.fl., mars 1997. 

 
2.1 Händelser före studerad period 
Nedan följer några viktiga fysiska händelser som har inträffat före 1985, och som 
poängterats särskilt under intervjuerna. De kan ha påverkat stadskärnas 
kommersiella struktur på ett eller annat sätt. 
• Förslaget från 1970 om uppdelningen av gatunätet i ett biltillgängligt och ett 

bilfritt gatunät, med bilparkeringen koncentrerad till parkeringshus, gav god 
åtkomlighet till cityområdet och väl, differentierade trafiknät. Efter kriget (1947–
70) revs en stor del av innerstadsbebyggelsen (totalt 2 000 byggnader, mest i 
slutet av perioden) med följd att stora områden kom att ligga avrivna under lång 
tid. Nya hus byggdes där "den minst användbara bebyggelsen" fanns. De avrivna 
områdena är storleksmässigt oförändrade mellan inventeringarna 1970 och 1982. 
De befanns vid inventeringarna ofta fylla en funktion som ”ödsliga men nyttiga” 
parkeringsplatser85. Sammantaget gav detta en CVAND år söder. 

• Gågator i city i och med dispositionsplan 1970. 
• Trafikomläggning 1975. 
• "Ströget", inomhusgången mellan Spiralen I och II, 1980. 
• Lindens öppnande och omvandling, 1977 (tidigare Tempo från 60-talet). 

                                                           
85 Källor: dispositionsplan, 1982, "Varför är vi i Norrköping?" och Nordplan, 
1989. 
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• EPA 1958 respektive -65. Spiralen II:s öppnande och ombyggnad på samma 
plats, 1970 respektive 1980. 

• Köpmannavaruhus 1969, blev sedermera Spiralen I. 
• Domus öppnande 1964 (nuvarande Domino). 
• Fem statliga verk till Norrköping på 70-talet. ”En del handlare trodde att det 

skulle ge effekt, vilket det inte gjorde.” 
 
2.2 "Det stora lyftet" 
”Det stora lyftet” var ett ambitiöst omdaningsprojekt av i princip hela stadskärnan. 
Projektet bestod av flera delprojekt varav flera inte blev genomförda fullt ut pga 
skenande utgifter (3 x budget: 150 Mkr istället för 50). Oavsett den officiella 
motiveringen till varför projektet kom till var den verkliga orsaken, enligt IP, de 
effekter stadskärnan kände av etableringen i Ingelsta. Man ville även få tillbaka 
initiativet till Drottninggatan. Följande delar av projektet har genomförts och haft 
tydliga effekter: 

• Repslagargatan: "Från signaler till farthinder". 
• Hospitalsgatan 1994: Minskad bilframkomlighet och ny kantstensparkering, 

korttid (+11 bpl). 
• Bussflytt 1993: Bussarna flyttades från Drottninggatan till Gamla 

Rådstugugatan. 
• Spårvagnen: Spårvagnens dubbelspår blir enkelspår på Drottninggatans nedre del 

(mellan Prästgatan och S:t Persgatan). 
• Drottninggatan: Ny gatubeläggning med lägre trottoarkantstenar. 

Nedan redogör vi noggrannare för effekterna av Det stora lyftet på Repslagargatan, 
Hospitalsgatan och Drottninggatan. 
 
Repslagaregatan 
Bytet från trafiksignaler till farthinder i korsningen Repslagaregatan-Drottninggatan 
fick en mycket bra effekt.: 
• "Racertrafiken" (IP-uttryck) som man tidigare hade haft stora problem med 

minskade.  
• Repslagargatans barriäreffekt, som avskiljde den starkare södra delen av 

Drottninggatan från den svagare norra delen av Drottninggatan – 
Drottninggatans nedre norra del är kommersiellt svagare än den övre södra 
(källa: Nordplan, 1989) –, minskade tydligt.  

 
Ingen IP visste tyvärr inte vilka ekonomiska effekter denna förändring fick på 
respektive sida av barriären. Med tanke på den södra delens omsättningshegemoni 
spelar det kanske ingen roll, sannolikt är den för liten för att låta sig mätas. 
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Hospitalsgatan 
Liksom Repslagaregatan försågs Hospitalsgatan med farthinder – dessutom tillkom 
11 bpl som korttidsparkering. Förhoppningen var att dessa åtgärder skulle väcka 
gatan till liv igen. 
 
Effekt pga satsning på Hospitalsgatan: 
Hospitalsgatan hade kanske börjat vakna till liv igen av de för handeln positiva 
förändringarna av gatan som Det stora lyftet medförde om gatan inte samma år som 
upprustningen var färdig (1994) hade förlorat sin starkaste dragare: systembolaget. 
 
Drottninggatan 
Det stora lyftet har haft den största fysiska och ekonomiska påverkan på 
Drottninggatan. De fysiska förändringarna innebär att: 1. Bussarna har försvunnit 
(till Gamla Rådstugugatan), 2. Spårvägen har blivit enkelspårig mellan Prästgatan 
och S:t Persgatan och 3. Ny gatubeläggning med lägre trottoarkantstenar (”en riktig 
gågata”).  
 
Kvantitativa effekter pga satsning på Drottninggatan: 
Åtgärderna på Drottninggatan har haft förebyggande effekt, i annat fall så hade 
centrum tappat något till Ingelsta och till Linköpings Tornby och möjligen till 
Viberga (i Finspångs kommun). Syfte miljösatsningar: ”det ska vara trevligt att vara 
i centrum, få folk att stanna längre och lättare röra sig över större områden.” 
 
På den hypotetiska frågan hur mycket omsättning som kvarhållits/räddats kvar i 
centrum (”annars hade centrum tappat mot Ingelsta och Tornby”) tack vare 
miljösatsningen på Drottninggatan, svarade en IP: 
• 10% av total omsättning (dvs c:a 100 Mkr i dagens penningvärde och konjunktur 

om hela Drottninggatan gynnades, att jämföras med projektets kostnad på 150 
Mkr 1994). 

 
Förändringen på Drottninggatan skulle enligt Kolla-Läget-modellen kunna ge 
(realistiskt bedömt) på stråkparametern +1 à 2p och på miljöparametern +3p, vilket 
totalt ger +5p. Översatt i omsättning blir det +5 à 10%. Dock försvinner något av 
detta pga den försämrade busstillgängligheten. De 10 procenten ovan är kanske 
något överdrivna således. 
 
2.3 Domino istället för Domus 
Mellan 1983 och 91 satsade Konsum massor med pengar på s.k. upprustning 
 
Effekt av Konsums upprustning: 
”Total felsatsning.” 
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Domino fick sin nuvarande utformning under perioden 1993–96 från att tidigare ha 
varit ett Domusvaruhus. Omsättning 1994: 200 Mkr, -95: 235 Mkr och -96: 250 
Mkr. ”Domus gick mycket dåligt tills NK tog över.” 
 
Ungefär samtidigt, omkring 1994, skedde förändringar i Domino och i Spiralen. 
 
Totaleffekt: 
Förändringarna tog ut varandra enligt IP. 
 
Kvantitativa effekter av Domus blev Domino: 
Inre effekter i Domino:  
• Gatuplanet blev bra direkt, +30% volymökning, dock på större ytor då en del 

lagerytor försvann.  
• Källarplanet var lika ”uselt” fram till 1997 då Claes Ohlson (”med ett 

upptagningsområde på 10 mil”) kom dit, som under Domusperioden. Med Clas 
Ohlson följde Intersport och Lekia 1998. Det usla källarplanet berodde på ett 
dåligt Stadiumplagiat (New Sports). Efter Clas Ohlson blev effekten på 
källarplanet: +20% volymökning. Varifrån kom dessa pengar? Spekulation: lite 
från Hageby, lite från Ingelsta, lite utifrån (dvs. ökad köptrohet i kommunen) och 
kanske lite från övriga gallerior (på frågan om de övriga galleriorna kände av 
förändringen: ”den gick spårlöst förbi”) – ej så mycket från övriga centrum som 
ju redan innan ”saknade kraft”. 

• Sammantaget var ändå dessa förändringar för små för att orsaka någon CVAND. 
 
2.4 Spiralens ombyggnad 
1993–94 byggdes Spiralen I och II om invändigt (varuhuskänslan togs bort, ej helt 
genomtänkta gångstråk skapades mm, mest förändringar i Spiralen I).  
 
Effekter: 
• ”Effekten blev sämre än väntad, bl.a. därför att Spiralen I är för liten för att 

denna typ av åtgärder ska få effekt, därför planeras en ny ombyggnad där båda 
husen slås ihop till ett.”  

• Idag sker den främsta ekonomiska kampen i stadskärnan mellan de fyra stora 
galleriorna.  

• CVAND har ersatts med ekonomisk vandring mellan galleriorna, denna 
förskjutning verkar dock ej ha varit betydande: ingen IP har spontant berört den. 
Om man inte förstår den lokala situationen i Norrköping kan detta tyckas 
märkligt: konkurrens mellan näraliggande gallerior kan vara betydande, jämför 
Spiralen, Linden och Domino i Norrköping med Modehuset och Gränden i 
Linköping, där Modehuset dog och Gränden tog alla hyresgäster.  

 
En möjlig förklaring till Norrköpings ”sega” struktur:  
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Spiralen I och II och Linden ägs omsättningsmässigt till c:a 80% av Lundbergs, 
vilket innebär att från ägarhåll finns intresse av att alla galleriorna ska fungera – med 
det omtalade ”Ströget” som sammanbindande länk, vilket gynnar även Domino. Så 
länge Domino sköter sina kort väl uppstår ingen ”inre CVAND” mellan galleriorna: 
om den spontant var på gång så skulle motåtgärder direkt vidtas.  
 
Spiralens och Lindens styrkor:  
• Samma centrumledning. 
• Vid marknadsföring får man stor kraft. 
• Bra biltillgänglighet med humana p-avgifter (Lundbergs äger 

markparkeringarna). 
• Duktiga ledningar.  
 
Ett exempel på bra ledarskap:  
Lundbergs har förmåga att hitta bra dragare, de vårdade Stadium väl i Norrköping, 
Stadiums framgångar beror lika mycket på Lundbergs som på Stadium självt (sagt 
av en opartisk IP). Nästa steg är att gallerialedningen är trovärdig, med gedigen 
handlarbakgrund, annars kan gallerian får svårigheter (om det senare gäller i 
Norrköping framgick ej av IP). 
 
2.5 ”Linden tar från övriga” 
En process mellan 1985 och 1990: Åhléns ytor minskade (halverade sin omsättning), 
tomma ytor uppstod, småbutiker in istället och Hemköp kom. (Inga 
fasadförändringar.) 
 
Kvantitativa effekter: 
Omsättningen i Linden ökade med 20%/år 1986–89 beroende på dels konjunkturen 
och dels ett större antal småbutiker. ”Det är nämligen så att på samma yta så säljer 
man mer om en större butik minskar sina ytor och en ny butiker kommer till.” 
Linden stabil sedan 1990. 
 
”Trots att det övre planet omsätter lika mycket som gatuplanet så har det endast 15% 
av gatuplanets besöksfrekvens! Kvalitétssortimentet finns på övre planet, vilket 
kräver färre kunder. H&M och KappAhl kräver strömmar.”  
 
Ursprungligen var Spiralen dominerande och stark, tillgängliga ytor fanns i Linden, 
vändningen för Linden kom med högkonjunkturen 1986.  
 
Negativ spin-off-effekt: 
• Fram till 1990 tog den från övriga tre.” 
• Idag är Spiralen och Linden lika stora, omsätter c:a 350 Mkr vardera.  
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• 1985 omsatte Linden 100 Mkr mindre i dagens penningvärde. Detta motsvarar 
en volymökning på 40% för Linden. Linden tog nog inte alla dessa pengar från 
stadskärnan (främst galleriorna), utan en del kom nog även utifrån. 

 
2.6 Systembolagets flytt 
Systemet lade ned sin butik på Hospitalsgatan.  
 
Effekt: 
Effekterna av att systemet lade ned 1994 blev att butikerna på Hospitalsgatan "fick 
sig en knäck". Den återhämtning som gatan då borde ha börjat känna av tack vare 
”Det Stora Lyftet” kom av sig. Detta är en förklaring till att förändringarna på 
Hospitalsgatan enligt IP "än så länge är ett fiasko – lyftet har inte kommit". 
 
2.7 Filmstaden ”täppte till” passagen mellan 
Hantverkaregatan och Skomakaregatan 
1990 kom Filmstaden, bl.a. genom att en utomhuspassage för gående mellan 
Hantverkaregatan och Skomakaregatan försvann. Inomhusmötesplatsen till 
biografen och McDonald´s har dock en entré även mot Skomakaregatan.  
 
Effekt Filmstaden: 
”Positiv, det som fanns där tidigare gick dåligt, nu är det en bra mötesplats.” 
 
2.8 Lägre köpkraft i centrum? 
LM Ericsson har minskat sina anställda (under 1997?) i Norrköping från 2300 till 
600, vilket innebär en minskning av den privatanställda arbetskraften med drygt 4%. 
Den totala arbetskraften minskar med c:a 3%. 
 
2.9 Externetableringen Maxi-Huset (Ingelsta) 
Kommunen hade fram till 1988 sagt blankt nej till alla externetableringar. ”Nu har 
kommunen vänt fullständigt.” Norrköping centrum har fortfarande en relativt sett 
mild konkurrens från externa anläggningar. ”Man har ju dessa på Drottninggatan 
istället.” Eurostop blev ej av och Hageby centrum blev förkrympt med bara Lindex 
som enda beklädnadsdragare. 
 
1994 i september etablerade sig Maxi-Huset (med bl.a. ICA) i Ingelsta, 4 km norr 
om stadskärnan. 
 
Effekter: 
ICA Maxi har tagit en stor del av livsmedelshandeln i centrum, men förklarar inte 
ensam minskningen för denna handel. Livsmedelshandeln i centrum var som 
starkast under mitten av 80-talet. Sedan dess har livsmedelsomsättningen minskat 
med 200 Mkr. (Källa: IP.) 
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Förutom ICA finns OBS och Matex i Ingelsta på dagligvarusidan. 
 
Kvantitativa effekter:  
Ett tapp i centrumhandeln på 6% 1995. 1996 slutade +- 0 och 1997 hämtade 
cityhandeln tillbaka 5%. Etableringen orsakade ingen CVAND. 
 

3 Samlad bedömning av CVAND enligt 
metodvariant IU 
Kungsgatan var Norrköpings andra stråk, efter Drottninggatans norra del och 
Hospitalsgatan, fram till och med 50-talet. Ända tills 1970 ansågs Kungsgatan kunna 
räddas som affärsstråk, genom att t.ex. norra Kungsgatan föreslogs göras om till 
gågata. Fram till och med 30-talet fanns även butiker norr om Saltängsbron tack vare 
centralstationen.  
 
Under 50- och 60-talet var Hospitalsgatan en livfull handelsgata. Ända fram till 
mitten av 70-talet var Hospitalsgatan den gata som bäst stod emot den allt starkare 
konkurrensen från Drottninggatan. Gatan "höll" ända tills Tempo (i den norra delen 
på Hospitalsgatan) lades ner – samtidigt som Tempo på södra Drottninggatan blev 
det nya köpcentret Linden(1977). Nu försköts kundströmmarna mot kvarteren kring 
södra Drottninggatan och konfektionsaffärerna drabbades hårt i närheten av där 
”norra” Tempo hade legat. Efter denna period startade en accelererande nedläggning 
av konfektionsbutiker på Hospitalsgatan från vilket Hospitalsgatan aldrig har 
återhämtat sig. Även miljön förslummades. 
 
Sammanfattningsvis: Perioden 1965-1975 karaktäriseras av en koncentration av 
konfektionshandeln till kvarteren kring Drottninggatan och perioden 1975-1985 av 
en koncentration till kvarteren vid södra Drottninggatan. Det har alltså skett en 
successiv koncentration av konfektionshandel till ett allt mindre område. Denna 
utveckling är den huvudsakliga orsaken till att det kommersiella cityt idag är 
begränsat till cityområdets södra del. Efter 1985 har ingen större CVAND ägt rum 
(fem av sju IP är eniga): redan i slutet av 70-talet hade Drottninggatans nedre del 
(inkl. galleriorna) mellan 70 och 75% av all detaljhandelsomsättning i cityområdet 
och i mitten av 80-talet dubbelt så höga hyror som övriga citydelar – samma 
hyresskillnad som idag. Kanske en avvikande mening: ”Norra delen var starkare 
1985.” 
 
På mikronivå har det skett en tyngdpunktsförskjutning – CVAND i österled – från 
Drottninggatans nedre del till Ströget (”inomhusstråket”). En process som startade 
när Ströget kom till (omkring 1980?) och som pågår fortfarande. ”Inomhusstråket 
har blivit tydligare och tydligare genom åren" enligt en IP. Dessutom strider 
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galleriorna sinsemellan om marknadsandelar. Här verkar läget vara av underordnad 
betydelse, det är den kommersiella och tekniska förvaltningen som avgör. Ett 
undantag: Linden genomgick en strukturprocess fram till 1990 som innebar att en 
del av Åhléns ytor ersattes av konkurrenskraftiga småbutiker, effekt: Linden tog från 
de övriga tre stora. Idag är antagligen en sådan ”kvalitétsväxling” ej möjlig i någon 
av galleriorna. 
 
 
 
Figur 1 Ingen CVAND mellan 1985 och 1998 enl. metodvariant IU. Siffrorna i 
tunn stil anger hyresnivåerna 1998 för citybutik. TP är förkortning för tyngdpunkt 
(område med högst hyresförmåga). Mellan Linden och Spiralen går det mest folk 
idag. 
 

4 Övriga kommentarer från olika IP 
4.1 Om centrumets tillgänglighet 
En tillgång i stadskärnan är parkeringen. ”2 000 bpl inom 100 meter.” 
 
4.2 Ett av de stora problemen med Norrköping 
”Vi är inte tillräckligt unika för att dra folk." Det är inte många butiker idag som har 
en regional marknad, de är ex.: BilTema, IKEA, Clas Ohlson och 
Handelskompagniet (idrott). Om inte H&M hade ”sönderetablerat sig” så skulle de 
också ha tillhört denna exklusiva skara. 
 
4.3 Norrköping vs Linköping – en jämförelse 
Linköping 
Styrkor: Universitetsstad, stiftstad, länshuvudstad, regionsjukhus, ursprungligen en 
liten stad – uppsvinget kom med krigsindustrin 1945, gick om befolkningsmässigt 
när studenterna mantalsskrevs. 
 
Norrköping 
Har ingen av Linköpings ovan nämnda styrkor. Arbetarstad, större 
invandrarinflyttning, lägre medelinkomst, ursprungligen en mycket större stad 
relativt sett – textilindustrins kollaps på 60-talet var spiken i kistan för storhetstiden. 
 
4.4 Pågående strukturomvandlingar 
Först kom handeln kring torget, sedan kom järnvägen och påverkade, sedan bilen 
och slutligen varuhusen. Och nu? Domus, Tempo och EPA byggde på 60-talet i alla 
större svenska städer. Centrumet hamnade kring dessa enheter. Vad kommer i 
framtiden? IT-handel in spe: 15–20% (jmf. med dagens postorderförsäljning på 15–
20%). 
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”Kedjeföretagen väger allt mindre ju fler de blir, idag är Clas Ohlson i Domino den 
starkaste dragaren i city.” 
 
”Sedan 3–4 år tillbaka vill hyresgästerna ha mindre ytor, vilket är till det bättre för 
alla parter eftersom trycket på bra belägna ytor är stort från hyresstarka potentiella 
hyresgäster.” (För sämre belägna ytor – i B?, C och D-lägen – torde denna 
utveckling vara till det värre.) 
 

5 Vad som kommer att hända framöver 
enligt metodvariant IU 
Nedan följer en uppräkning av händelser som på sannolika grunder kommer att 
inträffa i Norrköpings stadskärna. De kan komma att påverka den kommersiella 
strukturen på ett eller annat sätt. 
 
• Kommunen räknar med att utbyggnaden av Campus Norrköping (Linköpings 

universitet i Norrköping) kommer att lyfta befolkningstrenden. Den 
genomsnittliga prognostiserade befolkningsökningen per år är 0,4% mellan 2003 
och 2010. Campus Norrköping är Universitetet i Linköpings filial i Norrköping. 
Under Campus Norrköpings första år (1997) var antalet studerande 1 800. År 
2002 kommer de studerande att vara 5 000 och då Campuset är fullt utbyggt år 
2010 kommer det att vara 15 000 studerande. Universitetsområdet kommer att 
ligga i det s.k. Holmenområdet, precis väster om Drottninggatans nedre del. 

• Upprustningen av Holmenområdet har kommit ungefär halvvägs. ”Det första 
bygget i Norrköping sedan kriget som är påkostat – förstklassigt.” Om eventuella 
effekter på handeln i stadskärnan: "Det som angränsar till centrum tror jag 
påverkar centrum." 

• Vad blir det av Kungsgatan i framtiden? Den har nyligen förnyats helt och hållet 
och var tidigare, till och med 50-talet, Norrköpings andra stråk efter 
Drottninggatans norra del och Hospitalsgatan. 

• Lundbergs genomför en omfattande upprustning av Spiralen för 150 Mkr (fjärde 
större förändringen sedan EPA:s tid), bl.a. inglasning mellan Spiralen I och II. 
(Även planerad fysisk upprustning av parkeringarna vid galleriorna?) 

• Någon av Lundbergs p-platser blir bostäder?  
• Studentbostäder på Domino?  
• Västra Saltängen: resecentrum kommer och bussterminal flyttas från sitt 

nuvarande läge. 
 
Sammanfattning av punkterna ovan: I den ständiga, men oligopolaktiga, kampen 
mellan galleriorna och med den planerade förstärkningen av ”Ströget” (kanske kan 
man i framtiden gå helt inomhus från Spiralen I till Domino) kommer 
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Drottninggatan ytterligare att försvagas gentemot ”Ströget”. Huruvida ett nytt stråk 
uppkommer på Prästgatan tack vare Holmenområdet och universitetet (vilket skulle 
kunna gynna Domino och Linden mer än Spiralen) är högst osäkert (IP har olika 
uppfattningar i frågan). Hur som helst ligger detta långt in i framtiden: Campuset är 
fullt utbyggt först år 2010. 
 

6 Fysiska förändringar och effekter enligt 
metodvariant KL 
Nedan följer en Kolla-Läget-karta, vilken anger möjlig omsättningsförändring för ett 
generellt butiksbestånd i olika delar av stadskärnan mellan 1985 och 1998, baserad 
på vad som hänt under perioden. 
 
 
 
Figur 2 KL-poäng och förändrad omsättning (hyresförmåga). De tunna 
siffrorna anger förändring i KL-poäng och de feta siffrorna anger den procentuella 
förändringen i hyresförmåga för citybutik. 
 
 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Upprustningen av Drottninggatan, "Det stora lyftet", dvs förbättring av 

gatubeläggning, enkelspår och bussflytt. 
• Inre förändringar av alla fyra galleriorna (Domino, Linden, Spiralen I och II). 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) en uppdelning av centrum 
i en norr-zon och en sydzon, där sydzonen utgörs av nedre delen av Drottninggatan 
och de fyra galleriorna och norrzonen det gamla centrumet i Norr med bla. 
Hospitalsgatan. Centrumvandringen har enligt KL varit högst begränsad: 
• Förändring i norrzon: +/-0 poäng. 
• Förändring i sydzon: +2 à 3 poäng, vilket motsvarar +3 à 4% i möjlig 

omsättning. 
 

7 Jämförelse mellan metodvariant IU och 
metodvariant KL 
Jämförelse mellan genom metodvariant KL och metodvariant Intervjuer och 
utredningar (IU) noterad omsättningsförändring under perioden, kvalitativ och där 
sådan noterats kvantitativ: 
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• Pga av den norra delens låga andel av detaljhandelsomsättningen i stadskärnan så 
har enligt IU sedan 1985 ingen märkbar förskjutning ägt rum åt söder, vilket 
även KL visar. 

• På den hypotetiska frågan hur mycket omsättning som kvarhållits/räddats kvar i 
stadskärnan ("annars hade stadskärnan tappat mot Ingelsta och Tornby") tack 
vare miljösatsningen på Drottninggatan, svarade en IP: 10% av total omsättning. 
Förändringen på Drottninggatan skulle enligt KL kunna ge (realistiskt bedömt) 
på stråkparametern +1 à 2p och på miljöparametern +3p, vilket totalt ger +5p. 
Översatt i omsättning blir detta +5 à 10%. Dock försvinner något av detta pga 
den försämrade busstillgängligheten. IP:s ovan uppgivna 10% är kanske något 
överdrivna således. Kanske +5 à 10% är mer realistiskt som en sammanvägning 
av KL och IU.  

• Den möjliga uppgång på Söder som KL anger kan ha ägt rum, men är svår att 
enkelt påvisa. Den inre kampen mellan galleriorna verkar i stort sett ha tagit ut 
varandra. KL:s möjliga uppgång på 3 à 4 % motsvarar c:a 30 Mkr i dagens 
penningvärde. Denna summa kan rimligen ej ha tagits från övriga stadskärnan, 
då detta är för litet; återstår bl.a. ökat inflöde till kommunen. "Köptrohetstalet" 
för sällanköpsvaror i kommunen har ökat från 93% till 100% från 1990 till 1995. 
Hur stor del av detta tillskott har tillfallit stadskärnan går ej att säga då 
externcentret Ingelsta kom till kommunen under samma period. 

 
Eftersom det inte har ägt rum någon centrumvandring så blir 
Norrköpingsfallet inte särskilt intressant. Dock: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har enligt KL förskjutits något söderöver och in i 

galleriorna. Motsvarande uppgång i omsättning är svår att notera i IU 
eftersom bilden domineras av en svårbeskriven kamp mellan galleriorna, 
som alla ligger i den södra delen.  

• Dock har ”Det stora lyftet” gett en generellt positiv effekt och här stämmer 
KL och IU väl överens. 
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 NYKÖPING 
 

1 Inledande beskrivning 
 
1.1 Stadskärnehistorik och stadskärnans 
struktur86 
Staden har vuxit upp i anslutning till åns utlopp i Östersjön. Efter en brand 1655 då 
all bebyggelse förstördes kunde drottning Kristinas fastslagna rutnätsplan från 1647 
genomföras. Från denna tid återstår inte mycket pga ryssarnas härjningar 1719. 
Under 1800-talet växte det fram industribebyggelse utmed Nyköpingsån, och 
stadsbebyggelsen har i stort behållit sin låga, väl sammanhållna karaktär. 
 
Nyköpings kommersiella stadskärna är idag delad i en västlig och en östlig del, där 
den västliga helt dominerar. Nyköpingån är en naturlig barriär mellan 
stadskärnedelarna. Det kommersiella huvudstråket utgörs av Västra Storgatan 
mellan Bagaregatan och Slottsgatan. I övrigt på Väster av någon 
detaljhandelsbetydelse är endast korta avsnitt i omedelbar anslutning till Västra 
Storgatan samt ett kort avsnitt av Västra Kvarngatan. Ett betydligt svagare stråk 
finns även på Öster utmed Östra Storgatan. Övergången är skarp mellan bättre och 
sämre lägen på Väster, det finns här en tydlig centrumgräns. Ett tillägg (7): det finns 
alldeles för många D-stråk – stadskärnan är för utspridd. En inre barriär på Väster är 
Bagaregatan ”på något sätt”: det finns inget naturligt stråk på Västra Storgatan 
väster om Bagaregatan. Dessutom utgör, vid sidan om ån, Stora Torget och alla 
offentliga byggnader (polisstationen, Länsstyrelsen, Rådhuset, Stadshuset, kyrkan 
och skolan) mellan Öster och Väster ett nästan oöverstigligt hinder för att få ihop 
stadskärnedelarna med varandra. Denna del i den tudelade stadskärnan upplevs som 
”mörk och dyster”. 
 
Utmärkande: Residensstad, trots att Eskilstuna är nästan dubbelt så stor. Staden är 
historiskt känd för Nyköpings gästabud, 1317, då kungen lät fängsla sina två bröder. 
Den var även centralpunkt i slutet av 1500-talet för hertig Karls styre. Detta innebar 
en ekonomisk och befolkningsmässig höjdpunkt för staden, som då var en av rikets 
större. Efter denna epok nådde staden samma storlek först i slutet av 1800-talet. 
Invånarantalet har varit mycket stabilt sedan tidigt 1970-tal. 
 
Affärshus i stadskärnan (gallerior, köpmannavaruhus eller varuhus): Nyckeln, 
Västerport, Näckrosen, Axet och Åhléns (alla på Väster). 

                                                           
86Källor: NE och IP. 
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1.2 Statistisk profil87 
Siffrorna avser om inget annat anges år 1996 och är avrundade. DH = detaljhandel; 
DV = dagligvaror; SV = sällanköpsvaror. DH = DV + SV. Belopp är inklusive 
moms och i miljoner kronor om inte annat anges. KVM = kvadratmeter. 
 
BEFOLKNING 1996 
I länet 257 000 (2,9% av Sveriges befolkning) 
I kommunen 50 000 (+-0% sedan -95) 
I staden c:a 32 000 
 
TOTAL OMSÄTTNING DH DV SV 
I länet 7 800 (2,7% av riket) 4 500 3 300 
I kommunen 1 700 850  850 
I stadskärnan (cityhandel) 670 (39% av komm.) (650 -97) 150 520  
Omsättningsfördelning Väster/Öster 540/130   
OMSÄTTNING I KÖPCENTRA    
I länet 1 000   
I stadskärnan88 370   
 
YTOR FÖR DH KVM 
I länet, endast köpcentrum, uthyrbar 47 000 
I stadskärna, butiksytor i Nyköping 50 000 
 
NYCKELTAL  
Köpcentrumens DH-andel  
i länet 14% 
i stadskärnan89 55% 
Stadskärnans andel  
av DV-handel i kommunen  (17% riksmedel) 17% (18% 1995) 
av SV-handel i kommunen (42% riksmedel) 60 % (67% 1995) 
 
 

                                                           
87Källor: Handeln i Sverige 1998, Köpcentrumkatalogen 1996 och NE. 
88Nyckeln 80 Mkr + Näckrosen 75 Mkr + Västerport 75 Mkr + antaget Åhléns 
(inkl. Hemköp och Axet) 140 Mkr = 370 Mkr. 
89Exkluderar man Öster stiger siffran till c:a 67%. Om man jämför detta tal 
med övriga orter verkar det finnas ett samband mellan höpcentrumandelen i 
stadskärnan och stadens storlek: ju mindre stad desto större 
köpcentrumandel. Malmö och det speciella Norrköping avviker dock från 
mönstret. 
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1.3 Detaljhandelns utveckling i länet90 
Mellan 1991–96 har omsättningstillväxten för dagligvaror haft en identisk 
utveckling i länet – till vilket även Eskilstuna hör – som för riket som helhet, med 
undantag för en betydligt sämre utveckling 1994 för länet. Länets 
sällanköpsvaruhandel har efter 1991 uppvisat en något ogynnsammare 
omsättningsutveckling än riket. Prognosen för 1997 och 98 innebär att både DV och 
SV-handel i länet beräknas uppvisa ungefär likartad utveckling som för riket totalt. 
 

2 Fysiska förändringar och effekter enligt
 metodvariant IU91 
Nedan följer de viktigaste händelserna som kan ha påverkat Nyköpings stadskärna 
sedan 60-talet, uppdelade på händelser före (endast i punktform) respektive efter 
1985. Med ”Väster” avses området väster om Nyköpingsån och med ”Öster” 
området öster därom. (Helt korrekt ligger stadskärnans axel egentligen i en 
sydvästlig-nordostlig riktning.) 
 
Följande personer har intervjuats92: 

• Anders Bjurström, projektledare näringslivsfrågor, Nyköpings kommun. 

• Håkan Lundberg, centrumledare för Nyköpings stadskärna. 

• Hans Nilsson, trafikplanerare, Nyköpings kommun. 

• Eva Pettersson, uthyrning, Axel Johnson Fastigheter. 

• Sven Hanson, fastighetsägare, Fastighets AB Viktor. 
 
Följande utredningar mm har bl.a. nyttjats: 

• (1) Detaljhandelsutredning, Områdesplan Nyköping, CentrumUtveckling, 
1985. 

• (2) Översiktsplan för Nyköping tätort, Stadsbyggnadskontoret, 11 dec 
1990. 

• (3) Så här förbättrar vi tillgängligheten i Nyköpings stadskärna, Nordplan 
AB, 10 juni 1997. 

• (4) Parkeringskarta över Nyköpings stadskärna, 1985. 
                                                           
90Källa: Handeln i Sverige, 1998. 
91Detta avsnitt baseras alltså på intervjuer, befintliga utredningsrapporter 
mm.  
92 De identifieras ej närmare i rapporten utan benämnes kollektivt IP. 
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• (5) Tidplan för genomförande, Stadskärnans Förnyelse i Nyköping, 
sommaren 1997. 

• (6) Områdesplan Nyköping, Bostäder, handel och industri, 
Stadsbyggnadskontoret, 1984. 

• (7) Nyöpings centrum, Besökarenkät, företagarenkät och stråkanalys, 
Nordplan AB, 1996. 

 
2.1 Händelser före studerad period 
Nedan följer några viktiga fysiska händelser som har inträffat före 1985, och som 
poängterats särskilt under intervjuerna. De kan ha påverkat stadskärnas 
kommersiella struktur på ett eller annat sätt. 
 
• 1962–3 öppnade Domus i kv. Klädeshandlaren (nuvarande galleria Nyckeln). 
• 1970 öppnade gallerian Näckrosen. 
• På 70-talet försvann systembolaget från Öster. 
• 1982 blev delar av Västra Storgatan de facto en gågata, trots att ombyggnaden 

till gågatustandard genomfördes i etapper först 1984–86. 
 
2.2 1990 stärks Väster med två nya gallerior 
Domusvaruhuset omvandlades till gallerian Nyckeln samtidigt som en ny galleria, 
Västerport, invigdes. Dessa händelser skedde i stort sett samtidigt, 1989/90 resp. 
1990, och i två grannkvarter på Väster: Västra Storgatan (mellan Västra 
Trädgårdsgatan och Fruängsgatan) får i och med detta tre gallerior och ett varuhus 
(Åhléns) utmed tre sammanhängande kvarter. (Med Axets tillkomst blir det fem 
”inomhusstråk” på samma sträcka.) 
 
Nyckelns förnyelse innebar bla att ett extra våningsplan byggdes, dessutom 
genomfördes även en ombyggnad 1992. Domus minskade stegvis sitt engagemang i 
fastigheten. Inför uppförandet av Västerport revs några trähus som bla hyste affärer 
och en biograf. 
 
Kvalitativ effekt på Väster: 
Tyngdpunktsförskjutning ett kvarter åt väster på Väster. Alltså en centrumvandring i 
miniatyr från H&M – för en gångs skull – mot Nyckeln och Västerport. Innan 
Västerports etablering var Domus den främsta mötesplatsen (”vi träffas i 
Domushörnan”), men med Västerport uppstod ett flertal mindre mötesplatser utmed 
Västra Storgatan. 
 
Kvantitativa effekter: 
Mellan 1985 och 1998 har följande centrumvandring mellan Öster och Väster ägt 
rum. Även andra händelser än Domusomvandling och Västerportsinvigning kan 
spela in. 
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Handeln uppdelad på 
Väster och Öster 

Väster (andel av 
total handel) 

Öster (andel av 
total handel) 

Stadskärnans handel totalt 
DH, löpande priser 

1985 2/3 1/3  
1998 3/4 1/4 650 Mkr 1997 
 
• Detta motsvarar, räknat i dagens penningvärde och marknadsvolym, en 

förskjutning på +50 Mkr för Väster resp. -50 Mkr för Öster eller ett nettogap på 
100 Mkr. 

• Omräknat i procent motsvarar detta c:a +12% för Väster och -25% för Öster. 
 
2.3 Näckrosen bygger om 
Näckrosen öppnade 1970 och byggdes om 1995 med ny inredning, golv och 
innerväggar. 
 
Den fick en dålig planlösning, vilket medför att den snart kommer att förnyas igen. 
Gallerian fick ändå en betalningsstark hyresgäst: Thorn. 
 
Effekter omb. -95 (IP): 
• ”Näckrosen kommer aldrig att bli ett AA-läge.” 
• Ingen spin-off-effekt. 
• Ombyggnaden var dock lönsam (!), fick upp hyrorna. 
 
2.4 Förändringar i dagligvaruutbudet 
Idag finns ICA Kronhallen på Öster och Hemköp och ICA Näckrosen på Väster. 
ICA Näckrosen är något mindre än de jämbördiga Hemköp och Kronhallen. 
 
”Magneten” Kronhallen har minskat i yta och betydelse under perioden enligt IP. 
Den är dock fortfarande en stor dragare (den enda) på Öster (7). Hemköp ersatte 
Åhléns Livs omkring 1992. ”Hemköp” drar mer kunder än vad Åhléns Livs gjorde.” 
 
2.5 Stadskärnans femte kommersiella inom
 husstråk: Axet 
Axet blev färdig oktober-november 1997. Den nya gallerian Axet, 400 kvm 
butiksyta, är tänkt att ha fem hyresgäster (men har endast fyra): 
1. Naturapoteket, som kom från Västerport där den låg i ett ”bakläge”. 
2. En butik från en annan del av stadskärnan. 
3–4. Två butiker som ej funnits i Nyköping tidigare. 
5. Vakant (längst in). 
 
Samtidigt med gallerian fick även Åhléns en ny entré. 
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För att få den sista ytan uthyrd i Axet har en ombyggnad genomförts med syfte att 
öppna upp för ett gångstråk mellan Åhléns och Axet. I dagsläget verkar detta 
kundflöde ej ha infunnits sig. 
 
2.6 ”Experimentet” på Öster 
För att locka människor till Öster och för att svara på Västers gågatusatsning 
skapade man 1990 en ”gågata” på Östra Storgatan mellan Östra Kyrkgatan och 
Skjutsaregatan. Samtidigt reparerades bron mellan stadskärnedelarna. 
 
Det var ingen riktig gågata utan en bussgata då bussar fortfarande var tillåtna. 
”Bussbolaget är vansinnigt starkt.” Dock försvann en busshållplats åt vardera hållet, 
dvs totalt fyra hållplatser blev två. 
 
Kvalitativa effekter pga bussförändring: 
”I mindre orter kommer det inte så många stadskärebesökare med buss, detta gäller i 
alla fall för Nyköping. Därför blir inte effekten så stor i mindre orter när busslinjer 
ändras.”  
 
Kvalitativa effekter pga bilbegränsning: 
Denna förändring skapade problem (”det blev dåliga tider”) för näringsidkarna. 
Därför kallades införandet av gågata och därmed minskningen av buss- och biltrafik 
lite sarkastiskt av en IP för ”experimentet”. Kritiken ledde till att bilar blev tillåtna 
igen 1995, och det som finns kvar som ett minne är gågatubeläggningen, nya pollare 
och upphöjningar vid övergångsställen. 
 
Kvantitativ effekt pga gågata och bussminskning: 
• -20% i omsättningsvolym för butiker utmed ”gågatan”. 
 
Detta exempel på en misslyckad gågatusatsning kan jämföras med Motalas dito. 
Ytterligare förstärks uppfattningen att gågata endast passar på det starkaste stråket i 
en stadskärna. 
 
2.7 Parkeringsförändringar 
Parkeringssituationen upplevs som ett problem: ”det finns få bra platser.” ”Vad som 
är långa avstånd för oss bönder är korta för er stockholmare”. Även en utredning 
från 1996 (7) visar att andelen besökare som är nöjda med parkeringssituationen är 
alldeles för låg. De bästa bpl finns på Åhléns tak. 
 
Bilplatsförändringar (högst ungefärligt) på Väster under perioden (3) (4) (IP): 
• +60 bpl i kv. Gripen/Yrkesskolan (p-garage nordost om Åhléns). Tidigare fanns 

här c:a 70 bpl på mark, vilka nu alltså är ersatta med detta garage; ett garage med 
vissa problem – dåligt planerat mm och står ofta tomt. Dessutom är det ”gratis” 
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att parkera på gatan: ”den tillåtna tiden på 15 minuter överskrids ofta till 30 
minuter, dessutom finns det bara två lapplisor i stan.” 

• +60 bpl lite varstans (främst Järnvägsgatan och i form av kantstensparkering). 
• +25 bpl vid Repslagargatan/Hospitalsgatan, vilka i slutet av 80-talet ersatte de 

bättre belägna bpl på Stora Torget. 
• -60 bpl då Västerport kom. 
• -30 bpl då Domus omvandlades till Nyckeln. 
• -35 bpl på Stora Torget (markparkering mellan Stadshuset och Länsstyrelsen). 
Summa: +20 bpl mellan 1985 och 1998, dvs ett obefintligt nettotillskott. 
 
Min bedömning är dock att ”omflyttningen” av bpl sammantaget har inneburit en 
försämring. Detta stämmer med IP:s uppfattning ovan om bristen på bra belägen 
parkering. 
 
Redan 1985 talade utvecklingen emot Öster (1): ”Tillgängligheten med bil är dålig, 
bpl är få och svåra att hitta. Bilburna har egentligen inga andra möjligheter än 
Väster.” 
 
2.8 800-årsjubileum 1989 
Detta firande innebar bla en allmän upprustning av stadskärnan, nya planteringar 
och en upprustning av hamnområdet. 
 
2.9 Posten flyttar västerut 
Posten flyttade till Väster i samband med att Domus blev gallerian Nyckeln 1990. 
En IP betonade vikten av att ha bra ”magneter” i stråkets båda ändar. På Öster 
utgjordes dessa magneter av posten och ICA Kronhallen. Under perioden har posten 
försvunnit till Väster och Kronhallen minskat i betydelse. 
 
Kvalitativ effekt på Öster: 
”Att flytta en verksamhet av postens karaktär får mycket större betydelse på 
omgivningen i en liten stad som Nyköping än i en större som Linköping. Nu finns 
det inga dragare på Öster.” 
 
Kvalitativ effekt på Väster: 
Postens placering i Nyckeln är en av flera orsaker till att Nyköpings tyngdpunkt idag 
utgörs av Nyckeln och gatstumpen utmed denna galleria. 
 
2.10 Systembolaget flyttar på Väster 
Systembolaget flyttar från övre Bagaregatan (Bagaregatan 52) till Västra Kvarngatan 
7 (på Västerports baksida) omkring 1990. 
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Kvalitativ effekt: 
Huvudorsak till att Bagaregatan norr om Västra Storgatan har försvagats från B-
stråk till C-stråk. 
 
2.11 Några andra förändringar i butiks- och ser
 viceutbudet 
• Biblioteket flyttar från Väster 

Biblioteket flyttar från Västra Storgatan till ”Culturum”. Culturum ligger mellan 
Öster och Väster, något norr om S:t Nicolaikyrkan. 

 
• Ny McDonald´s på Väster 

Under 1997/98 etablerades en ny McDonald´s i samma kvarter som Västerport i 
hörnet av Västra Storgatan och Bagaregatan. 

 
• Ny cykelhandlare på Öster 

På Östra Storgatan kom en ny cykelhandlare omkring 1992. Den befintliga 
cykelhandlaren trodde då på en omsättningsnedgång på 20% pga ökad 
konkurrens, men ökade istället sin omsättning med 15%! Se här nyttan av goda 
grannar. En sannolik förklaring till uppgången är också att näringsidkaren 
skärpte sig när han fick en ny konkurrent som granne. 

 
2.12 Externetableringar 
Följande förändringar har ägt rum under perioden: 
• OBS! vid Gustavsbergsvägen 4, c:a två km nordnordost om stadskärnan, fanns 

sedan tidigare. 
• Gumsbacken, drygt två km sydväst om stadskärnan, etablerades 1993 med bla 

mat, barnkläder, radio/TV, Intersport, McDonald´s och kläder. 
• Det kommer en ICA Kvantum enligt IP. 
 
Effekter OBS! och Gumsbacken: 
”Öster och Väster drabbades lika mycket av dessa etableringar.” 
 

3 Samlad bedömning av CVAND enligt 
metodvariant IU 
Centrumvandringen från Öster till Väster har pågått under en mycket lång tid. Redan 
på 60-talet var Väster det område ”där alla affärerna fanns”. En av de stora dragarna 
på Öster, ICA Kronhallen, har krympt mycket sedan 60-talet. 
 
En detaljhandelsutredning ger 1985 en samstämmig bild (1): Väster har kommit att 
utvecklas till den mer moderna delen. Expansion av detaljhandel på Väster och 
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tendenser till förflyttningar av detaljhandel från Öster till Väster. Centrum håller på 
att koncentreras. 
 
De stora händelserna runt 1990, Domus omvandling och Västerports etablering, kom 
att förskjuta tyngdpunkten ett kvarter åt väster på Väster. Alltså en centrumvandring 
i miniatyr från H&M – för en gångs skull – mot Nyckeln och Västerport. 
 
Dessa händelser bidrog även till den större CVAND-en från Öster till Väster under 
studieperioden. 
 
 
 
Figur 1 CVAND mellan 1985 och 1998 enl. metodvariant IU. De kraftiga 
ringarna representerar stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. 
Procentsiffrorna (i fetstil) anger förändring i hyresförmåga för citybutik. Bokstäverna 
med mellanliggande pil anger stråkförändringar, exvis A→B anger förändring från A-
stråk till B-stråk. TP är förkortning för tyngdpunkt (område med högst hyresförmåga). 
De tjocka pilarna visar CVAND-riktningen.  
 

4 Vad som kommer att hända framöver 
enligt metodvariant IU 
Nedan följer en uppräkning av händelser som på sannolika grunder kommer att 
inträffa i Nyköpings stadskärna. De kan komma att påverka den kommersiella 
strukturen på ett eller annat sätt. 
 
• Det finns en vilja att göra den kommersiella stadskärnan större på Väster: 

förstärka delen väster om Bagaregatan. 
• Dagens A-stråk anses vara det viktigaste, en koncentrationstrend således. 
• Längre gågata på Väster till Fruängsgatan (3) (5). 
• Stora Torget bussfritt (3). 
• Vingresor vill flytta från Öster till Väster. Försvagar Öster. 
• ICA Kvantum kommer externt. 
• Enkelriktningen på Västra Kvarngatan utmed Västerports baksida, där 

systembolaget ligger, försvinner. 
• En IP tror på framtida CVAND i nord-sydlig riktning på Väster; framför allt på 

en CVAND mot Nyköpings Strand-området (nya lägenheter och butiker) inom 
en 10–15-årsperiod. 

• ”Öster blir en blindtarm till Väster med mycket bilburna kunder.” 
• Många butiker, både på Öster och på Väster, lever idag på marginalen. 
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Sammanfattning: Under förutsättning att stadskärnan får en ekonomisk tillväxt i 
framtiden så tillfaller denna tillväxt i allt väsentligt Väster. Idag saknar Väster en bra 
fysisk struktur för att kunna växa på ytan. Till exempel Västra Kvarngatan, den 
sidogata som kommit mest på Väster sedan 1985, har ett byggnadsbestånd som bäst 
klarar ett bra C-läge. Därför tror jag på en fortsatt koncentration av centrum, med 
undantag för att A-stråket på Västra Storgatan kan komma att förlängas ett kvarter 
västerut till Fruängsgatan. H&M förvandlas kanske från att ha varit A-stråkets 
mittpunkt till att bli dess ena ”ändmagnet” (en process som redan har startat). 
 
Två hot mot ekonomisk tillväxt i Nyköpings stadskärna: en större externetablering 
(vilket saknas idag) och ortens storlek. En annan ort av Nyköpings storlek, Motala, 
brottas med ett för litet underlag för butiker av typen H&M. Om H&M flyttar från 
Motala skulle detta enligt min mening vara mycket allvarligt för stadskärnan då det 
finns risk för ett följa john-beteende. En viktig skillnad mellan Motala och 
Nyköping är att Nyköping verkar vara en stark köport i södra Södermanland – ett 
köptrohetstal på SV-sidan på 112%, vilket är mycket högt för en stad av den 
storleken, mot 95% för Motala – medan Motala pressas av det mycket större 
Linköping. 
 

5 Fysiska förändringar och effekter enligt 
metodvariant KL 
Nedan följer en Kolla-Läget-karta, vilken anger möjlig omsättningsförändring för ett 
generellt butiksbestånd i olika delar av stadskärnan mellan 1985 och 1998, baserad 
på vad som hänt under perioden. 
 
 
 
Figur 2 KL-poäng och förändrad omsättning (hyresförmåga). De tunna 
siffrorna anger förändring i KL-poäng och de feta siffrorna anger den procentuella 
förändringen i hyresförmåga för citybutik. 
 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Domus omvandling till Nyckeln. 
• Västerports etablering. 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) en uppdelning av 
stadskärnan i en förlorande österzon (”Öster”) och en vinnande västerzon (”Väster”) 
med Stora Torget emellan: 
• Medelförändringar i västerzonen: +7 poäng, vilket motsvarar +10 à 15% i möjlig 

omsättning. 
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• Medelförändringar i österzonen: -3 poäng, vilket motsvarar -8% i möjlig 
omsättning. 

Skillnad mellan zonerna bli alltså: 15 à 25%. Försäljninsförändringen gäller endast 
om den potentiella omsättningsmöjligheten helt tas tillvara. 
 

6 Jämförelse mellan metodvariant IU och 
metodvariant KL 
Jämförelse mellan metodvariant KL och metodvariant Intervjuer mm (IU) med 
noterad omsättningsförändring under perioden, kvalitativ och där sådan kunnat 
noteras kvantitativ:  
 
• Mellan 1985 och 1998 har följande centrumvandring mellan Öster och Väster ägt 

rum. Även andra händelser än Domusomvandling och Västerportsinvigning kan 
spela in. 

 
Handeln uppdelad 
på Väster och Öster 

Väster (andel av 
total handel) 

Öster (andel av 
total handel) 

Stadskärnans handel totalt 
DH, löpande priser 

1985 2/3 1/3  
1998 3/4 1/4 650 Mkr 1997 
 
• Detta motsvarar, räknat i dagens penningvärde och marknadsvolym, en 

förskjutning på +50 Mkr för Väster resp. -50 Mkr för Öster eller ett nettogap på 
100 Mkr. 

• Omräknat i procent motsvarar detta c:a +12% för Väster och -25% för Öster. 
 
Metodvarianterna KL och IU stämmer mycket väl överrens på Väster och 
hyggligt bra på Öster: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits västerut, mot gallerian 

Västerport. 
• Hyresförmågan har gått ner i Öster och upp i Väster med en nettodifferens 

på ca 25 à 30%. 
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 UPPSALA 
 

1 Inledande beskrivning 
 
1.1 Stadskärnehistorik och stadskärnans 
struktur93 
Stadens centrum var från senmedeltiden det nuvarande Gamla Torget, och den första 
bebyggelsen låg utmed åstränderna. Med 1643 års stadsplan (signerad drottning 
Kristina) lades över den medeltida staden det rutnät som alltjämt bestämmer 
centrum. Staden skadades svårt i 1702 års brand. Järnvägen till Stockholm öppnades 
1866, vilket stimulerade utvecklingen i staden. Efter detta påbörjades ett modernt 
stadsbyggande. I början på 1900-talet blev Stora Torget centrums tydliga 
tyngdpunkt. Handeln koncentrerades hit, ett par gedigna bankhus byggdes och 
spårvägslinjerna korsade varandra här. 1953 ersattes spårvägen av bussar. Under 
1960- och 70-talen revs den gamla låga bebyggelsen i innerstaden och ersattes av ett 
nytt centrum, hårt exploaterat men ändå för litet och för trångt för den snabbt 
växande staden. Omdiskuterat blev Tempohuset. Bevarade avsnitt av den äldre 
bebyggelsen finns, vad avser det kommersiella centrumet, vid Svartbäcksgatan, 
exempelvis Celsiusobservatoriet från 1740. Hus kvar i centrum från tidigt 1900-tal 
återfinns vid Stora Torget: Mälarprovinsens bank (1902), Strandbergska huset 
(1903) och Nordbanken (1906). 
 
Uppsalas kommersiella stadskärna är tydligt avgränsad i öst–västlig riktning genom 
järnvägen och Fyrisån. I nord–sydlig riktning är avgränsningen inte lika naturlig. 
Kanske går den vid S:t Olofsgatan i norr och vid Bäverns gränd i söder. Det 
kommersiella huvudstråket utgörs av Svartbäcksgatan och Kungsängsgatan, avbrutet 
med Stora Torget med sina fyra slutna hörn. Inre barriärer: Stora Torget och 
Kungsgatan. 
 
Utmärkande för stadskärnan är den låga andelen bilburna besökare; desto fler 
kommer med buss och cykel. Utmärkande för Uppsala är bl.a. Sveriges äldsta 
universitet och Domkyrkan (båda från 1400-talet). Sedan 1920 har Uppsala tillhört 
rikets mest expansiva städer, och kommunen är idag den fjärde största. 
 
Affärshus i stadskärnan (gallerior, köpmannavaruhus eller varuhus): S:t Per och 
Fenix (norr om Stora Torget), Forumgallerian, Svavagallerian, Åhléns och Plushuset 
(söder om Stora Torget). 

                                                           
93Källor: NE och IP. 
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1.2 Statistisk profil94 
Siffrorna avser år 1995 om inget annat anges och är avrundade. DH = detaljhandel; 
DV = dagligvaror; SV = sällanköpsvaror. DH = DV + SV. Belopp är inklusive 
moms och i miljoner kronor om inte annat anges. KVM = kvadratmeter. 
 
BEFOLKNING 1995 Prognos 
I länet 290 000 (3,3% av Sveriges befolkning) +1,7%/år fram till år 2000 
I kommunen 180 000 (+1,3% sedan -94) 200 000 inv. år 2000 
I staden 130 000 <+1,7%/år 
 
TOTAL OMSÄTTNING DH DV SV 
I länet 9 000 (3% av riket) 5 000 4 000 
I kommunen 6 500 3 200 3 300 
I stadskärnan (cityhandel) 1 730 (27% av komm.) 300 1 430 
I stadskärnan (egen uppsk.) 1 200 (1 350; 1997)   
OMSÄTTNING I KÖPCENTRA    
I länet 2 300   
I stadskärnan exkl. Kvarnen Köpc95 665    
Externcentret Gränby 590 (775 året efter) 410 180 
IKEA & BoW-området 810 270 540 
PROGNOS ”CITYSORTIMENT” (KPG) +2%/år i 10 år +0,8%/år i 10 år +2–3%/år i 10 år 
 
YTOR FÖR DH KVM 
I länet, endast köpcentrum, uthyrbar 100 000  
I tätort, säljytor i Uppsala 100 000 
 
NYCKELTAL  
Köpcentrumens DH-andel  
i länet 26% 
i stadskärnan exkl. Fenix o Plushuset 38% 
Den konkurrerande externhandelns relation till 
cityhandeln, DH 

 

externhandel96/cityhandel 81% 
Stadskärnans andel  
av DV-handel i kommunen (17% riksgenomsnitt) 9% 
av SV-handel i kommunen (42% riksgenomsnitt) 44% (80% 1970) 
 
 

                                                           
94Källor: Handeln i Sverige, Köpcentrumkatalogen, KPG, IP och kommun. 
95Åhléns: antaget oms. 110 Mkr DH. 
96Gränby + Stormhatten (IKEA/BoW-området) 
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1.3 Detaljhandelns utveckling i länet97 
Mellan 91-95 har omsättningstillväxten för dagligvaror varit markant högre i länet 
än för riket som helhet. En orsak är den snabba befolkningstillväxten – en av de 
snabbaste i Sverige. Prognosen för 96-97 ger även den en högre tillväxttakt för länet. 
Mellan 91-95 har omsättningstillväxten för sällanköpsvaror varit lägre i länet än för 
riket som helhet – trots befolkningstillväxten. Prognosen för 96-97 ger länet en 
högre tillväxttakt än riket. 
 

2 Fysiska förändringar och effekter enligt 
metodvariant IU98 
Nedan följer de viktigaste händelserna som kan ha påverkat Uppsalas stadskärna de 
senaste decennierna. Först kommer händelser före studietidpunkten, dvs. före 1985, 
och sedan följer händelser under perioden, dvs. mellan 1985 och idag, 1998. Med 
”Söder” avses området sydost om Stora Torget, med ”Norr” avses området nordväst 
om Stora Torget.  
 
Följande personer har intervjuats99: 

• Anders Enebrand, näringsidkare, Trolltyg. 

• Bengt Janemar, engagerad i cityföreningen och näringsidkare, MQ och 
Janemars.  

• Stefan Nilsson, ansvarig för översiktsplanering, Uppsala kommun. 

• Urban Zackrisson, fastighetsekonom, Diös. 
 
Följande utredningar mm har nyttjats: 

• Etapp III & IV – Slutförandet, informationsbroschyr från Glad Stad, 
1996. 

• Förnyelse av Uppsala stadskärna, Rapport 1, Utlåtande om förnyelsens 
lönsamhet, Nordplan AB, nov. 1994. 

• Förnyelse av Uppsala stadskärna, Rapport 2, Utlåtande om Stora Torget, 
Nordplan AB, nov. 1994. 

                                                           
97Källa: Handeln i Sverige. 
98 Detta avsnitt baseras alltså på intervjuer, befintliga utredningsrapporter 
mm. 
99 De identifieras ej närmare i rapporten utan benämnes kollektivt IP. 
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• Förnyelse av Uppsala stadskärna, Rapport 3, Besökarintervjuer, Nordplan 
AB, nov. 1994. 

• Förnyelse av Uppsala stadskärna, Rapport 4, Företagare- och 
fastighetsägareintervjuer i Uppsala, Nordplan AB, sept. 1994. 

• Uppsala kommun – Kv. Stormhatten, Konsekvensanalys, förhandskopia, 
CentrumInvest, 1995. 

• Tre perspektiv på Uppsala 2012, Diskussionsunderlag för Vision och 
översiktsplan för staden, utkast okt. 1997. 

• Delårsrapport för NK Cityfastigheter AB, första halvåret 1997. 

• 1900-talets arkitekturstilar i Uppsala, Dan Thunman, Kulturnämnden och 
Byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 1997. 

 
 
2.1 Händelser före studerad period 
Nedan följer några viktiga fysiska händelser som har inträffat före 1985, och som 
poängterats särskilt under intervjuerna. De kan ha påverkat stadskärnas 
kommersiella struktur på ett eller annat sätt. 
 
• Genomgripande sanering av de centralt belägna fastigheterna. Ett helt nytt 

centrum uppstod öster om Fyrisån med bl.a. Åhléns. 
• Svartbäcksgatan och Kungsängsgatan blev gågator 1969 (de andra i Sverige efter 

Stockholm). De verkar inte ha blivit helt lyckade, då man inte löste det naturligt 
uppkomna biltillgänglighetsproblemet fullt ut. 

• S:t Per öppnades som ett köpmannavaruhus (”Ett köpmannavaruhus är som en 
galleria utan chef”). 

• Drottninggatan och nedre delen av Vaksalagatan förlorade sina positioner som 
stadskärnans kommersiella A-stråk. De främsta orsakerna var bristen på bra 
parkering och den tunga satsningen på Svartbäcksgatan och Kungsängsgatan 
med bl.a. gågatorna. 

• Domusvaruhusets tillkomst på Kungsängsgatan (1954, nuvarande 
Forumgallerian). 

• Tempovaruhusets tillkomst vid Stora Torget (1959, nuvarande Åhléns). 
 
2.2 Strategiska butiksomflyttningar 
Några förändringar av butikers lägen, som flera IP har återkommit till, följer nedan. 
• LundeQ (Akademibokhandeln) flyttade, efter 100 år på samma plats, från 

Drottninggatan till Forumgallerian. Söder gynnades. Drottninggatan förlorade. 
• Twilfit flyttade från Drottninggatan till både Söder och Norr (dubbeletablering). 

Både Söder och Norr gynnades. Drottninggatan förlorade. 
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• Indiska flyttade (1990) från Vaksalagatan till Norr. Norr gynnades. Vaksalagatan 
förlorade. 

• Clock, McDonald´s och Burger King (1988/90/94) etablerades utmed 
Dragarbrunnsgatan, vilken idag kan sägas vara en restauranggata.  

 
Idén med Dragarbrunnsgatan var att den skulle vara en lastgata till cityts butiker (en 
av de första lastgatorna i Sverige). Idag utgör den kvällscity vid sidan om Uppsala 
väster om ån. En av våra IP tror att själva gågatan skrämmer bort restaurangerna från 
att etablera sig där. Det krävs ett restaurangstråk för att restaurangerna ska bli 
dragare. 
 
2.3 ”Universitetet till centrum” 
Universitetet söker och har sökt sig över ån till det kommersiella centrumet (1993 
och 1997). Skäl: billigare lokaler, vilka annars hade stått tomma.  
 
Effekter: 
• Fördelar: vitalisering, kvällsliv, ökad trygghet och ökat caféliv.  
• Nackdel: fler odisciplinerade cyklister som tar stor plats och tränger undan 

bilarna – vilket försämrar för handel. 
 
2.4 Stark befolkningsökningstakt 
Uppsala, som är Sveriges fjärde största kommun, har haft en konstant 
befolkningsökning sedan tidigt 60-tal. Mellan 1985 och 95 ökade befolkningen med 
c:a 30 000 personer (3 000 personer/år de senaste sex åren och 50 000 sedan 1970). 
De främsta orsakerna till detta är ett expansivt näringsliv, universitetet och många 
statliga verk. Dessutom spelar närheten till Stockholm en roll, c:a 10 000 pendlar dit 
varje dag. 
 
Effekt: 
Det finns ingen samsyn mellan intervjupersonerna om på vilket sätt denna ökning 
har påverkat stadskärnan och dess delar. Generellt är kommunen betydligt mer 
positiv än näringsidkarna. 
 
2.5 S:t Pers ombyggnad 
S:t Per byggdes om under perioden 1987 till 1989 till en galleria, från 9 000 kvm till 
c:a 12 000 kvm uthyrbar yta. Skäl: dålig planlösning, flera näringsidkare fungerade 
dåligt, dålig lönsamhet och dåligt nyttjande av ytor. Det var alltså inre faktorer som 
avgjorde, inte något yttre hot. När en bowlinghall och en bio (Fågel blå) flyttade ut 
friställdes jätteytor. Fasaden och alla ytor utom garaget och hotellet förädlades på 
fastigheten för c:a 200 Mkr i dagens penningvärde. Ägaren NCC tog på sig 
managementansvaret, tillsatte centrumledning och tog över ansvaret för 
marknadsföring och utveckling. Tidigare hade S:t Per varit ett köpmannavaruhus 
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som öppnade 1970, dvs. köpmännen ”drev” fastigheten och fastighetsägaren tittade 
på.  
 
S:t Per är beroenden av omgivningen: miljön utanför och läget på det starka stråket. 
Det tog några år (”det tar vanligen 3 år”) innan gallerian blev hyresledande. 
Gallerian har inte alltid varit problemfri: ”... NK lade ner NK Mode omkring 1990. 
1996 hade den c:a 4,4 M besökare. 
 
Tillvägagångssättet för att hitta rätt butiksmix var: Steg 1: tänka ut målgruppen. Steg 
2: hitta mix som någorlunda passar – ej lågpris, ej järnhandel, har varor som skapar 
många besökare, mer konfektion av kända märken. 
 
Det nyckelordet som IP angav under intervjun om S:t Per var betydelsen av timing. 
Hade Forum och Svava hunnit före så hade utvecklingen blivit en helt annan, då 
hade de tunga hyresgästerna gått dit istället. Ett möjlig effekt: A-stråket hade på 
Norr slutat vid S:t Persgatan.  
 
S:t Pers ombyggnad i slutet av 80-talet bidrog till en CVAND norrut. 
 
Kvantitativa effekter: 
Inre effekter: 
• S:t Pers ombyggnad 1987–89 innebar en hyreshöjning på 20 à 25% för en 

normal klädbutik. 
• För kontorsdelen förändrades inte hyresnivån. ”Hade man inte gjort något hade 

kontorshyrorna sjunkit pga den allmänna konjunkturen.” 
• Volymökningen blev hela 80%. 
• Yteffektiviteten ökade med 38%. 
• Att hyreshöjningen stannade på måttliga 20–25% beror på att hyresgästerna fick 

stå för en del av investeringen (golv, butiksfasader och ytskikt i den egna 
butiken). 

 
IP ger delvis olika besked om storleken på spin-off-effekten (hur ombyggnaden 
påverkar omgivningen): 
• Definitivt mer plus än minus. 
• Ombyggnaden stärker marknadsplatsen och skapar butiksstråk 
• Tänk tvärtom: om man gör något annat, exempelvis järnhandel, så förlorar 

omgivningen.” 
• Kan vara så hög som 5 à 10%. Var man hamnar i detta intervall beror på bransch 

och koncept, dvs hur bra god granne S:t Per är för butiken i fråga. 
 
Spin-off-effekt med hela Norr som räckvidd: 
• Den norra delen förstärktes. 
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• Man skulle kunna kvantifiera även denna effekt om man resonerar kring spin-
off-effektens räckvidd: de nämnda 5 à 10 procenten räcker ända till Gamla 
Torget, vilket kan betyda en total omsättningsökning för den norra delen på 5 à 
10% exkl. S:t Per. Det är rimligt att anta att Svartbäcksgatan idag omsätter 
omkring 350 Mkr (exkl. S:t Per). Detta innebär att S:t Pers ombyggnad gav ett 
mervärde för omkringliggande BIV-verksamheter på 17 à 35 Mkr. Spin-off-
effekt i absoluta tal inkl. S:t Per, dvs. för hela Norr: (17 + (260-260/1,8) =) 
133 Mkr i dagens penningvärde. Storleken på dessa absoluttal måste man ta med 
en nypa salt, de är mycket osäkra och beror på konjunkturläget, ju mer pengar i 
omlopp desto större blir effekten i kronor även om procenttalen är konstanta. 

 
2.6 Forums omvandling, Svavas etablering, 
Hemköps intåg i Åhlénsvaruhuset istället för Åhléns 
Livs och upprustning av gågatan på Söder 
(Kungsängsgatan) inkl. Forumtorget 
Dessa fyra händelser samredovisas då det varit svårt för IP att särskilja effekterna av 
dem åt då de ägde rum nästan samtidigt under 1992 och praktiskt taget på samma 
ställe. 
 
Forum (idag 9 000 kvm säljyta) byggdes om 1992 från varuhus (uppfördes på 50-
talet som Domusvaruhus) till galleria. Svavagallerian öppnade och gågatan och 
Forumtorget fräschades upp samma år. Åhléns (ursprungligen ett Tempovaruhus 
från 1959) bytte sin livs mot Hemköp, vilket brukar betyda ett lyft. Dock har inga IP 
betonat denna händelse, den verkar inte ha gjort något större intryck. Kanske är 
Åhléns läge redan så bra att det blir svårt för IP att se någon skillnad (som ju mycket 
väl kan finnas).  
 
Effekterna av dessa händelser delar IP i olika läger.  
• Om Svava: ”Klent centrum”.  
• Om Forum: ”Ej lyckad investering.” ”Dålig timing.” 
• Om effekten av båda: ”Ingen CVAND.” ”Söder stärktes, men tog ej från S:t Per, 

dvs. centrumvolymen ökade.” ”Ingen hyreseffekt på kringliggande fastigheter”. 
• Om effekten av gågatans upprustning: ”Ingen CVAND.” 
• Om effekten av alla tre händelserna: ”Kungsängsgatan blev ett överläge” (dvs. 

CVAND åt söder). ”Det var ett slitet område som blev mycket bättre, hela 
stadskärnan har vunnit.” ”CVAND åt söder, men Norr fortfarande starkast.” 

 
Kvantitativa effekter: 
Spin-off-effekt: 
• Effekten av gågatan på omgivningen var ”stor”, med vilket avsågs 3 à 5%.  
• Effekten av Svava: +-0%. 
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• Effekten av Forum (med Stadium som dess starkaste kort) var något mindre än 
motsvarande för S:t Per, vilket innebär en spin-off-effekt på max 5%.  

• Detta innebär en sammanlagd uppgång på Söder med 8 à 10%. Antar man att 
Söder idag omsätter 200 Mkr ”på gatan” (=750-250-250-50) så motsvarar detta 
ett bidrag till omgivningen på 16 à 20 Mkr.  

 
2.7 Bibliotekets flytt 
Biblioteket flyttade 1987 till sitt nuvarande läge i kvarteret norr om S:t Per.  
 
Effekt: 
Det har genererat en ”enorm massa besök” och är ”bättre för oss norr om torget än 
för de söder om”. I övrigt har inga IP något att säga om biblioteket. 
 
2.8 Bussflytten från Stora Torget 
Omkring 1995 minskades antalet bussar över torget. Från 140 bussar/h till 90 
bussar/h enligt en IP.  
 
Den framtida uttunningen av busslinjer över Stora Torget kommer att påverka 
Åhléns omsättning negativt med c:a 5% tror en av våra IP. Kommunens ambition är 
att de hållplatser på Söder som kommer, istället ska hjälpa till att vidga centrumet åt 
det hållet. 
 
2.9 Externetableringar 
Konkurrenter till stadskärnans butiker är främst Gränby centrum (öppnat 1972), 5 
km öster om staden, och IKEA/BoW-området (1986/71), 5 km sydost om staden. 
Här har dock en stor föreslagen utbyggnad stoppats av kommunen. Gränby har 
byggts om i två etapper omkring 1995: 400 nya bpl (till totalt 1 500 stycken) och 4 
500 kvm ny butiksyta – till totalt c:a 24 000 kvm – i ett övre plan. Största hotet mot 
Gränby: utbyggnad av Stormhatten (IKEA/BoW-området), men kommunen har tills 
vidare stoppat alla utbyggnadsplaner.  
 
Uppsala har för sin storlek få företag med etablering i såväl centrum som i 
externläge. Orsak: ej varit möjligt att finna rätt belägna DH-ytor. Utbyggnaden av 
Gränby löser delvis detta. Uppsalas marknadsområde är tillräckligt stort föra att 
flertalet större företag ska vilja ha både city- och externläge, dvs. det volymtapp som 
orsakas av externetableringar leder ej till butiksyteminskning i city. Och tillkomsten 
av volymhandel i externläge påverkar inte centrumhandeln mer än marginellt100. 
 
Ett motsatt exempel till Uppsala är Borlänge. Här konkurrerade kedjeföretagen med 
sig själva när ”Tunatutten” kom till (i utbyggd skala). Effekten blev förödande för 

                                                           
100Källa: CentrumInvest. 
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Borlänge, då det blev det näraliggande Falun som kom att spela motpolen till 
externetableringen. Hyrorna i Borlänge sjönk med 20%. (Källa: IP.) 
 
Kvantitativa effekter: 
Om den planerade utbyggnaden av Stormhatten hade blivit av, 17 000 kvm SV-
handel, så hade effekterna på stadskärnan enligt en utredning blivit: -10% i 
omsättning, -14% på beklädnad och fritidvaruomsättning; DV-effekt: +-0. Gränby 
däremot hade drabbats betydligt mer, med en nedgång på 25% på SV-sidan101. 
 

3 Samlad bedömning av CVAND enligt 
metodvariant IU 
S:t Pers ombyggnad i slutet av 80-talet bidrog till en CVAND norrut. ”Den norra 
delen stärktes.” ”1985 var fortfarande Drottninggatan aktuell.” 
 
Effekten av 1992 års stora händelser på Söder, upprustning av gågatan och 
Forumtorget, Svavas etablering och Forums omvandling, orsakade en CVAND år 
söder. Söder har med dessa åtgärder ökat sin marknadsandel i centrum på en 
växande marknad. 
 
Sammanfattningsvis kan man påstå att sedan 1985 ”har citykärnan krympt till ytan, 
norra delen blivit starkare – från A till A+, och även södra delen blivit starkare – 
från B till B +”. Flera IP skriver under på denna enkla beskrivning. 
 
 
 
Figur 1 CVAND mellan 1985 och 1998 enl. metodvariant IU. De kraftiga 
ringarna representerar stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. 
Procentsiffrorna (i fetstil) anger förändring i hyresförmåga för citybutik. Bokstäverna 
med mellanliggande pil anger stråkförändringar, exvis A→B anger förändring från A-
stråk till B-stråk. Siffrorna i tunn stil anger hyresnivåerna 1998 för citybutik. TP är 
förkortning för tyngdpunkt (område med högst hyresförmåga). Den tjocka pilen visar 
CVAND-riktningen, dubbelpilen anger centrumvandring år både Norr och Söder 
under perioden. 
 
 

                                                           
101Källa: CentrumInvest.  
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4 Övriga kommentarer från olika IP 
4.1 En brist i stadskärnan är parkeringen 
Något som återkommer hos flera IP (och i utredningar) är bristen på bra parkering i 
stadskärnan. Uttrycket man använder är ”biltillgänglighet”, dvs. det verkar även vara 
söksystemen till de ”nyttiga” bilplatserna som avses. ”Tillgängligheten för bilkunder 
är ej bra.”  
”Parkeringsanläggningarna synes vara svåra att hitta för ovana besökare. 
Stadskärnan är extremt lättillgänglig med buss genom busshållplatserna på Stora 
Torget, medan tillgängligheten är betydligt sämre med bil.” Detta ska betraktas i 
ljuset av en dålig beläggning i p-husen utmed Dragarbrunnsgatan. Kanske är det så 
att den låga bilkundsandelen delvis förklaras av det ovanstående. 
 
4.2 Positiva faktorer för ett butiksläge – 
generellt 
En IP (fastighetsbakgrund) ansåg följande faktorer som speciellt viktiga för 
bedömning av ett butiksläge (observera likheten med Kolla Läget-modellens 
parametrar): 
• Parkering. 
• Dragare (Apotek, Systembolag, Post, McDonald´s etc). 
• Hörnläge (läge i huset). Hörnlägeseffekten: se annat avsnitt i rapporten. 
• Närheten till buss. 
 
4.3 Strukturomvandlingar 
• ”Strukturomvandling 1: Möbler och vitvaror flyttar ut från stadskärnan, leder till 

en mer koncentrerad cityhandel. C-stråket tar först stryk.” 
• Strukturomvandling 2?: ”Det är mycket större café- och restaurangliv i 

stadskärnan idag än för 10–15 år sedan, ökat utbud och bättre kvalité, ökad 
professionalism.” 

 
4.4 Mikrolägets betydelse 
Butiksläget på en fastighet påverkar hyresbetalningsförmågan. Effekten av hörnläge 
i en fastighet: + 20 à 25% högre hyror. Orsak: bättre exponering. Värdet av gatuplan 
jämfört med källarplan eller med plan ovanför gatuplan: 15–30% lägre 
omsättning/kvm på planen under respektive över – detta gäller för samma 
butikskoncept, det finns ju butiker som passar bättre på mindre trafikerade stråk.  
 
4.5 Makrolägets betydelse 
”En butik med sund affärsidé kan på 3 år öka sin omsättning med 50% på samma yta 
om man flyttar från C till B-läge.” IP borde veta, för det är IP:s butik som avses. 
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Dock kan konjunkturen ha hunnit spela lite spratt på 3 år. Detta visar ändå på 
hyresbetalningspotentialen i ett C-läge om det har B-lägesmöjligheter. 
 
4.6 Erfarenheter från andra orter vid skapande 
av gågator 
Erfarenheterna av miljöförbättringar på A-stråk är generellt sett goda, t ex när A-
stråk omvandlas till gågata. Gågator med icke kommersiell huvudfunktion lyder 
andra lagar, vilket i viss mån även gäller för B, C och D-stråk, där den kommersiella 
framgången kan bli större om man tex istället har god bilangöring. En väl 
genomförd (bl.a. får biltillgängligheten ej reduceras) gågata i A-läge kan ge effekter 
på omsättningen utmed gatan med 5 à 10%. (Källa: Nordplan.) Effekten av 
”finslipning” av redan befintliga gågator blir lägre.  
 

5 Vad som kommer att hända framöver 
enligt metodvariant IU 
Nedan följer en uppräkning av händelser som på sannolika grunder kommer att 
inträffa i Uppsala stadskärna. De kan komma att påverka den kommersiella 
strukturen på ett eller annat sätt. 
 
• Renovering av Stora Torget. 
• Upprustning av Svartbäcksgatan (gågatan inkl. Celsiusplatsen). 
• Start av projekt att göra parkeringsanläggningarna mer attraktiva och lättfunna. 
• Östra Ågatan blir gågata(!). 
• Parkeringen vid Österplan (”nyttig” enligt IP) försvinner till 75%, dvs. 300 bpl 

försvinner. 
• Banklokaler i stadskärnan blir butiker. (Möjliga butikslägen: Sparbanken och 

Nordbanken vid Stora Torget, Föreningsbanken på S:t Persgatan och SEB nära 
Plushuset.) 

• Småbutiker och restauranger vill ”Vi i Stan” (den stora 
samverkansorganisationen – i vilken kommunen ej ingår dock, dess organ heter 
Glad Stad) få in i Rådhuset vid Stora Torget (kommunalägd fastighet). 

• Stadsbyggnadskontoret på Drottninggatan ska säljas. Butiker i framtiden? 
• Ytterligare uttunning av busstrafiken över Stora Torget: 30% mindre bussar/h 

och 4 linjer blir 2. 
• ”Uppsala central och Östra stationsområdet.” Detta är en satsning på minst 100 

miljoner kronor, sannolikt betydligt mer. Ett av många syften är att knyta ihop 
staden. ”Den barriär som bangården utgör mellan östra och västra staden ska 
minskas.” ”Tydlig och naturlig koppling till stadens huvudstråk är viktigt.” Ett 
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modernt resecentrum ska skapas med lätta omstigningar mellan olika trafikslag 
(även för bilar?)102. 

 
Den ambition (eller tron) om var centrumet tar vägen i framtiden, som framkommit 
under intervjuerna, speglar delvis dessa händelser. Från kommunens håll vill man 
göra centrumet större, bl.a. mot Kvarnen köpcentrum via resecentrum. Skälet är att 
Uppsala centrum ytmässigt är jämförelsevis litet. Denna bild av centrumet som 
koncentrerat och med tillväxtpotential framförs även av andra IP. Det finns även en 
tro på den södra delen av stadskärnan (söder om Stora Torget). ”Med dragning mot 
resecentrum.” ”CVAND åt resecentrum via Svava.” Här bör poängteras att en 
eventuell framtida CVAND mot söder, enligt IP, ej innebär en volymminskning på 
Norr utan en volymökning på Söder. IP är mer osäkra om Sysslomansgatans framtid. 
Den har viss potential (små, trevliga butiker), men det ligger nog långt in i 
framtiden. Stora Torget kommer att tappa pga resecentrum tror kommunal-IP (vilket 
betvivlas med tanke på torgets centrala läge och allt som kan komma att ske där). 
”Kungsgatan förblir död.” 
 

6 Fysiska förändringar effekter enligt 
metodvariant KL 
Nedan följer en Kolla-Läget-karta, vilken anger möjlig omsättningsförändring för ett 
generellt butiksutbud i olika delar av stadskärnan mellan 1985 och 1998, baserad på 
vad som hänt under perioden. 
 
 
 
Figur 2 KL-poäng och förändrad omsättning (hyresförmåga). De tunna 
siffrorna anger förändring i KL-poäng och de feta siffrorna anger den procentuella 
förändringen i hyresförmåga för citybutik. 
 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• S:t Pers ombyggnad på Norr. 
• Upprustning av gågatan på Söder, Kungsängsgatan. 
• Forums omvandling på Söder. 
• Svavas etablering på Söder. 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) en uppdelning av centrum 
i en norrzon och en sydzon, där sydzonen utgörs av området söder om Stora Torget 
och norrzonen området norr därom: 
• Förändring i norrzon: +2 poäng, vilket motsvarar +3 à 4% i möjlig omsättning. 

                                                           
102Källa: Översiktsplanen.  
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• Förändring i sydzon: +4 à 7 poäng, vilket motsvarar +6 à 12% i möjlig 
omsättning. 

 

7 Jämförelse mellan metodvariant IU och 
metodvariant KL 
Den högsta poängen (65) ge metodvariant KL utanför H&M, vilket även IP anger 
som centrumets tyngdpunkt. 
 
Jämförelse mellan genom metodvariant KL och metodvariant Intervjuer och 
utredningar (IU) noterad omsättningsförändring under perioden, kvalitativ och där 
sådan noterats kvantitativ, de första fyra punkterna avser S:t Per och övriga punkter 
händelser på Söder: 
• Enligt IU innebar S:t Pers ombyggnad en hyreshöjning på 20 à 25% för en 

normal klädbutik, en volymökningen på 80% och en höjd yteffektivitet på 38%. 
Att hyreshöjningen stannade på ”måttliga” 20–25% beror på att hyresgästerna 
fick stå för en del av investeringen (golv, butiksfasader och ytskikt i den egna 
butiken). 

• IP ger delvis olika besked om storleken på spin-off-effekten (hur S:t Pers 
ombyggnad påverkar omgivningen), men uppger att den definitivt var mer 
positiv än negativ. Ombyggnaden har stärkt marknadsplatsen och skapat 
butiksstråk, hela norra centrumdelen förstärktes. Effekten enligt IU kan vara så 
hög som 5 à 10% höjd omsättning. Var man hamnar i detta intervall beror på 
bransch och koncept, dvs hur bra god granne S:t Per är för butiken i fråga. KL 
ligger i intervallets underkant. 

• Spin-off-effekten i absoluta tal är enligt IU och KL sammanvägt kanske är 15 à 
35 Mkr och inkl. S:t Per, dvs. för hela Norr, 130 Mkr i dagens penningvärde. 

• Den kvantitativa effekten av 1992 års stora händelser på Söder, Forum, Svava 
och gågatan, är enligt IU något större än effekten av S:t Per, vilket stämmer med 
KL. 

• Effekten av gågatan på omgivningen var enligt IU ”stor”, med vilket avsågs 3 à 
5%.  

• Effekten av Forum (med Stadium som dess starkaste kort) var enligt IU något 
mindre än motsvarande för S:t Per, vilket innebär en spin-off-effekt på max 5%.  

• Detta innebär en sammanlagd uppgång på Söder med 8 à 10% eller ett bidrag till 
omgivningen på 16 à 20 Mkr enligt IU.  

 
Sammanfattningsvis: 
På Söder ger IP och KL en samstämmig bild vad beträffar spin-off-effekten: 
• IP +8 à 10% i omsättningsökning. 
• KL +6–12% i omsättningsökning. 
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Hälften beror på miljön enligt KL. Enligt IU bidrar miljön (upprustningen av 
gågatan och Forumtorget) med hälften eller något mindre. 
 
På Norr ger IP och KL något olika bilder vad beträffar spin-off-effekten: 
• IP +5 à 10%. 
• KL +3 à 4%. 
 
KL och IU ger alltså ungefär samma kommersiella bild av den fysiska och 
kommersiella centrumvandringen: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har under perioden först förskjutits norrut mot 

S:t Per, för att sedan vandra söderut mot Forumgallerian. Händelserna på 
Söder (främst de nya galleriorna och gågatumiljön) har både i KL och IU 
varit något större än på Norr. Dock inte fullt så mycket som KL anger, 
vilket sannolikt beror på att marknaden inte räcker till, under perioden har 
t.ex. externhandeln förstärkts kraftigt. 

• Hyresförmågan har gått upp 3% mer på Söder än vad den har gjort på 
Norr. 
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 ÖREBRO 
 

1 Inledande beskrivning 
 
1.1 Stadskärnehistorik och stadskärnans 
struktur103 
Redan i slutet av 1200-talet hade Örebro en centralortskaraktär. Svartån bryter 
igenom vid Storbron den rullstensås vid vilken Örebro ursprungligen anlades vid det 
bästa vadstället högst uppe på åsen. Åsen har varit styrande för stadsbildningen som 
redan på medeltiden var långsträckt i nord-sydlig riktning utmed åsen, och redan 
från början har staden varit delad i en nordlig och en sydlig del med Svartån där 
emellan. Under lång tid fanns endast en bro (den senaste, Storbron, kom 1884) som 
förbindelselänk mellan stadens två delar. Landsvägen följde rullstensåsen förbi 
Stortorget, som varit marknadsplats i 450 år. Dagens gatunät är i huvudsak resultatet 
av den regelbunda rutnätsplan som tillkom genom en reglering 1654 och som 
genomfördes efter stadsbranden 1854, då bl.a. Rådhuset byggdes. Järnvägen drogs 
på 1860-talet norr om staden, och i 100 år var därför Norrcity (1870–1955) stadens 
kommersiella centrum. Dess fina stadsdel var fram till slutet av 1950-talet Järntorget 
och Storgatan norr om Svartån. Här försökte man i början av seklet förverkliga den 
kontinentala storstaden med ”skofurstarnas” vackra jugendhus. 
 
Idag finns den kommersiellt starka delen av Örebro på Söder. Kommersiella 
huvudgator är parallellgatorna Drottninggatan och Köpmangatan med Stor- och 
Väghustorgen som förbindelselänkar i stråkets ändar. Det s.k. Bernska huset (H&M) 
har även en passage mellan gatorna. Storgatan på Norr är fortfarande en affärsgata 
men är avsevärt svagare än tidigare. Inre barriärer: ett för långt stråk (Storgatan-
Drottninggatan) – ett av Europas längsta –, Svartån, den tunga trafiken på 
Rudbecksgatan – där Krämaren ligger på fel sida och tidigare även busstrafiken på 
Drottninggatan. 
 
Utmäkande för stadskärnan: Slottet, som ursprungligen (1200-talet) var en fästning 
och Karl IX lät färdigställa 1627, är idag residens och bostad åt landshövdingen, 
kulturområdet runt Svartån, det mycket långsträckta affärsstråket (inkl. Norr och 
Söder) och det mycket stora Stortorget – 362 meter i öst-västlig riktning. Trots 
måttlig befolkningsökning de senaste decennierna har Örebro behållit en plats bland 
landets tio största tätorter. 
 

                                                           
103Källor: NE och IP. 
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Affärshus i stadskärnan (gallerior, köpmannavaruhus eller varuhus): Gallerian 
Kompassen, Oscar C, Träffpunkt (inkl. Åhléns), Hållstugan (vid ”Gamla Stan”) och 
Krämaren (samtliga på Söder). 
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1.2 Statistisk profil104 
Siffrorna avser om inget annat anges 1995 och är avrundade. DH = detaljhandel; DV 
= dagligvaror; SV = sällanköpsvaror. DH = DV + SV. Belopp är inklusive moms 
och i miljoner kronor om inte annat anges. KVM = kvadratmeter. 
 
BEFOLKNING 1996 
I länet 276 000 (3,1% av Sveriges befolkning) 
I kommunen 121 000 (+3,5% sedan -92) 
I staden 91 000 
 
TOTAL OMSÄTTNING DH DV SV 
I länet 8 700 (3% av riket) 4 800 3 900 
I kommunen 5 000 2 300 2 700 
I stadskärnan (cityhandel) 1 300  (26% av komm.) 250 1 050 
Omsättningsfördelning Norr/Söder 300/1 000   
OMSÄTTNING I KÖPCENTRA    
I länet 2 255   
I stadskärnan105 585   
Externcentret Marieberg (inkl. IKEA, 1996) 1 210 200 1 010 
Externcentret Eurostop 170   
 
YTOR FÖR DH KVM 
I länet, endast köpcentrum, uthyrbar 102 000 
I tätorten Örebro106 100 000 
 
NYCKELTAL  
Köpcentrumens DH-andel  
i länet 26% 
i stadskärnan 45% 
Den konkurrerande107 externhandelns relation 
till cityhandeln, DH 

 

externhandel/cityhandel 106%  
Stadskärnans andel  
av DV-handel i kommunen 1996 (17% riksg.) 11% (17% 1995) 
av SV-handel i kommunen 1996 (42% riksg.) 39% (37% 1995) 
 
 

                                                           
104Källor: Handeln i Sverige, Köpcentrumkatalogen och NE. 
105Kompassen 110 Mkr + Krämaren 220 Mkr + Träffpunkt 205 Mkr  + Oscar 
C 50 Mkr =  585 Mkr. 
106 Gäller 1975, källa: Cityhandeln i Örebro, maj 1978. 
107 Med ”konkurrerande” menas de externa enheter som IP har angett, det är 
m.a.o. de större som vanligen avses. 
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1.3 Detaljhandelns utveckling i länet108 
Mellan 91–95 har omsättningstillväxten för dagligvaror haft en likartad utveckling i 
länet som för riket som helhet, men 1996 var utvecklingen markant högre i länet. 
Länets sällanköpsvaruhandel uppvisade 1991 en markant högre försäljningstillväxt 
än rikets. De följande tre åren var utvecklingen lägre än riksgenomsnittet. 1995 var 
utvecklingen åter högre och 1996 likartad med rikets. Prognosen för 1997 och 1998 
innebär att detaljhandelsomsättningen i länet beräknas uppvisa i stort sett samma 
tillväxt som riket. 
 

2 Fysiska förändringar och effekter enligt
 metodvariant IU109 
Nedan följer några av de viktigaste händelserna som kan ha påverkat Örebros 
stadskärna sedan 60-talet, uppdelade på händelser före respektive efter 1985. 
”Norrcity” eller ”Norr” är området norr om Svartån och ”Södercity” eller ”Söder” är 
området söder därom (Norr  kallades för Norrcity för ett antal år sedan då ambitioner 
fanns att göra det till något mer än att bara vara ett bihang till söder).  
 
Följande personer har intervjuats110: 

• Sören Bergström, näringslivsdirektör. 

• Per Brogren, VD Örebro läns fastighetsägareförening.  

• Björn Gunnarsson, bitr. stadsbyggnadsdirektör.  

• Jan Hallqvist, fd handlare. 

• Leif Hilding, avdelningschef på trafikavdelningen, Örebro kommun. 

• Bengt Sellberg, fd. centrumledare för Krämaren. 
 
Följande utredningar mm har bl.a. nyttjats: 

• (1) Södra Boglundsängen Marieberg, Örebro, K-KONSULT-nordplan, 
Juni 1985. 

• (2) Cityhandeln i Örebro, Förutsättningar och planeringskonsekvenser, 
Utredningskontoret Projekt Norra City, Maj 1978. 

                                                           
108Källa: Handeln i Sverige, 1998. 
109Detta avsnitt baseras alltså på intervjuer, befintliga utredningsrapporter 
mm.  
110 De identifieras ej närmare i rapporten utan benämnes kollektivt IP. 
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• (3) Örebro-Marieberg. Konsekvenser för trafik och miljö vid föreslagen 
utbyggnad, Nordplan AB, December 1994. 

• (4) Örebro City. Utlåtande över Stadsbyggnadskontorets förslag 1993-02-
26. "Flyttning av busstrafiken från Drottninggatan till Fabriksgatan eller 
likvärdiga gator mm.". Nordplan AB, 1/4-1993.  

• (5) Norrcity Nytt, en tidning för ett aktivt norr i Örebro. Hösten 1995. 

• (6) Örebro City 2000. Satsning i samverkan. Idéskrift. Januari 1992. 

• (7) Örebro kommun informerar: Norr-City 80-talsidé för utveckling av 
handel, kontor och bostäder i hjärtat av Örebro. 

• (8) Opublicerade minnesanteckningar av Janne Sandahl, 1991 (15 okt. 
m.fl. datum). 

• (9) Örebro kommun. Förslag 1991-04-10. Planutskottet. Trafiken i City. 

• (10) Kv Hållstugan 27 - Örebro. Marknadsdiskussion – Saluhall, 
Nordplan AB, feb 1996. 

• (11) Nytt Ikeahus om ett år i Marieberg, Allehanda, tisdagen den 26 
november 1991. 

• (12) Örebro kommun. Parkeringsplan 1985 för Örebro City, mars 1985. 
Antagen av kommunfullmäktige 1985-09-18. 

• (13) Parkeringsräkningar, Örebro 1975-1996. SBK Trafikavdelningen 
1997-01-08. 

• (14) Glimten Nr 2 april 1995, Stadsbyggnadskontoret, Örebro. 

• (15) Ove Krafft och Janne Sandahl, Ett samtal om detaljhandeln i Örebro 
län, Nordplan, november 1987. 

• (16) Jessica Andersson, intervjusammanställning, 18/2 1998. 
 
2.1 Händelser före studerad period 
Nedan följer några viktiga fysiska händelser som har inträffat före 1985, och som 
poängterats särskilt under intervjuerna. De kan ha påverkat stadskärnas 
kommersiella struktur på ett eller annat sätt. 
 
• 1960-talets sanering på Söder; slumområden togs bort. 
• 1962–3 öppnade Krämaren på Söder. (5 300 kvm och omsättning 47 Mkr 1973.) 
• 1960-tal: B&W (eg. Wessels) öppnar ett externt köpcentrum norr om 

stadskärnan. 
• 1960-tal: Tempo öppnar på Norr, men la ner verksamheten på 70-talet då Åhléns 

kom. Den kommersiella tyngdpunkten försköts 600 meter år söder. 
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• 1964 etablerades Domus vid Stortorget (nyv. Kompassen). 
• 1975 öppnade Åhléns på Söder och 60-talets CVAND når sin kulmen, sedan 

1975 har "omsättningsvolymen halverats på Norr (realt)”. 
• 1980 blev Köpmangatan gågata (den södra delen 1983). Hela gågatan blev inte 

bra med en gång: enligt ett kommunalt förslag från 1991 (9) fick inte den "sista 
delen av gågatan på Köpmangatan" en "attraktiv standard" förrän våren 1991. 
Denna CVAND innebar att Krämaren tappade 10% och Drottninggatan 20% i 
omsättningsvolym mellan 1980-83! 

• 1980 rustades Våghustorget upp. 
• 1980: Bernska huset byggdes och hela huset blev uthyrt till H&M. Sambandet 

mellan Drottninggatan och Köpmangatan förbättrades i och med att huset fick 
entréer åt båda hållen. 5 000 kvm kommersiell yta tillkom. 

• 1983 byggdes Krämaren om för 65 Mkr. Man ville knyta Krämaren till Söder då 
den gick dåligt, det var ett ”krisläge”. 

• Mellan 1981 och 84 blev Kvarteret Tennstopet totalsanerat, 2 000 kvm ny yta 
tillkom för modebutiker. 

 
Sammanfattning: Ovannämnda händelser fick en kraftig CVAND-effekt från Norr 
till Söder - framförallt på 60-talet: en tyngdpunktsförskjutning på 600 meter! Den 
stora centrumvandringen mellan Norr och Söder nådde sin kulmen då Åhléns 
etablerade sig på Söder 1975, i nuvarande Träffpunkt, samtidigt som Tempo lades 
ner på Norr. Annars var det Krämarens tillkomst 1963 tillsammans med den 
omfattande saneringen av Söders nedgångna 1700-tals bebyggelse på 1960-talet,som 
var den enskilt mest bidragande orsaken till att Söder blev den kommersiellt starka 
stadsdelen. Fram till 1980, då Köpmangatan blev gågata, var Köpmangatan enligt IP 
ingen affärsgata! Detta ändrades i och med gågatesatsningen: en CVAND i väst-
östlig riktning från Drottninggatan till Köpmangatan sattes igång inom Söder. 
CVAND-situationen 1985, då vår undersökningsperiod börjar, sammanfattas 
kärnfullt av en Nordplanutredning från 1985 (1): "Verksamheternas flyttnings-
rörelser går från Norr till Söder och inom Söder i viss mån från Drottninggatan till 
Köpmangatan, vars roll av huvudstråk förstärks. Krämarområdet tappar mark." 
 
2.2 Åhléns blir Träffpunkt inkl. Åhléns 
1985 byggdes Åhléns om. Misslyckad satsning enligt en IP. Gallerian fick för trånga 
gångar, vilket inte alls fungerade. 
 
I samband med att Träffpunkt kom (1992) minskade Åhléns sina ytor där och 
friställde därmed c:a 2 000 kvm butiksyta, vilka nu andra butiker har tagit i anspråk. 
Denna förnyelse var bättre, med en relativt öppen planlösning. Åhléns har även 
minskat sina ytor i bla Malmö och Norrköping, där det åtminstone i 
Norrköpingsfallet innebar en yteffektivisering. Enligt uppgift har även 
yteffektiviteten i Åhléns ökat efter förändringen. 
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2.3 ”Gropen” kommer till 
1986 revs en stor butiksfastighet på Drottninggatan mellan Nygatan och 
Nikolaigatan. Den avrivna tomten gick under namnet Gropen eller Sparbankstomten 
och bebyggdes först efter fyra år med bostäder. Mellan 1990 och 1996 fanns det 
kvar en obebyggd rest av tomten som främst användes till markparkering. Gropen 
blev slutligen igenbyggd 1996 med en butik (blommor) och en bank (Nordbanken).  
En del parkeringsplatser finns kvar i kv. Prästgården bakom banken. 
 
Effekter: 
Enligt IP blev effekterna av Gropen att Drottninggatan försvagades, framför allt den 
västra sida. Att låta avrivna kvarter få finnas kvar för länge i annars starka 
butikslägen verka skada stråket, ett annat exempel är Buttrickstomten i Malmö (se 
ortsredovisningen av Malmö).  
 
2.4 Krämarens förnyelse 
Krämaren, som ligger dirket söder om Våghusorget, och Domus, vid Stortorget, gör 
konkurrerande satsningar i var sin ände av stråket omkring 86–87 enligt Ett samtal 
om detaljhandeln i Örebro län (15). Krämaren vill ”hinna före” Domus.  
 
Effekter Krämaren: 
Området söder om Våghustorget har vunnit i förhållande till övriga centrala Söder 
(8). 
 
Andel av SV i stadskärnan Norr Söder 
1984 10–15% 85–90% 
1990 10% 90% 
 
Men som framgår av tabellen ovan har förskjutningen på SV-sidan mellan Norr och 
Söder varit blygsam under Krämarens förnyelseperiod. Orsaken kan vara densamma 
som för Norrköping: Söder är redan så dominerande att det inte finns någonting kvar 
att ta från Norr. En IP ansåg dock att Norrs andel av stadskärnan var något större, 
både 1990 och 84: 1992 var nog fördelningen 10–90.  
 
Trenden visar i alla fall på en nedgång på Norr i storleksordningen -20% (minst) och 
en uppgång på Söder med +6%, dvs. en nettodifferens på c:a 25%. 
 
2.5 Barriäreffekten Rudbecksgatan minskas ... 
eller?  
Förändringar av Rudbecksgatan verkar ha gjorts i två omgångar: 
1. Ett "lock" har lagts på Rudbeckstunneln. Av omnämnandet i ett kommunalt 

förslag från 1991 (9) följer att detta har hänt innan 1991. Åtgärden beskrivs som 
en miljöförbättring. 
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2. En (misslyckad) trafikomläggning gjordes 1994. Tung trafik (lastbilar och 
bussar) kör tvärtemot intentionerna på ramper mellan förbi Våghustorget och 
Krämaren istället för i tunnel under. Anledningen är att stora lastbilar är för höga 
för att gå under tunneln.  

 
Effekt trafikomläggning 1994: 
Den tunga trafiken ger en fortsatt barriäreffekt mellan Krämaren och övriga 
stadskärnan, medan den lätta trafiken går i tunnel. Effekten på Krämaren beskrivs av 
IP som "en liten försämring". 
 
2.6 Varför blev Köpmangatan det nya A-stråket 
 på Söder? 
Utgångsläget mellan Drottningatan och Köpmangatan vara att Drottninggatan var en 
genomfartsgata och Köpmangatan en bakgata.  
 
Orsaker till Köpmangatans framgång: 
• Den kortaste sträckan att gå mellan Domus på Stortorget och Åhléns vid 

Våghustorget är via Köpmangatan. 
• Kommunen hade en vision: man ville bygga upp ett nytt starkt stråk utan 

störningar från bussar och bilar, men man fick ej flytta bussarna från 
Drottningatan. Kommunen lyckades övertala en fastighetsägare på Köpmangatan 
och en stor ombyggnad företogs (nära nog från grunden): ny entré, uppfräschad 
fasad och ett större djup i lokalen skapades för att få större yta och därmed ökad 
attraktivitet för typiska A-stråkshyresgäster. Andra fastighetsägare följde efter.  

• Fler bilplatser på Stortorget anordnades. 
• Köpmangatan hade redan innan trevliga fasader. 
• Alternativet Nygatan föll bort pga olika funktionella hinder. 
 
Åtgärder nämnda ovan genomfördes omkring 1980 då Köpmangatan blev gågata. 
 
Den "sista delen av gågatan på Köpmangatan" byggdes om och fick en attraktiv 
standard under våren 1991 (9). Förnyelsen av Köpmangatan har genomförts som ett 
samverkansprojekt mellan fastighetsägarna och kommunen (6). 1991 var 
förändringarna mindre: nya lyktstoplar, bänkar och papperskorgar o likn. 
 
 
 
Effekt vid förändring 1991: 
• En idéskrift från 1992 (6) anger att resultatet av förnyelsen blev  "ett livfullt och 

lyckat stråk". 
• ”Ingen effekt, ej flera besökare” (IP). 
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2.7 Parkeringsförändringar 
Planer har länge funnits på att anlägga nya p-hus i kv. Gnistan respektive kv. 
Repslagaren (9). I kv. Repslageren, en mycket välbelägen och lönsam 
markparkering utmed Kungsgatan i höjd med Oscar C, har fastighetsägaren hittills 
förhållit sig passiv till olika exploateringsförslag. I kv. Gnistan uppförs för 
närvarande ett p-hus i samband med satsningen på ett resecentrum precis i närheten. 
 
P-räkningar mellan 1975–96 (13) visar att antalet p-platser i stadskärnan har 
konstant varit runt c:a 7 000 bpl. Antalet allmänt tillgängliga p-platser (mot 
betalning) är idag c:a 3 000. En omfördelning har skett sedan 1985 vad beträffar de 
allmänna platserna: c:a 200 bpl har försvunnit från gatan och c:a 400 nya bpl har 
tillkommit i garage. Av dessa har 100 bpl försvunnit i Norrcity och 150 bpl 
tillkommit i Södercity och 150 bpl tillkommit söder om Rudbecksgatan. 
 
Effekter: 
• ”Markparkeringarna vid Kungsgatan och på Stortorget har betytt mycket.” 
 
2.8 Oscar C 
Omkring 1991 etablerades Oscar C, den senaste i raden av stadskärnans fyra 
gallerior, på Köpmangatan i Kv. Tryckeriat (mellan Stortorget och Nygatan). Det 
tillkom 2–2 500 kvm yta när gallerian kom. 
 
Effekter: 
• Ingen spin-off-effekt enligt IP pga att gallerian är för liten.  
• Gallerian, med JC, som har 30 à 40% av ytan, i spetsen, fick ”kämpa hårt i 

början”. Svårt att hyra ut i början pga lågkonjunktur. Investeringen Oscar C har 
ej varit en lönsam affär (ännu). 

• ”Ingen toppgalleria” (IP). 
 
2.9 Domus bygger om 1986, blir Gallerian 
Kompassen -93 och  bygger om (igen) -98 
Krämaren och Domus gör konkurrerande satsningar omkring 86–87 i var sin ände av 
stråket enligt Ett samtal om detaljhandeln i Örebro län (15). Krämaren vill ”hinna 
före” Domus.  
 
Öppningsår för Gallerian Kompassen var 1993-94. 
 
Det pågår (1998) en ombyggnad av Kompassen. Bla får KappAhl en egen entré. 
”Det är för mycket ombyggnader i Kompassen, hoppas det senaste konceptet 
håller.” 
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Effekt då Kompassen kommer till 1993: 
Handeln i Sverige 1998 omnämner Gallerian Kompassens förändring som en av 
flera händelser som har bidragit till en nyrenässans för Stortorget. De andra 
händelserna är systembolagets återkomst från Eurostop (1997) och Adelstens 
nyetablering. Systemet flyttade från torget 1995. 
 
2.10 Drottninggatan får ett nytt ansikte: färre 
bussar och ny beläggning 
Drottninggatan byggdes om 1992. Enligt IP minskade antalet bussar som gick på 
Drottninggatan från 1600 bussar till 600 bussar/tidsenhet. Dessa bussar fick istället 
gå på Fabriksgatan.  Dessutom lades en ny markbeläggning, vilken kostade c:a 12 
Mkr.  
 
Effekter: 
• Med dessa åtgärder minskades bl.a. barriäreffekten över gatan. Tidigare hade 

Drottninggatan varit ”en mur”, ett ”avgasdike” med "dåliga passager mellan 
Köpmannagatan och Kungsgatan" enligt IP. Att Drottninggatan var en barriär 
framgår även av ett utlåtande från 1993 (4): "Bussar och cyklar medverkar 
sålunda tillsammans och - särskilt vid sommarens stora cykeltrafik - i konflikt 
med varandra, till att gatan får karaktär av trafikdike och inte ett centralt 
citystråk." En IP trodde att om Drottninggatan, i stället för Köpmangatan, hade 
blivit gågata så hade Drottninggatan varit ett A-stråk idag. 

• ”Tidigare tappade Drottninggtan mot Köpmangatan, men nu håller de jämna 
steg. Kanske att Drottninggatan t.o.m. utvecklas 1 à 2 % bättre varje år relativt 
Köpmangtan.” 

• ”Drottninggatan var på väg nedåt, kanske 1% per år relativt Köpmangatan, men 
1992 svängde det, och idag är Drottninggatan nästan lika stark som 
Köpmangatan.” 

• Besöksfrekvensens fördelning mellan huvudgatorna 1998 enligt en IP: 55% mot 
45% till Köpmangatans fördel. 

 
2.11 (Icke-)händelser i ”Norrcity” 
Planer har länge funnits på att göra en större satsning på Norr (7), bl.a. ett nytt 
handelshus och ombyggnad av befintliga butiker, nya bostäder och ett parkeringshus 
i kvarteret norr om Järntorget. Ett p-hus är under uppförande i kv. Gnistan i samband 
med det nya resecentret. Annars har inte så mycket skett av 
centrumvandringspåverkande årtgärder. Från tidningen Norrcity-Nytt (5) noteras 
följande: 
• De flesta fasaderna "på Norr City" har renoverats, främst de på Storgatan. 
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• Förbättring av trafiksituationen kring Järntorget, bl.a. finns det nu bara en mot 
tidigare två utfarter. Även: hänvisningsskyltar och parksoffor har tillkommit på 
torget.  

• På senare år har också SCB blivit utbyggt och polisen har flyttat in i sitt nya hus. 
Man kan spekulera över hur denna typ av händelser – ett polishus, ett statligt 
verk, ett SCB eller en högskola – påverkar butiksfastigheter: för att orsaka 
CVAND verkar det krävas ett väldigt stort tillskott av arbetsplatser. Fem 
utlokaliserade ämbetsverk till Norrköping fick ingen effekt. Samma sak med 
polishus och SCB i Örebro. Däremot är kanske en högskola stor nog, förutsatt att 
den ligger tillräckligt nära centrum, men i studien finns inget exempel på detta. 
KTH i Stockholm genererar inget lokalt konfektionsstråk, men ett tiotal 
restauranger finns i närheten. Skulle då de nya högskolorna i Norrköping 
respektive Malmö kunna orsaka en tyngdpunktsförskjutning?  

 
 
Effekter på Järntorget: 
• Ett mer levande torg. 
 
2.12 Nya ”Gamla Stan” och Galleria Hållstugan 
I ett kvarter med de äldre husen bevarade satsade man omkring 1997 på ett koncept 
som jag ej har upptäckt i någon av de övriga orterna: ett fint (dyrt?) kommersiellt 
"kulturområde" med exklusiva butiker (mode mm) som man normalt inte finner i 
orter av Örebros strolek. ”Gamla Stan” ligger vid Stortorgets östra del. 
 
I samma kvarter uppfördes samtidigt (1997) en ny galleria med 5 à 6 butiker: 
Hållstugan. Den innehåller inte så mycket modebutiker. Tillkommer gör c:a 15 
butiker med egna entréer.  
 
Kvalitativa effekter: 
• Gamla Stan är tillsammans med Kungsgatan det område som idag och i 

framtiden enligt en IP orsakar CVAND åt öster.  
• En annan IP säger att man vill ”stärka Köpmangatan och Kompassen vid 

Stortorget”. Man kanske ska se Gamla Stan-satsningen i ljuset av detta.  
• I Handeln i Sverige 1998 finns följande att läsa: "Upprustningen av stadsdelen 

"Gamla Stan" bidrar till ett pittoreskt och historiskt inslag i city". 
• ”Det har blivit ett attraktivt kvarter.” 
• ”CVAND mot Svartrån?”, dvs. norrut mot Gamla Stan, ”Nej, det är tveksamt.” 
• IP är m.a.o. ej helt överrens: 
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2.13 Avstängning av gator till stadsdelen 
”Väster” 
Högst upp på handlarnas lista över negativa saker som drabbat Norr stod 
"stängningen av tunneln under Järnvägsbron veckorna före jul då det inte inleddes 
något arbete där förrän en bit in i januari. Att under ett år framåt, på grund av 
tunnelavstängningen, inskola bilister på att inte använda Östra Nobelgatan som sin 
naturliga infartsled till stan i kombination med borttagande av en stor mängd 
parkeringsplatser är också någonting som oroar" (16). 
 
2.14 Systembolaget ”irrar” omkring 
Systembolaget vid Stortorget tur och retur Eurostop. Under två års tid etablerar sig 
systembolaget vid Eurostop men kommer sedan tillbaka – samtidigt som det tog 
systemet med sig från Norr. Systemet kom tillbaka till Stortorget 1997 och gjorde 
sitt gästspel på Eurostop under 1995 till 1997; systembolaget på Norr lades ned 
1997. 
 
Kvalitativa effekter:  
Systembolagets nedläggning på norr har lett till en utarmning av den stadsdelen, där 
allt fler letar sig till söder (källa: Handeln i Sverigae 1998). Samma källa anger att 
Stortorget har fått en nyrenässans när systembolaget flyttade tillbaka, men det 
förklaras också av Adelstens nyetablering och Gallerian Kompassens förändring. 
Sammanfattningsvis vill jag påstå att svagare stadskärnedelar, där systembolaget kan 
spela en avgörande roll, är för mycket i händerna på Systembolagets 
Stockholmsbaserade etablerare. Denna riskfaktor är svår att kalkylera med för en 
fastighetsägare som sitter med, eller i närheten av, en systembolagsfastighet. 
 
2.15 Några förändringar i butiksmixen 
Följande butiksförändringar har IP spontant omnämt: 
• Intersport flyttade från Kungsgatan till Köpmangatan.  
• Adelsten flyttade till Stortorget i Gotabankens gamla lokaler. Nyetablering. 
• KappAhl har flyttat från Krämaren till Kompassen, vilket har bidragit till 

Krämarens negativa utveckling.  
• Clas Ohlsons nyetablering i Krämaren omkring 1997 bromsade den negativa 

utvecklingen för denna galleria enligt en IP. 
• The Stadium har etablerat en butik på Kungsgatan mellan Stortorget och 

Engelbrecktsgatan (norr om Stortorget).  
 
2.16 Externetableringar 
Följande större förändringar har ägt rum under perioden: 
• B&W öppnade omkring 1968 i Lillån, c:a 5 km norr om Örebro.  
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• Marieberg öppnade 1987/88 c:a 8 km söder om Örebro. Utbyggnader i 
Mariebergsområdet har skett kontinuerligt: bla IKEA för fyra år sedan. Senast i 
raden är ett nytt möbelvaruhus. 

• Eurostop öppnade 1991 i stadens norra kant (c:a 2,5 km norr om Stortorget).  
 
Kvantitativa effekter på stadskärnan: 
Hela stadskärnan tappade 5–7% pga Marieberg. Norrcity drabbades före Södercity 
av externhandeln. ”Söder drabbades ej så mycket av Marieberg, Norr tappade 
mycket mer.” 

3 Samlad bedömning av CVAND enligt 
metodvariant IU 
Örebro stadskärna kan ”ståta” med en tyngdpunktsförskjutning på 600! Denna stora 
centrumvandring mellan Norr och Söder nådde sin kulmen då Åhléns etablerade sig 
på Söder 1975, i nuvarande Träffpunkt, samtidigt som Tempo lades ner på Norr. 
Annars var det Krämarens tillkomst 1963 tillsammans med den omfattande 
saneringen av Söders nedgångna 1700-tals bebyggelse på 1960-talet,som var den 
enskilt mest bidragande orsaken till att Söder blev den kommersiellt starka 
stadsdelen.  
 
Fram till 1980, då Köpmangatan blev gågata, var Köpmangatan enligt IP ingen 
affärsgata! Detta ändrades i och med att Köpmangatan blev gågata och Våghustorget 
rustades upp (1980): en CVAND i väst-östlig riktning från Drottninggatan till 
Köpmangatan sattes igång inom Söder.  
 
Sedan 1980 verkar en ständigt pågående process ha ägt rum, där Köpmangatan blivit 
allt starkare på Drottninggatans bekostnad. Denna utveckling har eldats på av olika 
åtgärder som gynat Köpmangatan, bla tillkomsten av Oscar C (omkring 1991), 
Träffpunkts förnyelse (1990), ”Gropen” på Drottninggatan (mellan 1990 och 96) 
och upprustningen av Köpmangatan (1991). Minskad busstrafik och bättre miljö på 
Drottninggatan (1992) och ”Gropens” försvinnande (1996) har verkat i motsatt 
rikning. Drottninggatans övre del har drabbats hårdare än dess nedre. 
 
Pågående CVAND enligt några IP (olika uppfattningar föreligger som synes): 
1) Idag krymper söder och den södra delen drabbas (Krämarenområdet). Clas 

Ohlson har dock motsatt effekt. 
2) ”Gamla Stan-området” rustas upp och CVAND åt öster utmed ån. 
3) Tyngdpunktsförskjutning från Drottninggatan till Köpmannagatan. 
4) Drottninggatan och Köpmangatan utvecklas lika eller så börjar Drottninggatan 

t.o.m. att utvecklas 1 à 2 % bättre varje år. 
5) Stortorget blir starkare. 
6) Kungsgatan blir starkare. 
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Figur 1 CVAND mellan 1985 och 1998 enl. metodvariant IU. De kraftiga 
ringarna representerar stadskärnedelar med olika utveckling av hyresförmåga. 
Procentsiffrorna (i fetstil) anger förändring i hyresförmåga för ”citybutik”. ”+” anger 
starkare stråk. Siffrorna i tunn stil anger hyresnivåerna 1998 för citybutik. TP är 
förkortning för tyngdpunkt (område med högst hyresförmåga). Den tjocka pilen visar 
CVAND-riktningen. 
 

4 Övriga kommentarer från olika IP 
 
4.1 Saluhall i mellanstora städer? 
Ny saluhall i kv. Hållstugan 27 i Örebro (i området ”Gamla Stan”) Möjligheterna för 
en etablering av en sådan utreddes av Nordplan 1996 (10). Utredningens 
rekommendation blev att marknadsförutsättningarna (bl a kundströmmar) inte räcker 
till och nödvändiga parkeringsytor kan bli svårt att få till, dvs. en satsning vore ej 
ekonomiskt försvarbar. 
 
4.2 Hyresförmåga 
En IP angav följande nyckeltal för hyresförmågan. 
 
För beklädnad: 
• Icke kedjeföretag betalar 8–10 % av omsättningen i hyra. 
• Kedjeföretag betalar lägre (H&M 5%). 
 
För DV: 
• 2,8–3% av omsättningen betalas i hyra. DV har dock normalt högre omsättning 

per kvm än klädbutiker. 
 

5 Vad som kommer att hända framöver 
enligt metodvariant IU 
Nedan följer en uppräkning av några händelser som på sannolika grunder kommer 
att inträffa i Kalmars stadskärna. De kan komma att påverka den kommersiella 
strukturen på ett eller annat sätt. 
 
Den stora framtida händelsen är invigningen av resecentrumet våren 1999. I 
samband med att byggandet av Örebro Resecentrum (som började i juni 1997) 
avslutas kommer även en del andra saker att ha ägt rum, bl.a.: 
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• Nytt läge för landsbygdsbussarna utmed spåren. 
• Ny gångtunnel under spåren vid stationshuset: Centraltunneln. (Byggs mellan 

nov 97 och våren 99.) 
• Olaitunneln: en ny gång- och cykeltunnel under spåren vid Olaigatan-Kilsgatan. 

Planerad byggstart angiven till hösten 1996 (14). Är ett av de projekt som hänger 
samman med förberedelserna för Resecentret. 

• Ny korttidsparkering vid Västra Bangatan. 
• Resecentrumet får nya entrépunkter vid Västra Bangatan och vid Olaitunneln. 
• Nobeltunneln byggs om till ökad kapacitet och Ringgatans järnvägskorsning 

stängs. 
• En annan händelse som är relaterad till förändringarna som görs då Örebro 

Resecentrum kommer till är ombyggnaden av Järnvägsgatan. Etapp 1 i 
ombyggnad börjar 1998 och etapp 2 föreslås börja 1999. Byggstart först då 
bussarna flyttar från busstationen. Planerade åtgärder återges i SBK Örebro:s 
förslag 1998-04-9. 

Övriga händelser: 
• Det finns även ett intresse att väcka liv i området kring Slottet och utnyttja ån 

bättre. 
• Nytt p-hus vid SCB (precis nordväst om Järntorget), där även en del nya 

servicebutiker kommer att etableras: 7-eleven, hyrbil, godis o likn. En IP tror att 
detta, tillsammans med resecentrumet, kommer att flytta det gångstråk som går 
från centralstationen in till stadskärnan från Storgatan till detta område. 
Storgatan tappar. 

• Några av banklokalerna i centrala lägen kommer att omvandlas till butiker. 
 
Några olika synpunkter om framtida CVAND-riktningar har framkommit under 
intervjuerna: 
1. Resecentret på Norr kommer att skapa ett bra gångstråk som kan bära ett 

närserviceutbud. 
2. ”Gamla Stan”-området: uppfattningarna har varierat från ”CVAND mot 

Stortorgets östra del” till ”ingen effekt alls”.  
3. Till Kungsgatan! Även här råder olika uppfattningar; en styrka är den stora 

byggrätt som finns i Kv. Repslagaren. Kungsgatan är dock intressant: 
centrumvandringen mellan Drottninggatan och Köpmangatan skulle kunna 
upprepas om man genomförde lika omfattande åtgärder som vid 
Köpmangatssastningen 1980. Ett problem är att stadskärnan redan idag är 
alldeles för stor, vilket talar emot en sådan satsning. För studerade orter är 
kanske Uppsalas stadskärna bäst lämpad för att kunna bära en sådan expansion. 
Dessutom är kommunikationerna mellan Köpmangatan och Kungsgatan idag 
alldeles för dåliga. 

4. CVAND till Stortorget. 
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6 Fysiska förändringar och effekter enligt 
metodvariant KL 
Nedan följer en Kolla-Läget-karta, vilken anger möjlig omsättningsförändring för ett 
generellt butiksbestånd i olika delar av stadskärnan mellan 1985 och 1998 baserad 
på vad som hänt under perioden. 
 
 
 
Figur 2 KL-poäng och förändrad omsättning (hyresförmåga). De tunna 
siffrorna anger förändring i KL-poäng och de feta siffrorna anger den procentuella 
förändringen i hyresförmåga för citybutik. 
 
Större händelser under perioden 1985–1998: 
• Träffpunkts förnyelse. 
• Krämarens förnyelse. 
• Förnyelsen av Gamla Stan och Kompassen. 
• Miljöupprustning på Köpmangatan och Oscar C kommer till. 
• Miljöupprustning på Drottninggatan och minskad busstrafik. 
 
Förändringarna ger enligt metodvariant Kolla Läget (KL) i princip en uppdelning av 
stadskärnan i en förlorande norrzon (”Norr”) och en vinnande söderzon (”Söder”) 
med slottet där emellan: 
• Medelförändringar i norrzonen: -9 poäng, vilket motsvarar -8 à 16% i möjlig 

omsättning. 
• Medelförändringar i söderzonen: +4 poäng, vilket motsvarar +4 à 8% i möjlig 

omsättning. 
Skillnad mellan zonerna bli alltså: 12 à 25%. Försäljninsförändringen gäller endast 
om den potentiella omsättningsmöjligheten helt tas tillvara. 
 

7 Jämförelse mellan metodvariant IU och 
metodvariant KL 
Jämförelse mellan metodvariant KL och metodvariant Intervjuer mm (IU) med 
noterad omsättningsförändring under perioden, kvalitativ och där sådan kunnat 
noteras kvantitativ:  
 
Andel av SV i stadskärnan Norr Söder 
1984 10–15% 85–90% 
1990 10% 90% 
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• Som framgår av tabellen ovan har förskjutningen på SV-sidan mellan Norr och 
Söder varit blygsam under Krämarens förnyelseperiod. Orsaken kan vara 
densamma som för Norrköping: Söder är redan så dominerande att det inte finns 
någonting kvar att ta från Norr. En IP ansåg dock att Norrs andel av stadskärnan 
var något större, både 1990 och 84: 1992 var nog fördelningen 10–90.  

• Trenden visar i alla fall på en nedgång på Norr i storleksordningen -20% (minst) 
och en uppgång på Söder med +6%, dvs. en nettodifferens på c:a 25%. 

 
Om kampen mellan Drottninggatan och Köpmangatan: 
• Tidigare tappade Drottninggtan mot Köpmangatan, men nu håller de jämna steg. 

Kanske att Drottninggatan t.o.m. utvecklas 1 à 2 % bättre varje år relativt 
Köpmangtan.” 

• ”Drottninggatan var på väg nedåt, kanske 1% per år relativt Köpmangatan, men 
1992 svängde det, och idag är Drottninggatan nästan lika stark som 
Köpmangatan.” 

• Besöksfrekvensens fördelning mellan huvudgatorna 1998 enligt en IP: 55% mot 
45% till Köpmangatans fördel. 

• Denna kamp syns väl även i metodvariant KL, figur 2. 
 
KL och IU ger alltså likartade bilder av den fysiska och kommersiella 
centrumvandringen: 
• Stadskärnans tyngdpunkt har förskjutits söderut, mot Våghustorget och 

Köpmangatan. 
• Hyresförmågan har gått ner i norr och upp i söder med en nettodifferens på 

ca 25 %. 
• På Norr ger dock metodvariant KL en något mindre nedgång än 
metodvariant IU. 
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