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Abstract            

This paper set out with the goal of comparing the perception of inner-city retail’s status with its factual status. A 

focus has here been made on the city centre’s relationship with external city-centres, due to it often being 

conceived as one of the primary causes for the stagnation of city-centres. After having conducted six interviews 

with two municipalities, a summary was made on their views on the status of their own city-centre and the status 

of Sweden’s city-centres in general. The results were then analysed under the theoretical framework of Amcoff 

et al (2015), who has proven that Sweden’s current retail geography is more nuanced than a black and white 

picture of an impoverished city-centre by the hands of external shopping. The comparison led to several 

conclusions. The foremost being that both municipalities had a more positive outlook on their own city-centre’s 

relationship with their external retail variants. In fact, elements such as online retail and commutation were 

viewed as greater challenges than external retail, which was instead firmly regarded as complementary to inner-

city retail. Contrastingly, the idea of the city-centres’ impoverishment by external retail seemed to instead ring 

true on a national scale. Their interpretations on a local scale was therefore more aligned with the literature’s 

factual description. Consequently, this work has served as fuel to a discussion on the possible existence of “the 

myth of the impoverished city-centre”. 

Nyckelord: Externhandel, Stadskärna, Handelsgeografi, Handel, Utarmning 

Handledare: John Östh 
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1. INLEDNING 

 

När handel i stadskärnor kommer på tal leds diskussionen ofta till en gemensam slutsats: 

externa köpcentrum utarmar stadskärnan. Mall of Scandinavia i Solna, Boländerna i Uppsala, 

Marieberg i Örebo, Kungens Kurva i Huddinge, Erikslund i Västerås, Valbo i Gävle, Hansa 

city i Kalmar, Tornby i Linköping, Nova i Lund och Torp köpcentrum i Uddevalla (Olsson, E., 

2019); (Backemar, L., 2013); (Martellius, E. 2008); (Andersson, E, 2016). Listan för detta är 

till synes ändlös. Med detta i åtanke vänder vissa sina blickar mot vårt grannland i söder, 

eftersom man i Danmark sedan länge lagstiftat att handel ska centreras till städernas 

stadskärnor. Även på en politisk nivå har externhandelns utarmning av stadskärnor 

uppmärksammats, men initiativen för att uppmana förändring har varit verkningslösa (Skriftlig 

fråga 2008/09:87) ;(Svar på skriftlig fråga 2008/09:87). I denna till synes självklara diskussion 

finns det dock ett faktum som går förbisett. Det är nämligen så att förhållandet mellan externa 

köpcentrum och stadskärnor inte är så parasitiskt som den allmänna uppfattningen föranleder 

en att tro. Enligt forskning gjord av det svenska Handelsrådet av Amcoff et al (2015) så har de 

externa handelsplatsernas intåg inte lett till ett utarmande av stadskärnor, utan handeln i 

stadskärnorna är i själva verket vid fortsatt god vigör i största allmänhet. Med denna allmänt 

dragna slutsats i åtanke, så är det av särskilt intresse att undersöka hur det överensstämmer med 

verklighetsbeskrivning på en lokal nivå hos de kommunala beslutsfattarna, planerarna och 

städernas köpmannaföreningar. Där är en korrekt förståelse av verkligheten avgörande för 

handelns planering och därmed för varje människas omgivning. För att åstadkomma en sådan 

jämförelse mellan lokal och allmän nivå så har denna studie undersökt Nynäshamn och Uppsala 

kommun och hur deras verklighetsbeskrivning överensstämmer med Amcoff et al:s forskning.  

Uppsatsen inleds med att klargöra dess syfte och frågeställningar, och övergår därefter till 

en diskussion om hur de ska besvaras i avsnittet för metod och avgränsning. Däri ryms en 

genomgång av det kvalitativa metodvalets fördelar och nackdelar, materialinsamling, kodning 

och intervjupersonsurval. Hur det insamlade materialets ska förstås redogörs sedan på djupet i 

studiens litteratur- och teoriavsnitt. Svaren från kommunerna beskrivs i studiens resultatdel och 

fortsätter sedan med en diskussion där intervjuresultatet dels jämförs, dels förankras till teorin. 

Slutsatserna som där dras mynnar till sist ut i ett avslutande avsnitt som ger utrymme åt en 

summering av studiens slutsatser och författarens egna reflektioner. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka stadskärnehandeln i två kommuner, där särskilt fokus 

tillägnas stadskärnornas relation till externa handelsetableringar. Studien ämnar även att 

redogöra för hur de utvunna lokala slutsatserna förhåller sig till den existerande litteraturens 

allmänt dragna slutsatser för hela Sverige. På så vis säkerställs studiens betydelse som bidrag 

till en bredare diskussion om hur handelsgeografi kan förstås och faktiskt ser ut i dagens 

Sverige. 

 

1. Hur ser handelsgeografin ut i Nynäshamns kommun samt Uppsala kommun, och hur 

skiljer sig kommunerna åt? 
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2. Hur upplever kommunernas aktörer relationen mellan handeln i stadskärnan och 

externa köpcentrum, inom den egna kommunen och för Sverige i allmänhet? Hur 

skiljer sig kommunerna åt? 

3. Hur överensstämmer dessa lokala observationer med den existerande litteraturens 

beskrivning av handelsgeografin för Sverige i allmänhet? 

1.3 Centrala begrepp                      

Inom studien används en mängd centrala begrepp, vilka definieras nedan.                              

Externhandel: Handel som bedrivs utanför staden eller i stadens ytterkanter                                  

PBL: Plan och Bygglagen. Den lag som är utgör den främsta ramverket för planläggningen av 

mark- och vattenområden i Sverige.                         

Handelspolicy: En handelspolicy beskriver både de kvantitativa och de kvalitativa 

bedömningsgrunder som kommunen anser vara viktiga när man prövar en handelsetablering, 

framför allt när det gäller lämpligheten av en föreslagen lokalisering av ett handelsområde 

eller en större butik (Boverket, 2015)                                                                         

Handelsgeografi: Studien om var olika typer av detaljhandel är geografiskt belägna. 

Detaljhandel: alt. minuthandel, är alla varor som köps i små kvantiteter i sista ledet av 

distributionskedjan.                             

Dagligvaruhandel: Varor som inhandlas ofta, vanligen livsmedelsprodukter.   

Sällanköpshandel: Varor som inhandlas mer sällan, som kläder eller hem-och fritidsvaror                                         

Pop-up butiker: Butiker som etableras för att endast vara verksamma under en kortare tid                                 

Showroom butiker: Vanligtvis butiker som enbart fungerar som ett utställningsrum av 

produkter, utan möjlighet för kunder att göra inköp direkt i butiken. Detta görs istället online.                                  

GIS: Geografiska informationssystem. Program för att göra illustrationer och analyser av 

geografiska data. 

1.4 Metod och avgränsning 

Beträffande den redan existerande kvantitativa forskningen av handelns lokalisering i Sverige 

finns det mycket att önska. Lite forskning inom området görs numera i en svensk kontext, och 

faktumet att tillgången på detaljerade och träffsäkra data är bristfälliga försvårar möjligheterna 

att bedriva ny forskning på egen hand. Den källa som utgjorde den bästa kandidaten var SCB 

och dess företagsregister där firmors lokalisering skildrats på adressbasis sedan 1992 

(Statistiska centralbyrån, 2019a). På grund av försämrad rapportering från företag så har denna 

datas trovärdighet dock blivit mer klandervärd efter år 2008, och av ännu större betydelse är 

den ekonomiska kostnaden som en beställning av registret skulle ha krävt (Amcoff et al., 2015, 

s.10).      

Med allt detta i åtanke så användes istället främst en kvalitativ forskningsmetod, eller 

närmare bestämt en kvalitativ jämförande flerfallstudie. I denna undersökning gjordes 

nämligen intervjuer med aktörer från Uppsala och Nynäshamns kommun som gav sina 

subjektiva beskrivningar av relationen mellan stadskärna och externhandel, vilka sedan 

jämfördes och analyserades. Det var alltså verklighetsbeskrivningarna från dessa två 

kommuner som utgjorde huvudmaterialet för studien. Däremot hade gjord kvantitativ forskning 

fortfarande en betydelsefull roll i metodvalet, genom att den utgjorde studiens teoretiska grund 
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och var det verktyg som användes för att analysera intervjuresultatet, i uppsatsens 

diskussionsavsnitt. Mer specifikt bestod teorin framförallt av de kvantitativa undersökningarna 

Detaljhandelns förändrade geografi av Amcoff, J. Mohall, M., Waxell, A. och Östh, J (2015) 

och The geographical redistribution of retail outlets in Sweden 1998–2008 av Amcoff, J. 

(2016), som båda nyanserar den allmänna uppfattningen om att externa köpcentrum utarmar 

stadskärnor (mer om teorin i avsnitt 2.1). Detta tillvägagångssätt ansågs vara fördelaktigt 

eftersom det tillät att subjektiva och objektiva verkligheter kunde vägas mot varandra.  

Vidare är Amcoff et al:s slutsatser dragna för Sveriges handelsgeografi generellt, vilket 

hade vissa följder för denna studie. Dels innebar det att vissa aspekter av deras slutsatser inte 

var relevanta, eftersom studien syftade här att undersöka stadskärnans relation till externhandel. 

Det vill säga handel i tätort och tätortsnära områden (Se avsnitt 2.1 Teori). När ord som 

kommun och stad använts under studiens gång så var det dessa områden som avsågs. Det finns 

även en möjlig nackdel med att den allmänt ställda teorin inte ger sken åt de undantag som 

finns på lokal nivå, då det kan argumenteras för att detta presenterar svårigheter för jämförelsen 

mellan teori och kommun. Här ansågs det snarare vara en fördel då de kan fylla en 

kompletterande funktion gentemot varandra – de utvunna lokala kontexterna kan förstås i ett 

bredare forskningssammanhang och i gengäld fördjupas och nyanseras förståelsen av teorin. 

För att säkerställa att läsaren har en grundförståelse för den kontext som behandlas i 

studien så ansågs det vara lämpligt sätta externhandeln i ett sammanhang och förse läsaren med 

en bakgrundsbeskrivning av handelns moderna historia i Sverige. För att åstadkomma detta 

utfärdades en översiktlig analys av existerande bokverk och rapporter av relevans för ämnet 

externhandel. Därigenom förklaras varför externhandeln introducerades i Sverige och hur den 

har kommit att prägla handeln, samt hur landets handelssituation ser ut i dagsläget. Utöver detta 

ges även en förklaring till varför Sveriges handelsgeografi är ett unikt undersökningsområde 

genom att beskriva Sveriges planeringslagstiftning i relation till övriga Europa. På grund av 

ländernas nära kulturella och geografiska anknytning men ändå tydligt kontrasterande 

lagstiftning så jämförs Sverige särskilt med grannlandet Danmark, baserad på information från 

en E-maildialog med Mads Laursen (2019), översiktsplanerare på Köpenhamns kommun. 

Fortsättningsvis innehar det kvalitativa metodvalet i sig många fördelaktiga egenskaper 

som bör poängteras. Medan kvantitativa metoder har fördelar i objektivitet, effektivitet, 

räckvidd och hanterbarhet, så har den kvalitativa metoden en styrka i att den erbjuder en större 

nyans- och detaljrikedom i beskrivningen av upplevelser, känslor och erfarenheter (Bryman, 

2018, s. 585). Att använda en kvantitativ metod för att uppfylla syftet att jämföra personers 

erfarenheter med fakta skulle alltså ha äventyrat det djup och komplexitet som kunde ges 

genom kvalitativ metod. Den typ av intervjumetod som användes var semi-strukturerade 

intervjuer med intervjuguide. Den avgörande fördelen med denna intervjumetod är dess 

kombination av flexibilitet och struktur. Intervjupersonerna tilläts formulera egna svar med 

relativt stor öppenhet samtidigt som dialogen hölls inom ett visst ramverk genom 

intervjuguidens specifika frågor (Bryman, 2018, s. 561–564).  I skapandet av intervjuguiden 

beaktades också intervjupersonernas potentiella svar. Tonvikt lades på detta moment eftersom 

det tillät författaren att formulera potentiella följdfrågor, vilket minskade risken för att 

nödvändiga frågor blev förbisedda.  
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I uppsatsen utfördes ett mycket begränsad kvantitativt arbete genom skapandet av två 

kartor över sällanköps-och dagligvaruhandeln i de båda städerna, med hjälp av Uppsala 

kulturgeografiska institutions redan gjorda utdrag från SCB:s företagsregister för år 1994 och 

2014. Valen av företag gjordes utifrån SCB:s (2019a) standard näringsgrensindelning (SNI) 

och deras egna definition om vilka av dessa näringsgrenar som räknas som dagligvaruhandel 

och sällanköpsvaruhandel. Syftet med detta var enbart att underlätta för läsarens förståelse för 

respektive stads handelsgeografi och inte att ge studien ytterligare underlag för analys. Denna 

illustration gjordes via en enkel inmatning i GIS-programmet ArcMap (se sida 16 och sida 21). 

Därutöver hämtades också befolkningsstatistik från SCB för att undersöka vilka kommuner i 

Uppsalas och Stockholms omnejd som hade låg eller hög befolkningstillväxt under år 2018, 

vilket redovisades i ett Exceldokument (mer om detta under 1.3.1 urval).  

  

1.4.1 Urvalsmotivering 

Denna flerfallstudie begränsades till att undersöka hur två kommuner förhåller sig till 

relationen mellan stadskärnor och externa köpcentrum. Det antalet ansågs vara mest lämpligt 

för att upprätthålla en god detaljrikedom men fortfarande vara tidsmässigt görbart. Det finns 

därutöver ett värde i att låta undersöka fler än ett fall eftersom det ger forskaren ett större och 

mer nyanserat underlag för att bedöma resultatens generaliserbarhet och teorins applicerbarhet 

(Bryman, 2018, s.105). Valet av kommuner baserades på ett målstyrt urval, det vill säga att 

kommunerna behövde uppfylla särskilda kriterium i urvalet. I detta fanns det två aspekter som 

gjordes gällande för respektive kommun: (1) att kommunen har en handelspolicy, samt (2) att 

kommunen har någon typ av externhandel. Både Nynäshamn och Uppsala utmärker sig genom 

att vara kommuner som har någon eller några externhandelsvarianter och handelspolicys. 

Orsaken till att det förstnämnda är av betydelse är uppenbart: det var en försäkring för att den 

intervjuade kommunen ens hade en uppfattning om relationen mellan externa köpcentrum och 

stadskärnor. På ett liknande sätt utgjorde existensen av en kommunal handelspolicy en viss 

garant för att intervjupersonens svar uttrycker organisationens inställning till stadskärnor och 

externhandel, snarare än intervjupersonens egna åsikt.  Förekomsten av en handelspolicy var 

inte heller given, i och med att endast 24 procent av Sveriges kommuner uppger att de har 

någon form av strategi eller policy för frågor relaterade till handel (HUI Reasearch, 2015).  I 

Nynäshamns fall fanns ett dokument som är uttryckligen benämnt Handelspolicy för 

Nynäshamns kommun (2014), medan Uppsalas bestämmelser inom området fanns beskrivna i 

kommunens innerstadstrategi (2016), näringslivsprogram (2017) och översiktsplan (2016). 

Medan det inte var ett krav på urvalet, så bör det poängteras att Nynäshamn i sin handelspolicy 

gör ett avståndstagande från externhandelsetablering medan Uppsala inte gör något sådant.  

Till sist fanns det en ytterligare faktor som gjorts gällande i urvalet, nämligen att den ena 

kommunen ska ha en stark befolkningstillväxt medan den andra ska ha en svag eller rent av 

negativ sådan. Jämfört med den genomsnittliga befolkningsökningen i Sverige med 1,1 procent 

per år så framträder Uppsala som en av landets kraftigast växande kommuner med dess 2,4 

procent tillväxt under 2018, medan Nynäshamn med dess 0,6 procent utmärker sig som den 

kommun som haft lägst befolkningstillväxt av alla 26 kommuner i region Stockholm under 

2018 (SCB, 2019b). Orsaken till att just befolkningstillväxt framhölls var rotat i att det är en 



 
 

 8 

 

avgörande faktor för handelns välmående (SCB, 2019c). Med andra ord utgör Nynäshamn och 

Uppsala kommun representationer för respektive sida av handeln: en kommun där handeln 

typiskt sett står inför stora utmaningar och en annan där den ges alla möjligheter att blomstra. 

Därför kan urvalet även betraktas som ett urval med så stor variation som möjligt (Bryman, 

2016, s. 497). 

 

1.4.2 Intervjubearbetning 

Utav de totalt sex intervjuerna som genomfördes så utfördes fem av dessa i person och en via 

telefon. Medan direktintervjuer är att föredra då det tillåter författaren att samla in information 

utöver det sagda orden genom kroppsspråk och känslor, så gjordes den sjätte intervjun via 

telefon på grund av tidsbrist och geografiskt avstånd. Övriga fem intervjuer gjordes på 

respektive respondents arbetsplats. Medan detta kan påstås skapa en ojämn maktrelation mellan 

intervjuare och respondent, så ansågs det vara det lämpligaste alternativet för att säkerställa en 

ostörd samtalsmiljö (Bryman, s.566–577). När dessa intervjuer genomfördes så spelades de in 

med respondenternas godkännande för att därefter kunna transkriberas till text. Medan detta 

tillvägagångssätt är tidsödande så innehar det flera styrkor i att det bland annat ger en större 

noggrannhet i analysen av vad människor sagt, det tillåter att materialet kan enklare 

återanvändas i nya syften utifrån andra teorier/idéer och underlättar för utomstående 

granskning (Ibid, s. 577). På detta material tillämpades därefter en tematisk analysmetod, vilket 

innefattar att forskaren urskiljer svarens bredare likheter och skillnader, och utmärker dessa 

som gemensamma teman/koder. Rent praktiskt tillägnades varje tema en egen färg som sedan 

markerades i transkriptionerna (Se bilaga). Det är dessa teman som utgör det huvudsakliga 

materialet som studien analyserar i kommande resultat, diskussion och slutsatsavsnitt. Den 

tematiska metoden förstärker hanterbarheten i transkriberingen ytterligare genom att den 

erbjuder forskaren en tydlig vägledning för vilket insamlat material som borde och inte borde 

iakttas under studien (Ibid, s. 709–714). Detta gestaltades i intervjuresultatet genom att 

identifierade teman läts avgöra strukturen i avsnittet.  

Vidare har studien använt sig utav respondentvalidering genom att en intervjuperson från 

respektive kommun fick på förtid ta del av studien via mejl och uppmanades därefter att ge 

synpunkter. Syftet med detta var att bekräfta att studiens framställning av intervjusvaren var 

verklighetsenliga och fria från missuppfattningar. Studien reviderades sedan utefter de båda 

respondenternas respons. Medan det förvisso kan förekomma att respondenterna önskar 

censurera delar av forskningsresultaten, så ansågs det inte vara en riskfaktor på grund av denna 

studies förhållandevis okontroversiella natur (Ibid, s. 466). 

 

1.4.3 Aktörsbeskrivning 

I detta avsnitt beskrivs de intervjupersoner som valdes utifrån de uppställda kriterierna. I båda 

kommunerna utgörs dessa aktörer av: 

Nämndordförande för stadsbyggnadsnämnd: I syftet att förstå en kommuns inställning och 

hantering av externhandel så var det behövligt att samtala med ansvarig stadsbyggnadsnämnd 

eftersom det är dess politiker som beslutar om vilka plandokument som ska antas och vilka 

projekt som ska genomföras. Exempelvis så var det Nynäshamns miljö-och 
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samhällsbyggnadsnämnd som beslutade om antagandet av dess handelspolicy och formulerade 

den tillsammans med kommunens översiktsplanerare. Dessa intervjuade nämndordföranden är 

Daniel Adborn (Liberalerna), ordförande i Nynäshamns miljö-och stadsbyggnadsnämnd, och 

Anders A. Aronsson (Liberalerna), förste Vice ordförande i Uppsalas plan- och 

byggnadsnämnd. 

Planerartjänstemän: Lika nödvändigt för att förstå handelns lokalisering var det att föra 

dialog med de tjänstemän som ansvarar över stadens planering. I detta fall är respondenterna 

Nynäshamns översiktsplanläggare Albin Tornberg och Uppsalas etableringschef Mats 

Eriksson. Orsaken till att deras titlar är olika är motiverat av att kommuners mindre storlek i 

många fall kräver att tjänstemännen ansvarar över ett bredare ansvarsområde än i större 

kommuner som Uppsala, vars geografiska och ekonomiska förutsättningar tillåter att mer 

specialiserade anställningar kan tillsättas. Alltså faller planeringen av handeln under båda 

intervjupersonernas arbete. 

Företrädare för köpmannaförening: Motstående part som är avgörande för handelns 

lokalisering är företagen själva. Företag innehar ingen legal makt i bestämmandet av var de 

kan etablera sig, utan är först beroende av vilken mark som tillägnats handelsändamål i 

kommunens detaljplanehandläggning. Däremot innehar företagen en ren ekonomisk makt 

eftersom det är av kommunens intresse att attrahera kapital och stärka näringslivet, vilket får 

till följd att företag inte sällan får en avgörande inverkan på planeringen. Detta kan särskilt 

göras gällande för företag som gått samman i köpmannaföreningar i syfte att främja deras 

gemensamma intressen. För att få en enhetlig bild av näringslivets inställning till 

externhandelsplanering var därför kommunernas köpmannaföreningar lämpliga respondenter, 

nämligen Lisa Thörn, VD för Citysamverkan Uppsala och Niclas Axelson, ordförande för 

Nynäshamns stadskärneförening. 

 

2. LITTERATURÖVERSIKT    

    

I en internationell kontext av handelsgeografi anses vanligen det mest klassiska verket vara 

Walter Christallers centralortsteori (1933). Teorin påstår att handel uppvisar en tendens där 

dagligvaror (som livsmedel) säljs på många platser, medan förbrukningsvaror (som kläder) 

säljs på färre platser och sällanköpsvaror (som musikinstrument) säljs på minst platser. 

Resultatet blir enligt Christallers att det i geografin bildas hierarkiska koncentrationer av 

handel, där storstäder erbjuder ett fullt spektrum av butiker medan byar och småstäder enbart 

har ett mycket begränsat butiksutbud. Sedan dess är det givet att betydande 

samhällsförändringar, vilket väcker frågan om dessa förr så tydliga hierarkiska mönster sedan 

dess suddats ut. Av den anledning är Christallers ursprungliga teori vara illa lämpad för ensamt 

att beskriva de förändringar som faktiskt skett inom den moderna handelsgeografin. Därutöver 

anses det vara nödvändigt att den teoretiska grunden är anpassad för svenska förhållanden, av 

den anledningen att Sveriges lagstiftning för handelns lokalisering är unikt för Europa (Se 

avsnitt 3.1). 

Det existerar äldre svensk forskning, exempelvis Hölcke (1947), Godlunds (1954), Dahl 

(1955) och Janlinder (1966), men sedan dess har intresset för att undersöka handelsområden 
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varit försvinnande liten. En modern påbyggnad i en svensk kontext erbjuds dock genom 

forskningen i Detaljhandelns förändrade geografi (Amcoff, J. et al., 2015) och The 

geographical redistribution of retail outlets in Sweden 1998–2008 (Amcoff, 2016). Utöver att 

forskningen av Amcoff et al (2015) är den mest aktuella källan att utgå ifrån för vidare 

forskning i Sverige, så utmärker den sig dessutom genom att vara en av få studier som 

behandlar nationsbredda data utan att begränsa sig till specifika fallstudier, där resultatens 

generaliserbarhet är uppenbart underlägsna. Det kan argumenteras för att E-handelns ökade 

tillväxt sedan dess kan äventyra forskningens trovärdighet. På grund av att handelsgeografiska 

förändringar är en långdragen process så kan det med fog sägas att lite tyder på att denna trend 

skulle ha förändrats avsevärt sedan forskningen bedrevs år 2015/ 2016. 

 

2.1 Teori 

Forskningen av Amcoff et al utgår också från Christallers uppdelning av handel utefter grad av 

köpfrekvens i livsmedel, förbrukningsvaror och sällanköpsvaror. Forskningens resultat utgör i 

sin kärna en nyansering av bilden av att externhandelns introduktion i Sverige skulle skett på 

direkt bekostnad av städers stadskärnor. Det beskrivs som en grav förenkling av verkligheten 

att tilldela externhandeln skulden för den traditionella handelsgeografins krackelering (Amcoff 

et al, 2015, s.23). Trots externhandelns intåg var stadskärnan år 2008 fortfarande den primära 

handelsplatsen för stadens invånare i de allra flesta av Sveriges städer.  

Utöver denna generella slutsats görs fem andra avgörande observationer (Ibid, s.33–34). 

 

1. Handelns tillbakagång på vissa platser är en del av en större process där all handel 

regionalt centreras. Denna centreringsprocess innebär att handel i mindre städer/byar 

förflyttas till större städer och det är ett fenomen som länge företräder externhandelns 

entré.  

2. Det är den handel som är utspridd runtom i staden och särskilt den som omger 

stadskärnan som genomgått störst tillbakagång, snarare än själva stadskärnan. Det är 

denna handel som främst förflyttats till städernas externa lägen, inte stadskärnans 

handel. Denna omfördelning sker i alla städer, med eller utan externhandel. 

3. Kommunikationsförbättringar har givit upphov till ett undantag i handels centrering där 

enmansföretag med sällanköpsvaror omlokaliseras till landsbygden. I allmänhet har 

dock både utbudet och koncentrationen av butiker försämrats där. 

 

Punkt 3 anses inte vara av relevans i denna studie och kommer inte att användas för att 

analysera intervjuresultatet. Detta är motiverat av att arbetet syftar att undersöka relationen 

mellan stadskärna och externhandelsplatser i de två kommunerna, inte landsbygd. 

  

4. Sällanköpsvaror omlokaliseras till städers ytterkanter. Detta gynnar generellt städernas 

externhandelsetableringar, men denna förflyttning är något som förekommer även i 

städer utan externhandel 

5. Vidare har det totala antalet butiker ökat i antal, men inte i proportion med Sveriges 

befolkningsökning. Det innebär att antalet butiker per person har minskat och att en 
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butiks nödvändiga kundunderlag för att gå runt har ökat. Vissa branscher har dock 

minskat i antal butiker, som livsmedelsbranschen. Det färre antalet butiker per person 

är sannolikt en av de drivande krafterna bakom handelns omlokalisering: butiker som 

tidigare varit beroende av en lokal kundkrets bär sig inte, utan måste centreras i 

stadskärnorna och externa köpcentrum för att kunna erbjuda ett större utbud och därmed 

kunna attrahera fler kunder.  

 

Sammanfattningsvis bekräftar forskningen att handeln centraliserats som ett resultat av 

människors ökade räckvidd genom kommunikationsförbättringar tillåtit dem att favorisera 

handelsplatser med de bästa utbuden. Den naturliga följden blir då att handeln centreras genom 

att människor handlar på de platserna med störst utbud, det vill säga stadskärnor och externa 

köpcentrum, medan de utspridda mellanliggande butikerna hamnar i skymundan. Hur som helst 

kan externa köpcentrum inte utpekas som orsak till förändringarna i handeln, utan är blott ett 

symtom av en större process av centrerad handel. Amcoff et al (2015, 33–34) konstaterar att 

deras slutsatser är väl överensstämmande med Christallers grundlära: tidigare var människors 

rörlighet så begränsad att de var teoretiskt tvungna att handla lokalt, och butikerna klarade sig 

på detta lokala kundunderlag. En förbättrad rörlighet i kombination med en ökning av butikers 

nödvändiga kundunderlag bör därför ge följden att handeln blir mer centrerad. En teoretisk 

förklaring som lämpar väl att förstå handelsgeografins förändring. 

Samhällets angelägenhet för att bevara handelns status quo gör det aktuellt att diskutera 

vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka denna process. Amcoff et al (2015, 33–34) 

menar att det sannolikt inte är effektivt att anamma andra europeiska länders taktik att använda 

lagstiftande åtgärder, eftersom externhandeln inte är mer än det mest uppenbara symptomet av 

andra processer snarare än den utlösande faktorn och skulle troligen inte kunna förhindra 

handelns mer generella omlokalisering. Teoretiskt sätt skulle det istället krävas åtgärder som 

påverkar butikers kundunderlag, som minskar människors mobilitet eller förvaltningsreformer 

som stärker särskilda önskvärda områden, vilket alla är lösningar som är politiskt 

kontroversiella. 

För att tydliggöra, så ämnar inte denna studie att testa om teorin stämmer. Studien avser 

att ta denna allmänt ställda teori och undersöka om den överensstämmer med de lokala 

kontexterna i Nynäshamn och Uppsala. 

 

3. BAKGRUND 

 

Innan bearbetningen av intervjuresultaten, vilket är uppsatsens huvudfokus, så är det lämpligt 

med en bakgrundsbeskrivning av handeln och särskilt externhandelns historia. 

 

3.1 Reglera externhandel? – En utrikesöverblick 

För att externhandelns expansion skedde i Sverige så är en viss möjliggörande faktor 

betydande: Sveriges rikes lag. När det kommer till statliga ingrepp på kommunal nivå så är 

Sverige något av ett undantag på grund av landets djupt rotade tradition i kommunalt 

självbestämmande. Dels genom det kommunala skattemonopolet och dels genom det 
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kommunala planmonopolet som lagstadgades år 1947, och är av störst betydelse i denna studies 

sammanhang. I sin kärna innebär det att Sverige har en mycket liberal planeringslagstiftning i 

den benämningen att kommuner i stor utsträckning lämnas till att själva avgöra hur deras mark 

ska exploateras. Det finns undantag där kommuner tvingas underordna sig nationellt 

bestämmande, framförallt genom hänsynstagande till riksintressen, men dessa inskränkningar 

är förhållandevis tama i jämförelse med motsvarande planeringslagstiftningar i andra 

europeiska länder (Trafikverket, 2003, s.21–25). Exempelvis har Norge, Danmark, Finland, 

Tyskland, Storbritannien och Frankrike alla någon form av nationell reglering av externhandeln 

för att kunna skydda befintliga stadskärnor, om än i varierande omfattning (Trafikverket, 2003, 

s.28–31). I Sveriges egna plan-och bygglag ryms inte vid något tillfälle ett sådant 

ställningstagande på nationell nivå – frånvaron förmedlar i sig självt en tillförlit till att 

kommuner själva kan avgöra hur ett välbefinnande närings-och stadsliv ska skapas genom egna 

kommunala regleringar. Med avsikt att ge bakgrund till de undersökta kommunernas egna 

bestämmelser och förklara hur handelsförhållandena hade kunnat sett ut i Sverige med en 

alternativ lagstiftning så förefaller Danmark, Norge och Finland som lämpliga exempel, på 

grund av ländernas nära förankrade kultur, historia, språk, geografi och planeringstradition. 

Nedan följer en överblick av Danmarks egna lagstiftning av externhandel och stadskärnor. 

Under 1990-talet var den s.k. butiksdöden ett dominerande diskussionsämne i den danska 

politiken. Den ledande uppfattningen i Danmark såväl som internationellt var att externt 

placerade shoppingcentrum utgjorde ett hot mot stadskärnornas handel och stadsliv. Jämfört 

med Sverige dominerades det danska näringslivet av små och mellanstora verksamheter, vilket 

fick externhandeln med anknytning till storföretag att upplevas som ett särskilt stort hot. Att 

verksamheterna i Danmark dessutom var (och är än idag) starkt organiserade i 

köpmannaföreningar säkerställde att det fanns en tydlig samstämmighet av åsikter inom 

näringslivet.  År 1997 under den dåvarande socialdemokratiska regeringen presenterade 

miljöministern Svend Auken ett lagförslag om att införa nya planeringsregler för detaljhandel. 

Efter ett överväldigande stöd från samtliga partier lagstadgades förslaget. (Laursen, 2019). 

I dansk lag sägs bland annat att Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del 

af en by (bymidten) enligt § 5 m planloven. Det är ett av fyra exempel för hur den danska 

lagstiftningen konstaterar att byggareal ska tillägnas olika typer av centrum enligt följande 

hierarki: 

 

1. Bymidter/stadsmitt: städers stadskärnor där det placeras större butiker och i planeringen 

överordnade butikstyper 

2. Bydelscentre/stadsdelscentrum: städernas mindre butiksgator där det placeras i 

planeringen underordnade butikstyper 

3. Lokalcentre/lokalt centrum: vanligtvis platser som innehåller den lokala 

livsmedelsbutiken eller mycket små företag 

4. Centre til særligt pladskrævende butikker/ centrum för särskilt platskrävande butiker: 

platser som tillägnas specifika verksamheter som bilar, båtar, byggmateriel, etc 
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Inom planeringen innebär lagstiftningen att då en lokalplan (detaljplan) eller byggetilladelse 

(bygglov) ska utfärdas så måste ställningstaganden göras till hur stora butiker kan placeras och 

hur mycket butiksareal kan tillägnas i överensstämmelse med stadens kommuneplan 

(översiktsplan). Följden blir att handeln och stadslivet blir ofrånkomligt centrerad till just 

staden och särskilt dess stadskärna, snarare än utanför staden eller dess ytterkanter (Laursen, 

2019). 

 

3.2 Externhandelns entré i Sverige – Bilsamhället 

När det kommer till externhandelns utveckling i Sverige, så bör den inte ses som en isolerad 

utveckling som enbart skedde inom handelssektorn. Det bör istället betraktas som en del av en 

större strömning som dominerade hela västvärldens samhällsbyggnadsideal under 50–70-talen.  

Det som här åsyftas är närmare bestämt den samhällsnorm där bilen kom att bli planeringens 

enskilt viktigaste samhällsaspekt att anpassa sig till. Städer var inte längre gjorda för att 

tillfredsställa människors behov, utan bilismens (Nyström & Tonell, 2012). 

Pionjären för den bilorienterade stadsplaneringen var efterkrigstidens USA, men alltfler 

länder i väst anammade inom kort samma tillvägagångssätt för att skapa ett bilsamhälle. 

Sverige var inte undantag. En ökande biltäthet som under 50-talet hade blivit högst i Europa, 

svårtillgängliga stadskärnor och ständiga problem med olyckor och trängsel skapade ett kraftigt 

behov av att modernisera alla Sveriges äldre städer, stora som små.  I takt med bilens intåg 

sanerades alltmer centrumnära ytor för att ge plats åt parkeringsplatser och parkeringshus, inte 

minst genom år 1960:s statliga parkeringsnormer, vilka lagstiftade att parkeringsbehovets 

uppfyllande var en nödvändighet för att statliga bostadslån ens skulle beviljas (Ibid, s.157–

159).   

Sveriges bilsamhälle är kanske bäst uttryckt genom SCAFT1968: Riktlinjer för 

stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet1. Dess mål var att förhindra risker för störningar 

och trafikkonflikter genom att förespråka åtgärder som skapar funktionsseparerade städer, 

bland annat i form av separata biltrafik-och gångnät, planskilda korsningar och avskaffande 

av trottoarer (Lundin, 2008, s.232–233). Riktlinjerna utgavs i en pamflett på 35 sidor från 

Chalmers arbetsgrupp för trafiksäkerhet och den kom att få en avgörande påverkan på Sveriges 

stadsplanering under de följande två årtiondena. Detta var inte minst gällande under 

miljonprogramsåren 1965–75, där SCAFT-planeringen präglade en majoritet av dess nybyggda 

bostadsområden (Nyström & Tonell, 2012, s.157–159). Följden blev städer med tydligt 

geografiskt separerade och koncentrerade bostadsområden, arbetsplatsområden och 

handelsplatser som sammanlänkades med trafikleder och parkeringsplatser - de utgjorde s.k. 

bilfria öar i ett omgivande hav av bilar (Lundin & Åhrén, 2008, s.14–15). Genomgående var 

tron på att ingenjörskonst, mätbara och tekniska tillvägagångssätt kunde lösa bilsamhällets alla 

problem. Det kanske mest framträdande och oftast omnämnda exemplet är Cityplanerna för 

60-talets Stockholm, där det målsattes att ingen individ i centrala Stockholm skulle någonsin 

ha längre än 2,5 minuters gångavstånd till närmaste parkeringshus eller tunnelbanestation. 

Denna helhjärtade tillit till planerarnas rationella bedömning var något av denna 

stadsplaneringeras främsta kännetecken. Den moderna staden, den rationella staden eller 

                                                
1 SCAFT står för Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet 
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bilstaden var i regel ett resultat av experten, vetenskapsmannen och ingenjören, inte politikern. 

Resultatet blev en helt omdanad bebyggelse, där reaktionerna var få och ökade i ton först efter 

att de flesta planer redan blivit en verklighet (Nyström & Tonell, 2012, s.157–159). 

För att återkoppla till ämnet så fastställer ovanstående beskrivning att externa 

handelscentrum blev en produkt av bilsamhället på två sätt. Dels genom att användandet av 

bilen som transportmedel möjliggjorde för konsumenter att med lätthet kunna färdas till mer 

avlägsna lägen för att handla. Dels genom att SCAFT-planeringens strävan att 

funktionsseparera städer innebar att en funktionsblandad bebyggelse med bostäder, arbeten och 

handel blev omodernt, och fick etableringen av specifika handelsområden utanför städer som 

naturlig följd (Ibid, s.157–159). 

 

3.3 Externhandelns entré i Sverige - Huddingekungen                                                                 

För externhandelns introduktion i Sverige finns det en milstolpe som utmärker sig i synnerhet, 

nämligen Kungens Kurva. Året är 1961. Relationen mellan Stockholms kommun och 

kringliggande förortskommuner kan i detta skede utan överdrift beskrivas som konfliktfylld. 

Stockholms expansiva storförvärv av angränsande ytterområden, däribland Enskede, Bromma, 

Brännkyrka och Spånga, hade fått förortskommunerna att betrakta huvudstadens 

expansionspolitik som kolonialism. I motståndet mot Stockholms territorieanspråk fanns det 

en kommunalpolitiker som utgjorde ett särskilt stort hinder: Huddinges kommunalråd Nils 

Eliasson, i dagstidningarna ofta kallad Huddingekungen. Efter tysta förhandlingar med de 

Stockholmska borgarråden Joakim Garpe och Hjalmar Mehr lyckas Eliasson sälja Skärholmen 

i utbyte mot att få köpa ett dubbelt så stort markområde för en ytterst liten summa pengar - en 

manöver som var lika kontroversiell som den var lukrativ. Marken ifråga var ca 800 hektar och 

utgörs idag bland annat av Kungens Kurva. Kostnaden var då 50 öre per kvadratmeter och idag 

uppgår markvärdet till ca 2000 kronor/kvm (Wirtén, 2010, s.45–56). 

Där, precis intill motorvägen E4:an, såldes omedelbart mark till en mängd bolag, däribland 

IKEA vars varuhus stod klart år 1965. Tillsammans med Obs! Stormarknad i Vårby tre 

kilometer söderut (1961), och Gekås i Ullared (1963), ansåg många att projekten vara dömda 

att misslyckas på grund av deras avlägsenhet. Men de bilburna konsumenternas ökade mobilitet 

innebar att motorvägsvarhusens succé snart blev ett faktum, och således inleddes en ny era av 

svensk handelshistoria (Wirtén, 2010, s. 45–56); (Kylebäck, n.d) 

 

3.4 Den svenska handelsgeografins fortsatta förändring 

I det påföljande årtiondet banades det väg för externa handelsplatser, ofta byggda som 

fristående envåningskomplex placerade i anslutning till Sveriges förorter och städernas 

utkanter. Som Waxell (2014, s.16–18) beskriver, skedde samtidigt betydelsefulla förändringar 

inom marknaden för förbrukningsvaror genom att kedjevaruhus- och franchiseföretag som 

EPA, Tempo, H&M, Polarn&Pyret, m.fl. vann allt större marknadsandelar i näringslivet. 

Följden blev ett mönster där Sveriges detaljhandelsbutiker blev allt färre och större. Under 

1980-talet såg handelsetableringen ännu en förändring genom att städernas angränsande 

industriområden nu började utpekas som lämpliga områden att upprätta handelsplatser på. 

Emellertid kom en ännu skarpare omdaning av detaljhandeln genom 1990-talets introduktion 
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av E-handeln. Resultatet blev att geografiska faktorer fick en ännu mindre betydelse för 

individens konsumtion än någonsin tidigare och att konkurrensen inom detaljhandeln drevs till 

sin spets. I detta fientliga företagsklimat betonades vikten av en träffsäker företagsstrategi, 

vilket bland annat fick till följd att handeln började alltmer anta formen av en nöjesaktivitet 

genom att slå samman tjänster för både shopping, nöje och underhållning. Här framgår Heron 

City i Kungens Kurva som ett framträdande exempel, där både biografer, butiker, bowling och 

lekland ryms under ett och samma tak. 

 

3.5 Den svenska detaljhandelns utveckling i dagsläget                                                                            

 

Figur 3.5:1 Linjediagram över handelns försäljningsutveckling.              

Källa: Rosenström, M., 2016, s. 12 

 

Avslutningsvis, som komplement till den kvantitativa beskrivning av Sveriges handelsgeografi 

som gavs i studiens ovanstående teoridel (2.1), så är det nödvändigt att ge en påbyggande 

förklaring av hur relationen inom detaljhandelns alla medier ser ut i dagsläget. Detta gäller inte 

minst för huruvida uppfattningen att E-handelns entré lett till en tillbakagång hos den 

traditionella detaljhandeln stämmer eller inte. Ovanstående diagram (figur 1) ger ett 

översiktligt men tillräckligt svar på denna fråga. Där framgår att all detaljhandel sett en god 

utveckling under åren 2011–2015 och att E-handeln helt riktigt har sett en större 

försäljningstillväxt än den traditionella detaljhandeln i sin helhet. E-handelns överlägsna 

försäljningstillväxt förklarar varför den totala detaljhandeln ligger högre än den traditionella 

fysiska handeln, men det är samtidigt en marginell skillnad, på grund utav att E-handeln ännu 

utgör en mindre andel av den totala detaljhandeln (mer om detta nedan). Vidare kvarstår det att 

den traditionella handeln också sett en god historisk utveckling. Må så vara att den traditionella 

detaljhandelns utveckling är långsammare, men utifrån denna data tycks E-handeln inte ha lett 

till något som liknar en nedgång i avseende till den fysiska detaljhandelns totala 

försäljningssiffror. Som komplement till denna modell så förefaller postnords årsrapport för E-

barometern (2018) som lämplig för att beskriva handelns utveckling sedan år 2015. Däri 

konstateras att trenden med E-handelns tillväxt har fortsatt i en allt ökande takt. Den totala 

fysiska detaljhandeln följer förvisso samma mönster av långsam tillväxt, men E-handelns 

framfart är nu så påtaglig att den nu står för 100 procent av den tillväxt som sker inom 

sällanköpsvaruhandeln. Detta i konstrast till år 2015 då motsvarande siffra var 23 procent (Ibid, 

s. 4).  
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Figur 3.5:2 Stapeldiagram över detaljhandelns marknadsandelar uppdelat på kanal.  

Källa: Arnberg, J., Bergh, E., Nevander, O., Svensson, A., 2018, s. 10  

 

Figur 3.5:3. Stapeldiagram av branschernas totalomsättning samt e-handelsandelar av respektive 

marknad år 2018. 

Källa: Arnberg, J., Bergh, E., Nevander, O., Svensson, A., 2018, s. 9 

 

Figur 2 erbjuder en nyansering av hur E-handelns relation till övrig detaljhandel har förändrats, 

genom att jämföra respektive försäljningskanals marknadsandelar år 2005 och 2016. I likhet 

med vad som inbegreps under föregående stycke så framträder här en bild av att E-handeln 
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växer kraftigt. Dess kraftfulla introduktion har inneburit att den övriga detaljhandelns 

dominans i näringslivet tvingats ge vika till viss mån, men det är icke desto mindre en dominans 

som i sin helhet tycks bestå. Kontrastmässigt visar figur 3 hur denna dominans kraftigt varierar 

beroende på vilken bransch som beaktas. Observera exempelvis hur E-handeln ockuperar en 

betydande andel av kläder-och hemelektronikbranschen och innehar en majoritet av 

bokhandelsbranschen, men är trots dess satsningar jämförelsevis icke-existerande i 

livsmedelsbranschen.  

 

4. RESULTAT  

 

Nedan följer studiens resultatavsnitt där respondenternas svar återges, uppdelat utifrån 

kommun och identifierade teman.  

 

4.1 Nynäshamns kommun 

Figur 4.1:1 Sällanköpshandel och dagligvaruhandel i Nynäshamns stad. 

Källa: Företagsregisterdata © Statistiska Centralbyrån; Hydrografi, kommunikation & bebyggelse © 

Lantmäteriet, i2012/921 

 
4.1.1 Kommunens handelsgeografi 

När det kommer till Nynäshamns handelsgeografi så förklarar Adborn och Törnberg att 

kommunens näringsliv i dagsläget är centrerat till två områden: Nynäshamns stadskärna och 

kommunens halvexterna handelsområde Sjötelegrafen. Adborn uttrycker att denna uppdelning 

i två handelscentrum inte är helt självklar, och påpekar att Nynäshamns handel är relativt 

utspridd över staden, särskilt historiskt. Vid en fortsatt historisk tillbakablick beskriver de båda 
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respondenterna att strukturen med två handelsområden existerade även innan Sjötelegrafens 

tillkomst, fast handeln var då istället centrerat till stadskärnan och genomfartsleden 

Nynäsvägen. Sedan Sjötelegrafen och fler nya leder etablerades har Nynäsvägen förlorat sin 

roll som genomfartsled, dess handel har minskat och domineras numera framförallt av 

restaurangnäring. Något som måste poängteras är att det bland samtliga respondenter inte är 

givet att Sjötelegrafen kan anses vara externhandel. Adborn förklarar att frågan även är politiskt 

splittrad, där det finns en utbredd ståndpunkt att Sjötelegrafen snarare tillhör innerstaden på 

grund av den är inom gångavstånd från stadskärnan (300 meter). Samtidigt innehar 

Sjötelegrafen flera typiska karaktärsdrag för externhandel: det är beläget intill en förlängning 

av en motorväg, den har stora ytor tillägnade parkeringsplatser och den ligger i stadens utkant. 

Av denna anledning kommer Sjötelegrafen hädanefter beskrivas som en externhandelsvariant.  

 

4.1.2 Stadskärnehandelns välmående 

Både från den kommunala sidan, med nämndordförande Daniel Adborn och översiktsplanerare 

Albin Törnberg, och från stadskärneföreningens sida, med föreningsordförande Niclas 

Axelson, skildras bilden av en stadskärna i Nynäshamn som präglas av stora utmaningar. Som 

nämndordförande Adborn beskriver det så är den traditionella handeln hårt prövad. Samtidigt 

urskiljer samtliga respondenter att även stadskärnan får allt större andel restaurangverksamhet, 

varav flera lokaler tidigare tillhört traditionell butikshandel. Icke desto mindre uttrycker varje 

intervjuad aktör att stadskärnan har en säker plats i Nynäshamns framtid. Medan de båda 

kommunföreträdarna bedömer Nynäshamn och dess stadskärnas välmående utifrån egna 

observationer så baserar föreningsordförande Axelson sin bedömning på Svenska Handels 

Institutets (HUI) handelsindex. Han menar att Nynäshamn har ett inkomplett utbud, och 

refererar till att Nynäshamns handelsindex för dagligvaror är ca 90 procent och motsvarande 

för sällanköpsvaror är endast 58 procent. Således är det framförallt sällanköpshandeln som 

behöver förbättras i Nynäshamns utbud medan dagligvaruhandeln är jämförelsevis välmående, 

menar föreningsordförande Axelson. Han är dock positivt inställd till Nynäshamns framtid, 

och poängterar att de nyss nämnda siffrorna inneburit en ökning med omkring tio 

procentenheter under de senaste tio åren och att detta är en trend som lär fortsätta. Vidare så 

sätter Axelson dessa siffror i relation till kommuner i liknande förhållanden och påvisar att 

Nynäshamn tappat mindre än jämförbara orter inom utsatta branscher som kläder och skor. 

 

4.1.3 Stadskärnehandelns relation till externhandeln 

Vidare beskrivs den privatägda Sjötelegrafen som välmående, och enligt de intervjuade tycks 

Nynäshamns externhandelsetablering inte vara en bidragande orsak till stadskärnans prövande 

situation. Istället förklaras att Sjötelegrafen och stadskärnan innehar en kompletterande roll 

gentemot varandra. Denna symbios saknar inte uppbackning: inför Sjötelegrafens etablering 

antog kommunen en aktiv roll mot områdets fastighetsägare KF fastigheter och 

stadskärneföreningen för att området enbart skulle tillägnas sådan handel som inte redan fanns 

tillgänglig i stadskärnan. Därför blev det sagt att Sjötelegrafen endast skulle husa tyngre 

sällanköpshandel som vitvaror och möbler samt en större livsmedelsmarknad. Fastän denna 

strävan inte är lika uttalad så tycks den fortfarande kunna urskiljas tjugo år senare, genom att 



 
 

 19 

 

det där finns stadens enda ICA maxi, Elon och Jysk. Översiktsplanerare Törnberg nyanserar 

resonemanget genom att tillägga att man måste avväga om staden är stor nog för att ha två 

handelscentrum eller om man egentligen borde ha koncentrerat allt på ett ställe. Jag säger inte 

att det är negativt men man borde absolut ta det i beaktande. Efter Sjötelegrafens etablering 

fattade kommunen år 2014 beslut om att anta dess nuvarande handelspolicy där kommunen 

gjorde ett avståndstagande till mer omfattande externhandelsetablering än Sjötelegrafen. Där 

sägs det uttryckligen att Handel ska i första hand lokaliseras i tätorter där bostäder och 

verksamheter kan blandas (Nynäshamns kommun, 2014). De båda kommunföreträdarna 

resonerar att beslutet togs efter att kommunen börjat observera de negativa effekterna som 

externa handelsområden haft i andra kommuner runtom i Sverige, som Erikslund i Västerås 

och Kungens Kurva i Huddinge, men särskilt Haninges närliggande externa handelsplats Port 

73 och dess kraftiga inverkan på Haninge centrum. En ytterligare bidragande faktor var att 

kommunen började få alltfler förfrågningar om etablering i de perifera områdena Kalvö och 

Älby, påpekar nämndordförande Adborn. Kombinationen av erfarenhet från andra kommuner 

och ökad efterfrågan var alltså orsaken till att det blev aktuellt att anta handelspolicyn. 

Emellertid påpekar samtliga respondenter att det framförallt är två andra utmaningar för 

Nynäshamn och dess stadskärna står inför: E-handel och pendling till närliggande kommuner. 

 

4.1.4 Stadskärnehandeln och utpendlingen 

Även denna gång är respondenternas iakttagelser av pendling samstämmiga till övervägande 

del. Problematiken som pendlingen utgör för Nynäshamns handel har flera dimensioner. 

Respondenterna poängterar att 50 procent av Nynäshamnarna har sina arbetsplatser i andra 

kommuner. Detta utgör ett problem för stadskärnans handel på grund av att dess butiker är 

öppna från 10 till 18 under vardagar och helt stängda under söndagar. Det innebär att de 

utpendlande Nynäshamnarna inte kan göra inköp i stadskärnan eftersom butikerna helt enkelt 

är stängda då de väl återvänt. För att hantera detta så är en potentiell utveckling att låta 

butikerna vara öppna på söndagar men stängda på måndagar, menar både föreningsordförande 

Axelson och nämndordförande Adborn. Axelson reserverar sig dock kring lämpligheten att låta 

butiker vara stängda på måndagar, och förklarar att stadskärneföreningen ännu inte fattat beslut 

om saken. 

Vidare förklaras att kommunens låga befolkningstäthet presenterar ett ytterligare problem. 

Utav kommunens 28 000 invånare bor endast hälften av dessa i staden, och ytterligare 4000 i 

det närliggande samhället Ösmo, där det finns goda kommunikationer till Nynäshamns stad. 

Resterande invånare finns utspridda i mindre orter runtom i kommunen. I många av dessa fall 

finns det bättre eller likvärdig tillgänglighet till grannkommuner som erbjuder ett större utbud, 

som Södertälje eller Haninge och deras egna handelscentrum. Här är det de externa 

handelsplatserna i angränsande kommuner som utgör hotet mot stadskärnan, snarare än 

Nynäshamns egna Sjötelegraf. För dessa invånare saknas incitament för att välja Nynäshamn 

och dess stadskärna först när det kommer till handelsinköp. Detta är en utmaning som samtliga 

respondenter upplever som svårbemött för Nynäshamn. Översiktsplanerare Törnberg 

spekulerar förvisso att Nynäshamn har en konkurrensfördel jämfört med andra kommuner i 

Stockholmsregionen: Nynäshamn är inte en Stockholmsförort, den är vackert beläget och den 
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ligger på ett behörigt avstånd. Samtidigt som den inte är en satellitstad till Stockholm och det 

långa avståndet är en nackdel så har Nynäshamn fördelen i att det tillåtit staden att bilda en 

egen identitet. Dock anser varje respondent att Nynäshamns handlingsutrymme för att stärka 

sin konkurrens framförallt är långsiktig. 

 

Sättet vi kan konkurrera på är väldigt långsiktigt genom att öka befolkningen i närheten av vårt 

handelsområde. Genom att skapa ett tillräckligt stort utbud av människor här så att fler butiker 

kommer hit, så är det även mer intressant för personer i norra Nynäshamn att åka hit istället för 

Södertälje. Men det är mer av en 50års-skala (Adborn, 2019) 

 

4.1.5 Stadskärnehandeln och E-handeln 

Ett av de främsta mönstren som respondenterna tycks urskilja är att just E-handeln haft en 

kraftig påverkan på stadens fysiska handel. E-handelns framfart är enligt respondenterna 

självklar, men de tillägger samtidigt att E-handelns fulla effekt ännu ej blivit en verklighet 

eftersom den ännu utgör en betydande men liten del av all handel som sker i Sverige.  

Nämndordförande Adborn förklarar att handeln ökar dramatiskt varje år, så om kanske tio år 

tror jag att den mesta handeln sker via nätet. En del butiker har förstått detta. Han motiverar 

att E-handelns stora styrkor finns i dess flexibilitet och pris. Dessa konkurrensfördelar är något 

som särskilt stadens småhandlare har svårt att överträffa. Emellertid uttrycker en majoritet av 

respondenterna att externhandeln kanske har det ännu svårare att konkurrera gentemot E-

handeln. Detta resonemang är rotat i att externhandeln alltid tenderar att vara exklusivt 

tillägnade handel, medan stadskärnan, å andra sidan, samtidigt tjänar som en mötesplats, ett 

område för restauranger, caféer och kommunala verksamheter.  

 

4.1.6 Stadskärnehandeln och upplevelser 

Diskussionen kring stadskärnans funktion som mötesplats ger en lämplig övergång till det i 

intervjuerna genomgående dialogen om upplevelser. Respondenterna menar att stadskärnor 

besitter en större kapacitet i att konkurrera med E-handeln eftersom den har unika kvalitéer i 

stadsliv och skapandet av upplevelser. Externhandeln är däremot fast med att konkurrera med 

E-handeln i just pris, vilket är en kamp som är svårt vunnen. Däri finns den främsta åtgärden 

för att hålla stadskärnor fortsatt välmående, menar samtliga intervjupersonerna. Genom att 

betona stadskärnans roll som arena för upplevelser så kommer dess framtid att säkerställas - 

stadskärnan formas inte av handeln utan av människorna i den. Denna upplevelseinriktade 

mentalitet speglas delvis i att allt fler lokaler i stadskärnans tillägnas restaurangnäringen, som 

nämnts tidigare. Alla respondenter nämner att ett annat möjligt sätt som detta kan utkristallisera 

sig är genom s.k. showroombutiker, där kunder i butiken blir uppvisade skyltexemplar av 

produkter som sedan beställs via nätet, ibland i kombination med caféverksamhet. Där finner 

upplevelser, E-handeln och den fysiska butiken en kombination. 

 

4.1.7 Stadskärnors relation till externhandel i allmänhet 

Med undantag för Nynäshamns pendlingsproblematik så stämmer många av dessa lokala 

mönster även på en nationell nivå, enligt respondenterna. Vid en utblick över resten av Sverige 
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verkar deras uppfattning vara att externhandelns påverkan på kommuners stadskärnor är större 

än i ens egna situation i Nynäshamn. Nämndordförande Adborn konstaterar att externhandelns 

existens absolut skett på en bekostnad av stadskärnehandeln, men att det inte nödvändigtvis är 

en naturlag att det måste vara så: 

 

Jag tror att stadskärnor alltid kommer att finnas, för handel är inte det enda som formar en 

stadskärna, utan det är egentligen människorna i den. Där den största befolkningstyngden finns, där 

uppstår ett centrum. Där ska man inte heller underskatta kommunens verksamheter: många kommer 

till centrum för att besöka kommunhuset, biblioteket, systembolaget, polisen, även bankerna och 

mäklarna. Det behöver inte vara affärer (…). (Adborn, 2019). 

 

Översiktsplanerare Törnberg instämmer med nämndordförandens påstående att externhandel 

lett till en utarmning av stadskärnor. Han spekulerar att allteftersom externhandelns problem 

uppmärksammats så har stadskärnor fått en ökad uppskattning runtom i Sverige. Med en viss 

reservation förutspår Törnberg att alltfler kommuntjänstemän, politiker och invånare kommer 

att förstå stadskärnans värde medan motorvägsgalleriors attraktivitet kommer att avta. Han 

utvecklar dock att externhandelns relation till stadskärnan enbart ger ett delvist svar eftersom 

andra faktorer också har stor inverkan. Här nämns återigen E-handel, men även mer allmänna 

ekonomiska förändringar. Han ger ett exempel med Nynäshamns lokala skivbutik Skivfönstret: 

det är självklart att skivbranschen utsätts för en konkurrens på internet, men framförallt är det 

att vinylskivor är en produkt som få människor faktiskt är intresserade av. När det generellt 

skrivs om utarmning eller butiksnedläggning så hittar företag, dagspress och allmänheten gärna 

något att skylla på, när det i själva verket beror på att företaget misslyckats att anpassa sig till 

utvecklingen. Avslutningsvis tillägger Törnberg att stadskärnor innehar en konkurrensfördel 

mot externhandel och E-handel som inte bör underskattas: 

 

Där [i stadskärnan] är målpunkten inte handel, utan det är bara något du går förbi. Det har alltid 

varit attraktivt för handel att man har en plats där många människor går förbi utanför fönstret och 

ser en produkt, en snygg jacka, och går in. Det kan varken kungens kurva eller e-handeln konkurrera 

med (Törnberg, 2019). 

 

Stadskärneföreningens Niclas Axelson skriver också under på beskrivningen att butikernas 

egna förmåga att anpassa och förnya sina verksamheter är en viktig del för dess överlevnad. 

Han delar även ståndpunkten att Sveriges externhandel lett till ett utarmande av landets 

stadskärnor, men komplicerar förhållandet ytterligare genom att fortsätta sitt tidigare 

resonemang kring utbud och handelsindex. Han förklarar att externhandeln i större städer har 

ett mer komplett utbud och skapar mer av ett påhopp på traditionella centrumkärnor. Ett 

dilemma skapas dock genom att många av dessa kommuner kan uppvisa väldigt goda 

handelindexsiffror totalt. Detta innebär alltså att kommuner i sin helhet är välmående, men inte 

nödvändigtvis deras stadskärnor. Här är återigen större orter som Västerås och Örebro utmärkta 

exempel, förklarar föreningsordföranden. Att skapa ett komplett utbud i stadskärnor är en 

utmaning som de allra flesta kommuner står inför. Ingen vet hur utvecklingen kommer att te 
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sig, så därför gör kommuner alla typer av försök för att fylla de lokaler som finns, må det vara 

med restauranger, frisörsalonger, pop-up butiker eller showrooms. Oavsett urskiljer Axelson 

en generell utveckling mot just ett upplevelseorienterat näringsliv. 

 

Det handlar om helheten, om det totala utbudet, där restauranger och caféer såklart är en viktig del. 

Men utan butiker så har vi ingen stadskärna heller, så det är klart att de är jätteviktiga. Sen kanske 

de kommer se annorlunda ut i framtiden (Axelson, 2019). 

 

4.2 Uppsala kommun 

 

Figur 4.2:1 Sällanköpshandel och dagligvaruhandel i Uppsala stad. 

Källa: Företagsregisterdata © Statistiska Centralbyrån; Hydrografi, kommunikation & bebyggelse © 

Lantmäteriet, i2012/921 

 

4.2.1 Kommunens handelsgeografi 

De intervjuade aktörerna är här förste vice-ordförande på Uppsala kommuns Plan-och 

Byggnadsnämnd Anders A. Aronsson, etableringschef på Uppsala kommun Mats Eriksson 

samt cityutvecklare och VD på Citysamverkan Lisa Thörn. Aktörernas svar på intervjufrågorna 

är även i Uppsalas fall övervägande enhetliga, där aktörerna framförallt erbjuder nyanseringar 

till en i övrigt samstämmig uppfattning. Som Sveriges fjärde största stad erbjuder Uppsala ett 

större utbud av handelsplatser. Utöver stadskärnan så omfattas Uppsalas fysiska handel 

dessutom av de externa handelsplatserna Stenhagen i västra Uppsala, Gottsunda centrum i 

södra Uppsala, Boländerna i östra Uppsala, samt Gränby köpcentrum i nordöstra Uppsala. 

Även i Uppsalas fall tycks det dock finnas en oenighet för om vissa av dessa handelsplatser ens 

borde anses vara externa. Citysamverkans Lisa Thörn förklarar nämligen att den påtagliga 

förtätningen i Uppsala har gjort att man i vissa undersökningar ser Gränby köpcentrum som en 
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stadskärnegalleria, eftersom dess nära anslutning till övrig bebyggelse numera tillåter att 

många kunder istället tar sig dit via cykel. Medan handelsplatser som Gränby köpcentrum ännu 

utgör en gråzon så är Uppsala stadskärnas expansion en självklarhet. Tidigare utgjorde 

stadskärnehandeln enbart Kungsängsgatan och Svartbäcksgatan vilka var direkt anslutna till 

Stora torget. I jakten på att utöka handelsytorna har stadskärnehandeln sedan dess expanderat 

till Drottninggatan i riktning mot Carolina Rediviva och till den parallellt liggande 

Dragarbrunnsgatan som efter 2002 omvandlats från en buss-och distributionsgata till en 

gånghastighetsgata avsedd för handel. Stadskärnans utvidgning har ytterligare möjliggjorts av 

att motorvägen E4an år 2006 förflyttades österut, vilket gjort att den gamla E4an blivit till en 

av många stadsgator.  

 

4.2.2 Stadskärnehandelns välmående 

Varje intervjuperson menar att stadskärnedöden är något som Uppsala blivit skonad ifrån, och 

att stadskärnan snarare är välmående i Uppsalas fall.  De butiksnedstängningar som faktiskt 

sker i stadskärnan motiveras av att det framförallt beror på butikernas egna oförmåga att 

anpassa sig till en marknad i ständig förändring. Vidare utvecklar både etableringschef 

Eriksson och citysamordnare Thörn att många av fallen då butiksnedstängning sker så är det i 

själva verket frågan om att företaget har flera butiker i staden och väljer då att stänga ned en 

av butikerna, snarare än att företaget genomgår en konkurs. Eriksson tillägger dessutom 

mängden vakanser av stadskärnans lokaler oavsett är mycket låga både när det kommer till 

butiker och kontor. Vidare är en återkommande röd tråd i respondenternas resonemang att 

stadskärnan fått en allt större roll i upplevelseskapande bland annat genom större ytor av 

restauranger, caféer och liknande. Detta är ett ytterligare avseende som Uppsalas stadskärna är 

välmående i, förmedlar samtliga respondenter.  I anslutning till detta lägger citysamordnare 

Thörn och vice-nämndordförande Aronsson tonvikt i att Uppsalas stadskärna inte bara erbjuder 

ett utbud som tillfredsställer kunders efterfrågan under dagen, utan erbjuder samtidigt ett rikt 

kultur-och nattliv som säkerställer att Uppsalas stadskärna har ett aktivt stadsliv 24 timmar om 

dygnet. En kvalité dygnet runt i samverkan mellan aktörer, som citysamordnare Thörn 

uttrycker det.  

 

…Vi som konsumenter ställer högre krav på att det ska vara bättre service och att det ska förnyas hela 

tiden. Restauranger, till exempel, måste förnyas var tredje år ungefär. Med det sagt är det ofta de butiker 

som existerat i 20–30 år som riskerar att slås ut. (Eriksson, 2019) 

 

Innan stadskärnans relation till externhandeln beskrivs så är det nödvändigt att omnämna 

intervjupersonernas syn på välmåendet av den övriga handeln. Citysamordnare Lisa Thörn 

urskiljer att stadsdelscentra generellt har det svårare att överleva än stadskärnor och 

externhandel, och ger som exempel att klädbutiker i stadsdelscentrumet Svantroget har en 

särskilt hård konkurrenssituation. I egenskap av sin tidigare erfarenhet inom 

livsmedelsbranschen så för etableringschef Eriksson ett kontrastskapande resonemang kring 

stormarknader och närlivsbutiker. Han förklarar att stormarknadskoncept har tidigare sett en 

stor framgång i Sverige och Uppsala under många år, särskilt när ICA Maxi började etableras 
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under 80-talet. Denna framgång har avtagit markant sedan dess och etableringschefen urskiljer 

nu istället en trend där närbutiker inom gång-och cykelavstånd blir fler och mer framgångsrika. 

Samtidigt verkar vissa av Uppsalas butikstyper vara mer geografiskt oberoende än andra. Detta 

framkommer då vice-nämndordförande Aronsson belyser att specialiserade butiker kan ligga i 

stort sett var som helst och ändå vara framgångsrika. Som exempel för detta framhålls 

Mariebergs brasvärme. Han förklarar att det är ett sällsynt butiksslag som är jämförelsevis 

otillgängligt placerat i stadens utkant men har trots det sett en stor framgång, och påpekar att 

antalet bygglovsanmälningar för eldstäder har ökat avsevärt.  Oavsett infallsvinkel stärker detta 

respondenternas delade bild att butikers framgång och nedgång är mycket branschberoende. 

 

4.2.3 Stadskärnehandelns relation till externhandeln 

Med respondenternas förmedlade bild av en välmående stadskärna i åtanke, så är det av särskilt 

intresse hur varje respondent likaså uppfattar externhandeln som välmående och som något 

positivt. Men likt beskrivningen av stadskärnans handel så finns här undantag där 

butiksetableringar misslyckas. De kommunala företrädarna omnämner exempelvis Stora Coop 

i Boländerna, som länge sett stora svårigheter att formulera en tillräckligt konkurrenskraftig 

affärsidé för att utmärka sig bland dess konkurrenter. Etableringschef Eriksson problematiserar 

även Uppsalas södra externhandelsplats, Gottsunda köpcentrum. Medan centrumets kluster av 

restauranger och matbutiker är lyckade så har övrig handel misslyckats med att vara lika 

gynnsamma. Denna handel önskar Uppsala stärka genom att överlåta ägandet av marken till en 

privat aktör, förklarar han. Utöver undantag som ovanstående så finns det bland respondenterna 

en klar gemensam bild av en stark handel i stadens stadskärna såväl som i dess 

externhandelsetableringar nu och i framtiden. Det verkar dock finnas en uppfattning om en viss 

konkurrenssituation mellan stadskärnan och externhandeln, vilket framförallt citysamordnare 

Thörn påvisar: 

 

Det är klart att externhandelsområden tar handel från stadskärnan oavsett vilken stad det är. Men det går 

inte att få in all den handeln i stadskärnan för det är helt andra enheter. Men i Gränby centrum finns ett 

utbud som finns i stadskärnan, så det är klart om det inte funnits så hade kunderna varit i stadskärnan. 

Det är en utopi om man säger något annat (Thörn, 2019) 

 

Icke desto mindre så domineras respondenternas diskussion kring externhandelns och 

stadskärnas relation av att de först och främst utgör komplement till varandra snarare än 

konkurrenter. Exempelvis förklarar citysamordnare Thörn att vissa enheter är mindre lyckade 

i Gränby köpcentrum medan de är mer framgångsrika i stadskärnan, och vise versa. På samma 

vis lägger butiker inte sällan ned sin verksamhet i externhandelsområdena och återöppnar 

verksamheten i centrum, och tvärtom. Vidare konstaterar vice-nämndordförande Aronsson att 

stadskärnan erbjuder ett utbud av mer varierade, udda och unika butiker som inte existerar i 

externa glaspalats, men samtidigt lockar externhandelns rent praktiska fördelar familjer genom 

dess goda tillgänglighet och skydd från prövande väder. Avslutningsvis förmedlas samma åsikt 

av etableringschef Eriksson då denne förklarar att det är viktigt att upprätthålla en balans mellan 

alla handelstyper: 
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 I en sådan här kommun vill medborgare ha olika utbud. Man lever på olika sätt och efterfrågar olika 

saker. En del vill ha köpcentrum, en del vill ha city, en del vill ha BIGBOX handel, en del vill ha nära 

till handeln. Där tycker jag att det är viktigt att vi planerar så det finns möjligheter för alla dessa typer av 

handel (Eriksson, 2019). 

 

Hur Uppsala lyckats med att åstadkomma en sådan balansgång har flera förklaringar, enligt 

respondenterna. Ett mer allmängiltigt svar som presenteras av samtliga aktörer är stadens 

stadiga ökning av kundunderlaget, till stor del möjliggjort av Uppsalas expansiva 

bostadsbyggande. Det har inneburit att Uppsala fått ett tillräckligt omfångsrikt kundunderlag 

för att stödja både stadskärnan och Uppsalas alla externhandelsplatser. Detta ger även en 

lämplig övergång till diskussionen om reglering av externhandel och handelspolicys. 

Citysamordnare Thörn resonerar nämligen att externhandelsförbud kan vara lämpliga alternativ 

för de städer som har mindre befolkning och kundunderlag och det är därför inte ett önskvärt 

tillskott i Uppsala för närvarande.  De båda kommunalföreträdarna är också reserverade inför 

sådana åtgärder, vilket är väl i linje med kommunens redan existerande vägledande dokument 

som innerstadsstrategin, näringslivsprogrammet och översiktsplanen, där det inte görs något 

ställningstagande emot externhandel. En tydlig ståndpunkt återfinns däremot i översiktsplanens 

konstaterande att innerstaden har en speciell och överordnad roll, i kommunen och i regionen 

(Uppsala kommun, 2016, s. 50). Då intervjupersonerna tillfrågades hur denna utsaga 

uppenbarar sig i relationen mellan stadskärnor och externhandeln, så kan svaren sammanfattas 

till att externhandelns fortsatta utbyggnad kan fortskrida under premissen att det inte sker på 

stadskärnans bekostnad och genom att det ökade utbudet som externhandeln ger är ett svar på 

en större efterfrågan hos Uppsalas växande befolkning. Detta ska åstadkommas genom dialog 

och samarbete mellan kommunen, företag och fastighetsägare.  

 

4.2.4 Stadskärnehandeln och inpendlingen 

En annan bidragande komponent i Uppsalas stadskärnehandels välmående är pendling, menar 

både företrädarna från kommunen och Citysamverkan. De resonerar att Uppsala har en stor 

styrka med att vara en självständig och stor stad samtidigt som den är nära sammankopplat med 

andra betydelsefulla noder som Västerås, Arlanda och Stockholm. Dessa goda 

kommunikationer medför en utpendling av Uppsalabor men ger samtidigt en stark inpendling 

av potentiella kunder hos stadens stadskärna. Aronsson antar att kunderna i stadens 

externhandelsplatser framförallt är bilförare medan tåginpendlarna till övervägande del är 

kunder i stadskärnan. En bidragande förklaring till Uppsalas stadskärnas och externhandels 

välmående är att Uppsalas kombination av utbud, lycklig placering och goda kommunikationer 

skapar en stadig inpendling, vilket underbygger Uppsalas redan växande kundunderlag.  

I denna påtagliga integration är Uppsalas mindre grannkommuner inte ett undantag. 

Utifrån hennes erfarenhet som citysamordnare anmärker här Thörn hur bland annat Knivsta 

och Östhammar till stor del uträttar sina inköp i Uppsala och hur detta samtidigt medfört en 

problematik för dessa kommuner att själva upprätta en egen handel. Att få till stånd etableringar 

som redan finns i Uppsala är helt enkelt inte gångbart. Enligt Thörn fordras istället att dessa 
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kommuner utnyttjar de egenskaper som redan finns på plats - kommunerna måste hitta en egen 

nisch.  

 

4.2.5 Stadskärnehandeln och E-handeln 

Medan respondenterna beskriver att relationen mellan kommunens stadskärna och 

externhandel främst är kompletterande så innebär det inte att stadskärnan är utan utmaningar 

från andra håll. Att en av de största utmaningarna är E-handeln råder det ingen tvekan om för 

intervjupersonerna. Samtliga intervjuade omnämner att E-handelns framträde har fått en 

uppenbar påverkan på både externhandeln och stadskärnan, men poängterar samtidigt dess grad 

av påverkan är mycket beroende av vilken bransch det är frågan om. Etableringschef Eriksson 

och citysamordnare Thörn betonar dessutom att E-handeln som helhet ännu utgör en liten del 

av handeln i allmänhet, där Thörn refererar till en rapport av Svensk Handel som anger en 

genomsnittlig andel om 13–17 procent av E-handel beroende på plats. I samtliga fall framhålls 

beklädning och bokhandel som branscher där E-handelns dominans är störst. Här resonerar de 

kommunala företrädarna att E-handelns konkurrensfördelar i pris är en stor bidragande orsak 

till de butiksnedläggningar som sker i stadskärnan. Citysamordnare Thörn erbjuder dock en 

tydlig nyansering genom att uttryckligen konstatera att E-handeln inte nödvändigtvis behöver 

utgöra ett hot för stadskärnan och annan fysisk handel - men det förutsätter att butikerna 

genomgår en förändring.  Det är dock inte givet att denna förändring enbart skulle medföra att 

alla butiker måste omfamna digitaliseringen. Citysamordnare Thörn förklarar att det innebär 

att alltfler butiker antar nya former; vissa butiker kanske styckas upp, tar bort sin övervåning 

och ger rum för en annan butik samtidigt som den kvarstår på en mindre butiksyta. Andra 

butiker kanske antar formen av showrooms där enbart skyltexemplar av produkter visas upp 

för att därefter kunna beställas på nätet. Åter andra butiker blir pop-up verksamheter, det vill 

säga affärer som etableras för att enbart existera under en begränsad tid.  

I denna dialog om E-handel framför både vice-nämndordförande Aronsson och 

etableringschef Eriksson bokhandeln The English Bookshop som ett framgångsexempel för hur 

traditionell stadskärnehandel ännu kan lyckas. Trots bokbranschens ökänt hårda konkurrens 

med E-handeln så överglänser butikens fysiska försäljning dess digitala säljsiffror och har sett 

en stor framgång att den även attraherat internationell uppmärksamhet. Aronsson resonerar att 

en möjlig förklaring finns i Uppsalas välutbildade befolkning och höga bestånd av studenter 

vilka gladeligen läser engelsk litteratur. De båda kommunföreträdarna är dock samstämmiga i 

att en desto större förklaring finns i det mervärde som butiken lyckats skapa i service. Kundens 

upplevelse är primär medan priset är sekundärt. 

 

4.2.6 Stadskärnehandeln och upplevelser 

Ett ständigt förekommande ämnesområde både från de kommunala företrädarna och 

Citysamverkan är att upplevelseskapande har blivit en allt viktigare funktion för butikers 

fortsätta överlevnad och är en ytterligare förklaring till Uppsala stadskärnas välmående. 

Uppsala innerstads trivsamma stadsmiljö, gamla byggnader, höga kulturvärden och dess roll 

som mötesplats är att det alltid kommer att finnas ett intresse för den centrumnära fysiska 

handeln. I takt med E-handelns framfart och i ljuset av dess outmanade prisfördelar så har 
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denna aspekt fått en allt större betydelse. Istället måste butiker konkurrera på andra områden 

som service, hållbarhet och just upplevelser. Citysamordnare Thörn kallar det för 

tjänstefiering. En tydlig trend som speglar stadskärnors ökade orientering till 

upplevelseskapande är hur alltfler butiksytor i Uppsala och nationellt tillägnas restauranger och 

caféer, förklarar Thörn. Vice-nämndordförande Aronsson delar denna inställning och refererar 

det ökade antalet serveringstillstånd för alkohol som en god parameter. Upplevelsens betydelse 

tycks däremot inte enbart vara exklusiv för stadskärnan. Var och en av intervjupersonerna 

uttrycker nämligen att externa köpcentrum som Gränby lyckas skapa miljöer som fyller 

liknande funktioner.  

 

Handeln kommer att förändras, men det är ändå den här fysiska miljön där man kan röra sig bland andra 

människor som kommer att finnas kvar. Speciellt i city men också i gallerior som Gränby. (Eriksson, 

2019) 

 

I linje med detta menar citysamordnare Thörn och vice-nämndordförande Aronsson att 

externhandelsplatser försöker skapa inomhusvarianter av stadskärnor genom träd, parkbänkar, 

caféer och restauranger - Svenska kyrkans församlingshem i Gränby köpcentrum erbjuder till 

och med ett substitut till Uppsala domkyrka. Sådana försök att efterlikna stadskärnors 

stadsmiljö verkar dock inte kunna utgöra ett helt fullvärdigt alternativ, enligt 

intervjupersonerna. Aronsson förklarar att det är en upplevelse som i större utsträckning fås där 

det är en blandning av restauranger, konstutställningar, bibliotek, musikevenemang, osv där 

alla människor möts. Behovet av det mänskliga mötet kvarstår och där verkar stadskärnans roll 

som mötesplats vara oersättlig. 

 

4.2.7 Stadskärnors relation till externhandel i allmänhet 

Då intervjupersonerna gör en utblick över externhandelns relation till stadskärnor i övriga 

Sverige så uppdagar sig tydliga skillnader i deras resonemang. Då intervjupersonerna blir 

tillfrågade hur de beaktar allmänhetens och dagspressens ofta förekommande bild av den 

utarmade stadskärnan så menar varje intervjuperson att den inte kan göras gällande i Uppsala, 

i god enlighet med deras tidigare resonemang. Däremot menar de att den kan vara en verklighet 

i andra kommuner runtom i landet och särskilt i de kommuner som saknar samma 

befolkningsunderlag som Uppsala. Intervjupersonernas exempel för kommuner där 

stadskärnedöden ska ha inträffat är många: Sundsvall, Falun, Borlänge, Häggvik, Bengtsfors, 

Västerås, Jönköping.  

 

Du ska inte behöva åka till kommunen intill för att göra inköp på bauhaus och elgiganten och allt vad det 

heter. Det är en stolthet att ha mycket sådant i den egna kommunen. Det är fint, men om det då sker till 

priset av att ha en halvtaskig externhandel som inte går särskilt bra och som samtidigt utarmat stadskärnan 

- hur bra blir den kombinationen? Det är svårt och du ser det på så många ställen (...) (Aronsson, 2019) 

 

Citysamordnare Thörn erbjuder en nyansering i diskussionen genom att betona att 

externhandelns dominans är en trend nu tycks vända: man har börjat blicka tillbaks på 
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stadskärnan. Hon förklarar att städer med överentusiastisk externhandelsetablering alltmer 

börjat bli varse om risken som det utgör för deras stadskärnor och att man måste samordna 

mellan kommunens alla fastighetsägare och butiker för att upprätthålla en balans inom handeln 

och bevara stadscentrumen. Bland dessa i övrigt mer negativa skildringar av Sveriges 

stadskärnor så poängterar etableringschef Eriksson att de flesta städer och kommuner har 

potential för att skapa ett blomstrande näringsliv genom att ombesörja sina unika egenskaper. 

Där framhåller han bland annat Järvsö kommun, som genom omfattande investeringar i 

skidanläggningen Järvsöbacken och djurparken Järvzoo lyckades vända den negativa trend 

som dominerat 20 år tidigare.  

 

5. DISKUSSION 

 

5.1 Likheter och skillnader 

Nynäshamnarna och uppsalaborna ser båda externhandeln inom kommunen som 

kompletterande till varandra, men resonemanget bakom det tycks skilja sig. Nynäshamnarnas 

motivering till varför deras egna sjötelegraf utgör en komplettering till stadskärnan är enbart 

baserat på utbud på så vis att Sjötelegrafen erbjuder ett utbud med tyngre varor som inte finns 

och är svårt att få till stånd i stadskärnemiljö. I Uppsalas fall så innehar dess externhandel i en 

större utsträckning samma utbud som i stadskärnan, mest nämnvärt genom Gränby köpcentrum 

och dess galleria. Istället motiveras deras kompletterande funktion med att människor 

efterfrågar olika handelsmöjligheter beroende på livsstil: Vissa föredrar helt enkelt 

köpcentrum, andra stadskärnan, andra BIGBOX handel och åter andra vill helst ha nära till 

handeln. Oavsett upplever samtliga intervjupersoner den inom-kommunala relationen mellan 

stadskärna och externhandel som harmoniskt snarare en parasitiskt. Detta har fått till följd att 

varenda intervjuperson ser stadskärnans relation till E-handeln (samt pendlingen i Nynäshamns 

fall) som större utmaningar.  

För båda kommunerna var pendling en återkommande fråga av relevans för stadskärnans 

välmående. Uppsalarespondenterna menade att pendling från omkringliggande kommuner var 

en bidragande faktor till att Uppsala lyckats skapa ett hållbart kundunderlag som understödjer 

både stadens stadskärna och dess externhandel. Nynäshamns problembeskrivning av 

invånarnas pendling till omkringliggande kommuner antyder att Nynäshamn tillhör den 

motsatta sidan av detta spektrum. Nynäshamnsbefolkningen stärker kundunderlagen i 

angränsande kommuner som Södertälje och Haninge på bekostnaden av sitt egna. Detta knyter 

även an till kommunernas gemensamma åsikt att kommunens befolkningsunderlag är 

avgörande för handelns utveckling.  

Vidare så för båda kommunerna en genomgående argumentation för hur stadskärnans 

mervärden utöver pris spelar en nyckelroll för dess fortsatta överlevnad och för att kunna 

utmärka sig mot både externhandeln och E-handeln. För att beskriva dessa egenskaper hos 

stadskärnan använder respondenterna olika begrepp som stadsmiljö, kulturliv, gamla 

byggnader, mötesplatser och så vidare, men finner en gemensam nämnare i ordet upplevelse. 

Ett exempel för detta är respondenternas återkommande diskussion om showrooms och ökade 

andelar restauranger i näringslivet. Medan Nynäshamnarnas resonemang tycks mynna ut i att 



 
 

 29 

 

upplevelseskapande är en egenskap som är mer exklusivt för stadskärnan så resonerar Uppsalas 

företrädare att externhandelns miljöer i vissa fall kan utgöra substitut för stadskärnemiljön. De 

når dock slutsatsen att det inte är helt fullvärdiga alternativ, så Uppsala bör ändå ses som 

samstämmig med Nynäshamn inom detta ämne. 

Företrädare från båda kommuner uttrycker att butiksnedläggning inte bara beror på hot 

som presenteras av externhandel, pendling, E-handel eller något annat, utan är minst lika 

beroende på företagets egna förmåga att anpassa och förnya sin verksamhet och dess affärsidé. 

Denna ståndpunkt förmedlades dock enbart av en Nynäshamnsrespondent medan den 

uttrycktes av samtliga av Uppsalas företrädare.  

I beskrivningen av stadskärnornas situation inom kommunen så framgår det tydligt att 

Nynäshamnsrespondenterna upplever sin stadskärna som mindre välmående än motsvarande i 

Uppsala, men de går inte vid något tillfälle så långt som att kalla deras stadskärna för utarmad. 

Nynäshamn tilldelar ingen skuld till kommunens egna externhandelsvariant, utan utpekar 

snarare pendlingen till externa handelscentrum i andra kommuner och E-handeln. I enlighet 

med deras respektive dokument så har Nynäshamn en uttalad negativ inställning till 

externhandel, medan Uppsala är klart mer positivt inställda. Det som här är intressant är att 

kommunerna sammanstrålar i deras uppfattning om hur stadskärnans relation till externhandeln 

ser ut i allmänhet utanför kommunens egna gränser. Detta är kommunernas kanske mest 

utmärkande likhet. De flesta av respondenterna menar nämligen att externhandelns utarmning 

av stadskärnor är en verklighet, med regelbundna hänvisningar till städer som Västerås och 

Borlänge.  

 

5.2 Relation till teorin 

 

1. Handelns tillbakagång på vissa platser är en del av en större process där all handel 

regionalt centreras. Denna centreringsprocess innebär att handel i mindre städer/byar 

förflyttas till större städer och det är ett fenomen som länge företräder externhandelns 

entré.  

 

Denna slutsats är dragen för regional nivå och därför förefaller de båda kommunernas 

utläggningar om pendling som ett lämpligt ämne att analysera. Nynäshamns och Uppsalas 

motsatsrelation i utpendling och inpendling verkar representera båda sidorna av denna teori. I 

egenskap av att vara en mindre stad så förflyttas Nynäshamns handel till grannkommunerna 

Haninge och Södertälje som är överlägset större städer. I Uppsalas situation så tycks 

förhållandet vara det motsatta, där Uppsala är en av dessa större städer som istället attraherar 

allt mer handel, genom att kunder från exempelvis Knivsta och Östhammar väljer att pendla 

dit för att åtnjuta ett större utbud. Därmed kan det konstateras att denna del av teorin 

överensstämmer väl med kommunernas beskrivning. Även teorins konstaterande att detta 

skeende företräder externhandeln tycks överensstämma, eftersom Nynäshamns utpendling och 

Uppsalas inpendling var skäligen något som förekom även innan städernas 

externhandelsetableringar.  
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Förståelse för att handelns delvisa tillbakagång till stor del förklaras av att handeln 

förflyttas från mindre till större städer bör inte underskattas. Faktumet att fenomenet 

observerats innan externhandelns och därmed även E-handelns tillkomst bevisar att 

kommuners svårigheter inte kan ursäktas genom att utpeka enbart externhandeln eller E-

handeln som förövare. För lokala motgångar eller framgångar är det närmare till hands att också 

ge lokala förklaringar, fastän det i själva verket är en del av större fenomen. Måhända är det en 

följd av människors egna självbevarelsedrift, där man inte gärna framställer sig själv som 

vinnare och förlorare i ett världsomfattande fenomen som man inte kan påverka. 

 

2. Det är den handel som är utspridd runtom i staden och särskilt den som omger 

stadskärnan som genomgått störst tillbakagång, snarare än själva stadskärnan. Det är 

denna handel som främst förflyttats till städernas externa lägen, inte stadskärnans 

handel. Denna omfördelning sker i alla städer, med eller utan externhandel. 

 

Denna punkt verkar inte lika givet stämma överens med det som beskrevs i de båda 

kommunerna. Då intervjupersonerna tillfrågades om städernas handelsgeografi, om var 

handeln finns, så kunde respondenterna ge mest ingående beskrivning av respektive 

kommuners stadskärnor och externhandelsetableringar. I Nynäshamns fall beskrivs det att 

handeln blivit mer centrerad till stadskärnan och Sjötelegrafen men att den fortfarande är 

relativt utspridd i staden, fastän i mindre utsträckning än tidigare. Om man vänder sina blickar 

till Uppsala så förklarar respondenterna även där att handeln är centrerad till stadskärnan och 

dess externhandelsområden. Det ges inte en fördjupad inblick i hur förhållandena sett ut för 

den övriga handeln historiskt, men det påpekas bland annat att det går allt sämre för 

stadsdelscentrumens handel och att specialiserade butiker kan utan hinder ligga perifert och 

ändå vara lyckade. Samtidigt sägs att alltsammans varierar kraftigt beroende på bransch. I 

vilket fall som helst sägs inte vid något tillfälle uttryckligen att den mellanliggande handelns 

tillbakagång skulle ha gagnat kommunernas externhandel, vilket är den tes som teorin 

förespråkar.  

Att ökad externhandel i allmänhet inte sker på stadskärnans bekostnad utan främst den 

omkringliggande handelns är en vetskap som är betydelsefull för att alla kommuner ska 

träffsäkert kunna planera för en gångbar handel. Större tonvikt bör läggas på förståelsen av 

denna handels välmående för att fullt begripa stadskärnans välmående (eller icke-välmående) 

och förklaringarna därbakom. Detta är särskilt gällande i kommuner som Nynäshamn, eftersom 

man där aktivt tagit ställning mot vidare externhandelsetableringar inom kommunen. Om syftet 

med sådana handelspolicys är att specifikt beskydda kommuners stadskärnor, vilket just verkar 

vara fallet i Nynäshamn, så är det inte nödvändigtvis en syftesenlig åtgärd. Samma resonemang 

kan föras kring citysamordnare Thörns förespråkan att utnyttja externhandelsförbud för att 

beskydda stadskärnor i de kommuner med lägre befolkningsmängd än Uppsala. 

 

3.  [Inte relevant för studien. Se teoridiskussion]     
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4. Sällanköpsvaror omlokaliseras till städers ytterkanter. Detta gynnar generellt städernas 

externhandelsetableringar, men denna förflyttning är något som förekommer även i 

städer utan externhandel. 

 

Denna punkt tycks inte vara framträdande i någon av intervjuerna med de två kommunerna, 

men en sådan slutsats kan inte dras lättvindigt. Om man ska följa Nynäshamnarnas resonemang 

så ska Sjötelegrafen inte betraktas som en externhandelsetablering, utan snarare en sorts 

centrumnära halvexternt köpcentrum. I ett sådant fall är Nynäshamns handelsgeografi helt 

överensstämmande med teorins tes att sällanköpshandeln omlokaliseras till städers periferi. En 

likartad slutsats kan dras om man följer Citysamverkans retorik kring Gränby köpcentrum, där 

man alltmer börjar beteckna handelsplatsen som en stadskärnegalleria på grund av att den 

besöks via cykling för många kunder.  

Oavsett definition så är sällanköpsvarors förflyttning till städers ytterkanter en realitet. 

Faktumet att det förekommer i städer oberoende om externhandelsetableringar finns eller inte 

stärker tesen att externhandeln inte kan pekas ut som skälet till att vissa stadskärnors lidit av 

förluster. Externhandeln är alltså snarare en av flera följder av en allmän process än en orsak. 

Även detta är av vikt i utformningen av kommunala handelspolicys. Formulerandet av 

externhandelsförbud med syfte att skydda övrig handel är därför än mer komplicerat än vad 

man kan föranledas att tro. I likhet med Amcoff et al;s resonemang, så är förbud som enkelt 

formuleras mot specifikt externa handelsplatser sannolikt verkningslösa i att uppfylla ett sådant 

syfte, eftersom det inte förhindrar sällanköpshandeln från att spridas runt omkring städers 

ytterkanter.  

 

5. Vidare har det totala antalet butiker ökat i antal, men inte i proportion med Sveriges 

befolkningsökning. Det innebär att antalet butiker per person har minskat och att en 

butiks nödvändiga kundunderlag för att gå runt har ökat. Vissa branscher har dock 

minskat i antal butiker, som livsmedelsbranschen. Det färre antalet butiker per person 

är sannolikt en av de drivande krafterna bakom handelns omlokalisering: butiker som 

tidigare varit beroende av en lokal kundkrets bär sig inte, utan måste centreras i 

stadskärnorna och externa köpcentrum för att kunna erbjuda ett större utbud och därmed 

kunna attrahera fler kunder.  

 

Denna slutgiltiga punkt kan även den tydligt förankras till intervjuresultatet. Teorin pekar här 

på befolkningsunderlagets avgörande roll för handelns välmående och omnämner dessutom att 

åtgärder som stärker kommuners kundunderlag kan vidtas för att motverka handelns 

omlokalisering. Detta har båda kommunerna, men särskilt Uppsala, fört djupgående dialog om. 

Dels genom kommunernas beskrivning av hur pendling påverkar kundunderlaget och därmed 

stadskärnans välmående, dels genom hur befolkningstillväxt är avgörande för densamma. 

Samtliga Uppsalarespondenter framhöll stadens befolkningstillväxt som en av de främsta 

bidragande faktorerna till stadens framgång. Samtidigt präglades Nynäshamnintervjuerna av 

problematiken med kommunens utspridda befolkning. Faktumet att butikers nödvändiga 

kundunderlag ökat har förstärkt betydelsen av en stark befolkningstillväxt och detta erbjuder 
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en lämplig förklaring på Uppsalas framgång och Nynäshamns jämförelsevis besvärliga läge. 

Teorins poängtering av att butiker inom livsmedelsbranschen har minskat i antal skapar en 

kontrast till svaren i Uppsala eftersom det uttrycktes att närlivsbutiker sett en uppgång medan 

stormarknader börjar stagnera. Eftersom närlivsbutiker i regel tenderar att vara fler än deras 

större motsvarigheter så antyder deras framgång att det är en trend som håller på att vända i 

Uppsala. Dock överensstämmer branschberoendet med teorins beskrivning i övrigt. I 

anslutning till detta är det även lämpligt att ge sken åt hur teorin förhåller sig till E-handeln. 

Den framhölls av samtliga intervjupersoner som en mer angelägen utmaning än externhandeln 

inom respektive kommuner, men trots det är E-handeln inte något som teorin gör ett 

ställningstagande till. Måhända är E-handeln en delvis följd av att butikers ökade behov av ett 

större kundunderlag. Utan att diskutera E-handelns prisövertag, så är egenskapen att ha alla 

varor inom räckhåll för hela landets befolkning något som direkt kapitaliserar på dessa 

omständigheter - kundunderlaget är då inte lokalt, utan nationellt eller rentav internationellt.  

Det intervjuresultat som verkar vara svårast att tolka enligt teorin är den undantagslösa 

diskussionen om upplevelsers betydelse för att stärka stadskärnor. Som framgått så drar teorin 

slutsatser för handelns förändrade geografi baserat på handelstyperna. Utan att ge en djupare 

diskussion så nämner Amcoff et al (2015) att eventuella åtgärder för att motverka handelns 

omlokalisering är att påverka städers kundunderlag, minska människors mobilitet eller att vidta 

förvaltningsreformer, vilket är lösningar som inte självklart rymmer en dialog om 

upplevelseskapande som en ytterligare åtgärd. En möjlig förklaring finns i Christallers 

centralortsteori, den lära som Amcoff et al:s teori är fundamentalt baserad på. Där, såväl som i 

arbetet av Amcoff et al (2015), så dras slutsatser om människors attraktion till handelsplatser 

utifrån deras utbud av livsmedel, förbrukningsvaror och sällanköpsvaror. Det innebär att 

hänsyn inte tas till att aspekter utöver själva varuutbudet kan påverka människors attraktion till 

platsen. Förklaringen till varför ett sådant upplevelseutbud inte inkluderats är tämligen 

uppenbart: det kan inte med lätthet kvantifieras i forskningen. Detta bekräftar den 

argumentation som fördes tidigt som i studiens början, att kvantitativ forskning inte kan ge 

rättvisa till känslor, erfarenheter och subjektiva värden på ett sådant sätt som kvalitativ 

forskning kan. Ett möjligt substitut är att använda förekomsten av restauranger, pop-up butiker 

eller showrooms som en approximation för ett sådant upplevelseutbud, så som 

intervjuresultatet regelbundet uttryckt.  

I diskussionen av hur teorins fyra slutsatser kan jämföras med de lokala skildringarna i 

Nynäshamn och Uppsala så har flera skillnader och likheter urskilts.  Icke desto mindre kvarstår 

det att utreda hur detta förhåller sig till kommunernas syn på hela Sverige. Som tydligt belysts 

tidigare så är kommunernas verklighetsbeskrivning av stadskärnornas situation utanför den 

egna kommunen betydligt mer negativ, och saknar den nyanserade bild som teorin beskriver. 

Detta faktum är särskilt talande eftersom lokala variationer bör medföra att fler frånsteg görs 

från teorins sammanvägda slutsats. Det ger en indikation att en ökad dialog med andra 

kommuner utöver de mest närliggande är nödvändigt. Emellertid är ett urval om två kommuner 

inte tillräckligt för att dra slutsatsen att kommuner tenderar att ha en mer negativ allmän bild. 

Dock kan det med fog antas att kommuners kunskap om förhållandena utanför den egna 

kommunen är sämre än de lokala kunskaperna. Möjligen kan detta förklaras av att 
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respondenternas mer omfattande kunskaper om den egna kommunen tillåter dem att skapa en 

mer välgrundad lokal verklighetsbild, medan deras sämre kunskaper om landet i övrigt tvingar 

deras allmänna verklighetsbild att förlita sig på folkmassans visdom och dagspressens 

publikationer. Ett regelbundet informationsutbyte mellan kommuner är oumbärligt. 

 

6. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

 

Avslutningsvis går det att konstatera att ingen av studiens frågeställningar lämnats obesvarade. 

För det första besvarades frågan om hur handelsgeografin ser ut i de båda kommunerna. Där 

framgick det att de båda kommunerna bland annat urskiljer att handeln är centrerad till 

städernas respektive stadskärna och externhandelsvariationer, och att den handel som är 

utspridd i städerna har en hårdare konkurrenssituation. Båda kommuner uttrycker dessutom att 

det uppstått osäkerheter kring huruvida dess handelsplatser ska definieras som centrumhandel 

eller externhandel. För det andra besvarades frågan om hur kommunerna upplever relationen 

mellan handeln i stadskärnan och externa köpcentrum, både inom den egna kommunen och för 

Sverige i allmänhet. I den påföljande diskussionen jämfördes intervjupersonernas svar på dessa 

två frågor, där det framgick att båda kommunerna inte såg sin egna externhandelsvarianter som 

konkurrerande till sin stadskärnehandel, utan främst som komplement till varandra. Istället 

presenterades andra större utmaningar för stadskärnehandeln som pendling och E-handel. På 

en allmän nivå, å andra sidan, så upplever kommunerna att stadskärnors utarmning av 

externhandel är ett verkligt hot. Diskussionen övergick sedan till studiens tredje och sista fråga: 

Hur överensstämmer dessa lokala observationer med teorins beskrivning av handelsgeografin 

för Sverige i allmänhet? Där dras den bredare slutsatsen att kommunernas 

verklighetsbeskrivning på den egna lokala skalan överensstämmer bättre med teorins faktiska 

beskrivning än kommunernas uppfattning på en nationell nivå i övrigt. På så vis tjänar denna 

studie också som en uppmaning till vidare forskning om Sveriges handelsgeografi och myterna 

kring stadskärnors utarmning.  

Med alla dragna slutsatser i åtanke, så ska ett försök här göras för att sia om 

stadskärnehandelns framtid. Oavsett om man begrundar stadskärnehandelns relation till 

externhandel, e-handel eller pendling så står det klart att detta är relationer där det finns både 

vinnare och förlorare, vilket gör att det inte är lätt att avgöra om den pågående förändringen 

ska stimuleras och påskyndas eller om den bör motverkas. Det kräver politiska överväganden. 

Som framgått i dialogen om pendling, så är förbättringar av mellankommunal kommunikation 

en möjlig åtgärd för att förbättra välståndet för konkurrenskraftiga handelsplatser. På motsatt 

vis skulle åtgärder som försämrar tillgängligheten till andra kommuner teoretiskt sätt kunna 

gynna kommuners egna handelsplatser som inte har lika konkurrenskraftiga utbud. Men att 

döma av samhällets utveckling av förbättrad kommunikation och de moraliska dilemman som 

en sådan åtgärd presenterar så är det en tämligen orealistisk utveckling. En annan möjlig åtgärd 

är att söka samarbete mellan kommuner för lokaliseringen av handel, för att på så sätt 

upprätthålla en balans eller kompletterande relation av handeln inte bara på en lokal skala, utan 

också regionalt. För den vanlige konsumenten existerar inte kommungränser, vilket är ett 

synsätt som den kommunala planeringen av förklarliga skäl inte delar. Där finns en 
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användbarhet i gränsöverskridande handelspolicys som är svår att förneka. Trots detta så är 

även det en osannolik utveckling med anledning av handelspolicys låga förekomst inom 

kommuner till att börja med. Något som är ännu svårare att påverka är e-handeln, där det 

troligen är ofrånkomligt att den kommer växa allt mer än traditionell handel. Kanske kommer 

E-handelns svårslagna prisövertag drivas till sin maxim och därmed utkonkurrera fysiska 

butiker med lågprisinriktade affärsidéer. I ett sådant fall skulle externhandeln och dess många 

lågprisvaruhus vara särskilt utsatta, medan landets stadskärnor tvingas anta nya former med 

allt större upplevelseorienterade verksamheter. Om handelsgeografins utveckling fram tills nu 

även stämmer i framtiden så är sanningen troligare ett mellanting, tack vare handelns i 

allmänhet goda vigör. 

Geografins första lag2 lyder att allt är relaterat till allt annat men saker belägna nära 

varandra är mer relaterade till varandra än saker längre bort. Eller översatt till denna kontext, 

att all handel är sammankopplad genom att handelsplatser konkurrerar om regionens totala 

kundunderlag, men närliggande handelsplatser konkurrerar mer med varandra än med 

handelsplatser längre bort. Detta ger en ny förståelse för studiens centrala diskussion. 

Allteftersom människors mobilitet förbättrats så har den handeln som kan anses vara 

närliggande ökat och därför konkurrerar handelsplatser med varandra i en högre grad. Det talar 

gott för kommuner med större utbud som Uppsala eftersom de vinner fler kunder men det sker 

på bekostnaden av kommuner med mindre utbud, som Nynäshamn.  

Jag som författare har utfört denna studie med förhoppningen att skapa en mer nyanserad 

bild av stadskärnehandeln i dagens Sverige - en bild som många svenskar inte delar. En fråga 

som låg latent men ständigt närvarande var hur det kunde komma sig att denna skillnad uppkom 

till att börja med. Med frihet till egen spekulation så kan gemene mans uppfattning möjligen 

vara grundad i att medan handeln som helhet växer så blir den samtidigt mer homogen. Säregna 

och unika butiker i stadskärnan bär sig inte, må det vara på grund av misslyckande att anpassa 

sig till E-handel, handelns tjänstefiering, bristande kundunderlag eller externhandeln, och i 

deras ställe etablerar större butikskedjor som kan bli funna i varje stad i hela landet. Detta bör 

vara särskilt gällande i landets mindre orter där de jämförelsevis svaga förutsättningarna för 

handeln gör att enbart storföretag har råd att stanna. Måhända är det inte en utarmning av 

stadskärnornas handel som försiggår, utan en utarmning av stadskärnornas identitet. Om så är 

fallet, så är tron på stadskärnornas utarmning något som högst troligt kommer fortsätta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Se Tobler Waldos forskning för att få veta mer om geografins första lag  
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8. BILAGOR 

 

8.1 Intervjuguide  

Inledning 

Vad är din roll i din verksamhet? 

I ljuset av E-handelns entré på marknaden, är det av relevans är att diskutera fysisk handel? 

Vad är din uppfattning av E-handelns påverkan på den fysiska handeln? 

Verklighetsbeskrivning av kommunen       

Inställning till lokalisering av handel 

Vilka mönster i handeln kan man se inom kommunen idag? Geografiskt? 

                                                
3 Genomfördes via telefon 
4 Genomfördes via mejl 
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-        Hur har det förändrats sedan tidigare? 

Hur lyckade har etableringar i stadskärnan varit?  

Hur lyckade har kommunens externhandelsetableringar varit? 

Hur ser det ut för den handel som inte ligger i stadskärnan eller externa handelsplatser? 

Hur har stadens företag anpassat sig efter dessa mönster? 

Vad är er inställning till hur externhandel bör hanteras? Varför?               

Vad är er inställning till hur stadens stadskärna ska hanteras? Varför? 

Har denna inställning sett annorlunda ut historiskt? 

Reglering             

Hur ser föreningens och kommunens samarbete ut i beslutsprocessen för var företag ska 

etablera sig? 

-        Vad är för/nackdelarna med att marknaden tillåts bestämma? 

Hur påverkar kommunens vägledande dokument ert arbete? (Uppsalas innerstadsstrategi, 

näringslivsprogram, översiktsplan, mm) 

-        Önskar ni skapa nya vägledande dokument eller omformulera de befintliga i 

framtiden? Varför? 

Finns det någon dialog med företag i grannkommuner kring lokaliseringsfrågor av handel? 

Vilka är de senaste eller mest noterbara projekten där ni gjort ställningstaganden 

lokaliseringen av handel? 

Verklighetsbeskrivning av Sverige i allmänhet                  

Vad är er uppfattning av externhandeln i Sverige i allmänhet? Dess relation till stadskärnan? 

En inte ovanlig bild som skildras i dagspressen runtom i Sverige är att externhandeln i 

allmänhet utarmar stadskärnor. Hur ser du på det påståendet?                                                                      

Avslutning            

Hur tror du att handeln i kommunen ser ut om 10 år? 

Finns det något som du vill tillägga?  
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8.2 Teman och koder           

Teman: Handelsgeografi Stadskärnans relation till externhandeln, Stadskärnans relation till 

E-handel/globala strömningar, Stadskärnans relation till pendling Utbud, Handel som 

upplevelse, Kommunens förmåga att påverka och samverkan, Andra Lösningar/utmaningar,   

Koder: Negativt, positiv 


