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ABSTRACT 

Hoffner, A. 2016. Vision: Ett mångfunktionellt centrum med en attraktiv och stark kärna. En 

studie av Vallentuna centrums möjligheter och utmaningar. Kulturgeografiska institutionen, 

Uppsatser, Uppsala universitet.   

I och med den ökande konkurrensen från externa köpcentrum och e-handel växer kraven på 

lokala centrum. Syftet med denna studie är att undersöka vilka visioner som en kommun, 

centrumförening samt fastighetsägare kan ha för ett centrum i en svensk kommun. Vidare 

syftar studien till att redogöra för vilka åtgärder aktörer som de ovannämnda kan vidta för att 

utveckla ett centrum och därefter redovisa vilka processer som genomförs. Uppsatsens 

utgångspunkt är Vallentuna kommun. För att besvara frågeställningen och uppfylla syftet har 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer använts som metod. Dessutom har en genomgång av 

kommunens plandokument genomförts. En del av Vallentuna kommuns vision för Vallentuna 

centrum innebär att centrum ska vara en småstad som erbjuder natur och kultur samtidigt som 

kommunen ingår i en växande storstadsregion. Samtliga tre informanter väljer att beskriva 

centrum som en småstad eller småskalig. Sammanfattningsvis stämmer resultatet överens med 

använd teori samt tidigare studier. En slutsats är att de tre aktörernas sammanlagda åsikter om 

vad en attraktiv stadskärna är samt hur aktörerna arbetar för att Vallentuna centrum ska bli en 

attraktiv småstad kan antas leda till att centrum utvecklas till den småstad som aktörerna 

efterfrågar. 

Nyckelord: Attraktiv stadskärna, småstad, småskalighet, centrumutveckling 

Handledare: Cecilia Bygdell 
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1. INLEDNING 

I detta stycke presenteras ämnet som uppsatsen behandlar. Därefter redogörs för syfte och 

frågeställningar samt avgränsning. 

1.1 Bakgrund och problemområde 

En attraktiv stad är fylld av liv och energi. Trygghet, rofyllda platser och närhet mellan 

människor är andra kriterier för en attraktiv stad (Boverket 2002 s. 310). Dessutom är handeln 

nödvändig då den skapar förutsättningar för en stadskärna (Svedström & Holm, 2004, s. 7).  I 

Sverige har handelns omfattning och placering i rummet förändrats. Utvecklingen har gått 

från småskalig handel till att inköp sker i stormarknader och i köpcentrum, som är belägna i 

utkanten eller utanför samhällen och städer.  En konsekvens av detta är att handeln i mindre 

samhällen har avtagit. Denna trend syns också i övriga Europa (Svedström & Holm, 2004, s. 

12).  I många av Europas länders policys finns fokus på att stärka och bevara stadskärnors 

funktion. En annan viktig intension i många länder är att försöka minimera de negativa 

effekter etablering av externa köpcentrum medför (Svedström & Holm, 2004, s. 12). 

 Bergström (2010) spår att framtidens handel kan komma att innebära att 

marknadsplatserna kommer fortsätta att utvecklas. Externhandeln samt köpcentrum kommer 

att fortsätta växa och cityhandeln kommer att utvecklas (Bergström, 2010). Kranskommuner 

(edge counties), som är kommuner som ligger i anslutning till större städer, har om det finns 

goda kommunikationsmöjligheter och ett bra handelsområde i det lokala centret, 

förutsättningar att kunna behålla kunderna på hemmaplan (Bergström 2010 s. 36-37). 

 Centrumutveckling är ett sätt för centrum i kranskommuner och andra mindre 

handelsplatser att möta förändringar i handelsmönster och den ökande konkurrens som 

medföljer förändringarna. Framtiden är inte huggen i sten, det finns många vägar att gå och 

utvecklingen kan påverkas av olika faktorer. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka visioner som en kommun, centrumförening samt 

fastighetsägare kan ha för ett centrum i en svensk kommun. Vidare syftar studien till att 

redogöra för vilka åtgärder aktörer, som de ovannämnda, kan vidta för att utveckla ett 

centrum och att redovisa vilka processer som genomförs. Uppsatsens utgångspunkt är 

Vallentuna kommun som tillhör Stockholms län. Utifrån syftet har följande frågor 

formulerats: 

 Vilka visioner har Vallentuna kommun, Centrumföreningen i Vallentuna samt 

fastighetsägaren FastPartner för Vallentuna Centrum?  

 Vad är enligt Vallentuna kommun, Centrumföreningen i Vallentuna samt FastPartner 

en attraktiv stadskärna? 

 Hur arbetar aktörerna, Vallentuna kommun, Centrumföreningen i Vallentuna samt 

FastPartner, för att skapa en attraktiv stadskärna?  

 Vilka utmaningar finns för utvecklingen i Vallentuna centrum enligt Vallentuna 

kommun, Centrumföreningen i Vallentuna samt FastPartner? 
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1.3 Avgränsning 

Denna uppsats behandlar visioner för Vallentuna centrum, hos tre aktörer i kommunen, samt 

hur de arbetar för att nå dessa. De tre valda aktörerna för undersökningen är Vallentuna 

kommun, Centrumföreningen i Vallentuna och fastighetsägaren FastPartner. Studieområdet 

för denna undersökning är Vallentuna centrum som är kommunens mötes- och handelsplats. 

Uppsatsen kommer inte involvera lokalbefolkningens åsikter. Butiksägare och andra 

företagare kommer inte heller att få utrymme i denna undersökning. 
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2. VALLENTUNA KOMMUN 
I kommande kapitel görs en kort presentation av Vallentuna kommuns historia följt av 

invånarantal och därefter fakta om Vallentuna centrum. Avslutningsvis visas en karta över 

Stockholm och norra Stockholmsområdet. 

I början av 1900-talet livnärde sig de flesta i Vallentuna kommun på jord- och skogsbruk. 

Redan på den tiden kopplades kommunen ihop med Stockholm via Roslagsbanan (Vallentuna 

kommun, 2010, s. 6). Roslagsbanans spår till Vallentuna invigdes år 1885 (Sveriges 

hembygdsförbund, u.å.). De första fritidshusen vid Vallentunasjön byggdes vid seklets början. 

Först på 1950-talet byggdes flerbostadhus och tätare villabebyggelse. I slutet på 1950-talet var 

befolkningen knappt 6000 invånare (Vallentuna kommun, 2010, s. 6)  

 Vallentuna kommun tillhör Stockholms län (Nationalencyklopedin, (NE), 2015).  Enligt 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) är Vallentuna kommun en ”Förortskommun till 

storstad”, vilket innebär att mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till en annan stad 

för att arbeta (Dastserri, 2011, s. 24). En storstad ska vara det vanligaste utpendlingsmålet. I 

Vallentuna kommun pendlade 71 procent år 2011, enligt SKL (Dastserri, 2011, s. 24). I 

augusti år 2015 hade Vallentuna kommun 32 298 invånare. Om tio år förutspås kommunen att 

ha 39 400 invånare, detta enligt befolkningsprognosen (Vallentuna kommun, u å). Vallentuna 

kommun gränsar till Sigtuna, Norrtälje, Upplands Väsby, Täby och Österåker. Den största 

delen av kommunens yta är skogs- och jordbruksmark (Vallentuna kommun, 2015a) 

Vallentuna kommun är rik på fornlämningar. Vallentuna kommun har flest runstenar av alla 

kommuner i Sverige (Vallentuna kommun, 2015c).    

 I kommunen finns det några mindre tätorter som består av lummiga villaområden, 

småskaliga flerfamiljsområden, affärscentrum samt industriområden (Vallentuna kommun, 

2015a). Tätorten Vallentuna är den största i kommunen (Vallentuna kommun, 2015a). 

Vallentuna centrum är ett utomhuscentrum med ett torg som kallas Tuna Torg. Vallentuna har 

idag två centrala delar som delas av Roslagsbanan. Vallentuna centrum är idag den västra 

sidan, samtidigt som den östra sidan har omvandlats från att ha varit ett industriområde till att 

ha funktioner som gymnasium, simhall och gym samt butiker och andra kommersiella lokaler 

(Vallentuna kommun, 2012, s. 7). I Vallentuna centrum finns det butiker, dagligvaruhandel, 

hälsa- och skönhetssalonger, tjänster och service samt restauranger och caféer (Vallentuna 

centrum, u å: a).   

.  
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Figur 1 - Karta över Stockholm samt norra Stockholmsområdet. Källa: Lantmäteriet © Lantmäteriet, i2012/921. 
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3. METOD OCH MATERIAL 

I följande kapitel presenteras och motiveras val av metod. Vidare presenteras 

intervjupersonerna. Därefter beskrivs genomförandet av intervjuerna och avslutningsvis 

presenteras använda plandokument. 

3.1 Val av metod 

För att besvara frågeställningar och uppfylla syftet har semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

använts som metod. Inför en semistrukturerad intervju förbereds ofta en intervjuguide med ett 

antal teman. Intervjuguider utformades med ämnen som ska tas upp och med frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 146). En intervjuguide utformades till varje informant. Dessa tre 

intervjuguider har samma teman, men vissa anpassningar av frågorna förekommer, se bilaga 

1, 2 och 3. Frågorna skall komma som följd av svaren, att intervjuaren bör följa 

informanternas svar och tankegångar (Trost, 2005, s. 51). Genom att använda denna teknik 

kan informantens svar styra samtalets riktning vilket ger kunskap om vad som är 

betydelsefullt och av vikt (Bryman, 2011, s. 414). Under intervjutillfällena följdes 

informanternas svar upp och frågorna i intervjuguiden bytte därför delvis ordning i de olika 

intervjuerna (Trost, 2005, s. 51). Dessutom formulerades följdfrågor samt en del nya frågor 

under intervjuerna.      

 Vallentuna kommuns plandokument har använts för att ge ytterligare information. Detta 

diskuteras senare i metodstycket, se 2.6 Plandokument och källkritik. 

3.2 Val av undersökningsort 

Undersökningens geografiska utgångspunkt är Vallentuna kommun. Jag har valt att undersöka 

platsen för att centrums geografiska läge är i närheten av grannkommunernas köpcentrum. 

Dessa köpcentrum kan konkurrera med centrumhandeln i Vallentuna centrum och av den 

orsaken efterfrågas en centrumutveckling för att skapa ett konkurrenskraftigt centrum. 

Vallentuna centrum har omkring 50 butiker (Vallentuna centrum, u.å: b).  

3.3 Val av intervjupersoner 

Jag har valt intervjupersoner genom ett målinriktat urval. Informanter har valts utifrån önskan 

att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011, s. 434).  Tre 

personer har intervjuats. En av dessa tre är Vallentuna kommuns marknads- och 

näringslivschef som intervjuas för att ge information om kommunens syn på centrum. För att 

få svar på hur Centrumföreningen i Vallentuna ser på centrum har en intervju genomförts med 

föreningens centrumsamordnare. Centrumföreningen i Vallentuna är en förening som medlar 

mellan kommunen, fastighetsägarna och butiksägarna, dess styrelse består av butiksägare. För 

att nå ytterligare en aktörs synpunkt valdes att också genomföra en intervju med en förvaltare 

på FastPartner som äger majoriteten av byggnaderna i Vallentuna centrum. Av intervjuerna 

får jag vidd i min undersökning och täcker in tre stora aktörers syn på centrum.  

3.4 Etiskt avvägande 

Informanterna i studien kommer inte att nämnas med namn utan istället används deras 

yrkestitlar. Ingen av informanterna önskade att vara anonyma. Samtliga tre informanter 

godkände att nämnas med sin yrkestitel i studien.    
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 Vid intervjutillfällena tillfrågades informanterna om det var möjligt att intervjun spelades 

in, detta godkände samtliga informanter. En fördel med att spela in intervjuer, är att 

intervjuaren kan koncentrera sig på att lyssna och ställa frågor istället för att ta utförliga 

anteckningar (Trost, 2005, s. 54). Att spela in intervjuerna valdes således för att ha som 

komplement till anteckningar och för att förbättra minnet från intervjutillfället (Bryman, 2011, 

s. 428).  Ett av problemen med att spela in intervjuer är att transkriberingen är tidskrävande 

(Bryman, 2011, s. 428). Därför transkriberades endast de delar som är av intresse i 

intervjuerna och övriga delar av ljudinspelningarna användes enbart som komplement till de 

skriftliga anteckningarna.  

3.5 Genomförande av intervjuer 

Platsen för en intervju ska vara i högsta möjliga grad ostörd, utan åhörare och den intervjuade 

ska uppleva platsen som trygg, menar Trost (2005, s. 45). Därför har jag valt att låta de tre 

deltagande informanterna själva välja plats för respektive intervju, detta är ett vanligt 

tillvägagångsätt när det kommer till att välja plats för en intervju (Trost, 2005, s. 45). 

Intervjun av marknads- och näringslivschefen i Vallentuna kommun genomfördes i ett av 

kommunens mötesrum. Intervjun av förvaltaren från FastPartner ägde också rum i en 

möteslokal som var företagets. Jag anser att genomföra en intervju i ett mötesrum på 

informantens arbetsplats ger informanten trygghet. Informanten känner sig hemma och känner 

till platsen. I ett mötesrum finns det dessutom inga åhörare och intervjun blir inte störd av 

andra människor.     

 Centrumsamordnaren, på Centrumföreningen i Vallentuna, intervjuades på restaurangen 

på Vallentuna kulturhus. Möjliga åhörare fanns på restaurangen, dessutom kan man på en 

servering bli avbrutna av andra gäster. Eftersom informanten valde att bli intervjuad på 

restaurangen så tror jag att personen upplevde platsen som trygg och att möjliga åhörare inte 

var ett problem. Intervjuerna pågick mellan 20 – 75 minuter.  

3.6 Plandokument och källkritik 

För att besvara frågeställningarna har en genomgång av kommunens plandokument 

genomförts. Plandokumenten består av ”Strukturplan och gestaltningsprogram för Centrala 

Vallentuna som tillhör Riktlinjer för utvecklingsområdet centrala Vallentuna”, ”Riktlinjer för 

utvecklingsområdet centrala Vallentuna”, ”Översiktsplan 2010-2030”, ”Strukturplan för 

centrala Vallentuna med övergripande gestaltningsprogram, Samrådshandling”, ”2016-2018 

Kommunplan” samt dokumentet ”Småstad och landsbygd med en rik historia”. I dessa 

dokument finns mål och visioner för Vallentuna centrum.   

 Scott (1990, se Bryman 2008, s. 489) föreslår fyra kriterier för att bedöma ett dokument. 

Dessa är autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. Begreppet autenticitet 

innebär här att materialet ska vara äkta och utan tvetydligt ursprung. Trovärdighet innebär att 

materialet ska vara utan felaktigheter och förvrängningar. Begreppet representativitet innebär 

att materialet är typiskt för sin kategori, samt om det inte är det, om man i så fall känner till i 

vilken grad det skiljer sig ifrån andra dokument i kategorin. Fjärde och sista kriteriet 

meningsfullhet innebär att materialet är tydligt och begripligt (Bryman, 2011, s. 489). Bryman 

(2011) menar att i officiella dokument från statliga myndigheter är frågan om trovärdighet och 

representativitet av vikt, även då dokument kan ses som autentiskt och meningsfullt. Detta 
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kan, anser jag, även appliceras på officiella dokument från kommuner.  

 Frågan om trovärdighet är viktigt att betänka när man använder ett material som ska 

beskriva verkligheten. Frågan om representativet är komplicerad eftersom ett material ofta är 

unikt. Då handlar det om att kunna skapa en övertygande teoretisk beskrivning och skapa 

möjligheten att granska materialet i andra kontexter (Bryman, 2011, s. 495). Plandokument 

från Vallentuna kommun har använts. Dokument av denna typ kan ha trovärdighetsproblem 

eftersom en kommun kan ha en önskan att framhäva sina goda sidor och inte lägga stor vikt 

vid, eller helt utesluta, sina brister. Informationen från plandokument har kopplats ihop med 

informanternas svar, som komplement till intervjuerna. Informanternas svar kan också 

utesluta negativa sidor och brister. Jag anser inte att trovärdigheten är ett problem för denna 

undersökning, då jag ämnar ta reda på vad kommunen menar att en attraktiv stad är och hur 

kommunen går till väga för att nå det målet och inte hur det enligt invånarna förhåller sig med 

stadskärnans attraktivitet. Kommunens sätt att se på den attraktiva staden och 

utvecklingsprocesser besvarar därmed per automatik frågeställningarna sanningsenligt. Att 

koppla ihop plandokument och informanternas svar gjordes för att få en heltäckande bild av 

centrum, och de åtgärder som planeras samt de som vidtagits.  

3.7 Tematisering  

Efter att intervjuerna ägt rum och plandokumenten lästs genomförde jag en tematisering av 

det insamlade materialet. Att tematisera innebär att intervjusvar och fakta i dokument sorteras 

i olika kategorier för att vidare kunna reducera materialet till vad som är av vikt för att kunna 

besvara frågeställningarna (Alvehus, 2013, s. 110).  
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4. TEORI  

Nedan kommer svenska handelsmönster att presenteras. Vidare presenteras en attraktiv 

stadskärna. I nedanstående kapitel används forskning från Sverige och USA. 

Forskningen från Sverige är ”Framtidens handel” (2010) av Bergström samt Fölster och 

Bergströms ”Kampen om köpkraften: handeln i framtiden” av Handelns utredningsinstitut 

(HUI) (2001). Också Bergströms ”Är externa köpcentrum ett hot mot cityhandeln” (1999) av 

HUI utgår från Sveriges handel. Även Antoni, Berggren och Kruths ”Utveckla din stad: en 

guide för städer med ambitioner” (2012) på uppdrag av Fastighetsägarna och Svenska 

Stadskärnor, Book och Eskilssons ”Aktiviteter och transporter i det dagliga rummet” (1997) 

och Boverkets ”Stadsplanera – istället för att trafikplanera och bebyggelseplanera” (2002) 

utgår från Sverige. Den amerikanska forskning som kommer att presenteras är Jacobs ”Den 

amerikanska storstadens liv och förfall”, Robertsons ”Can small-city centrums remain 

viable?: A National Study of Development Issues and Strategies” (1999) där forskaren 

genomförde en enkätundersökning i 57 städer i USA, med 25 000 till 55 000 invånare och 

sedan valdes fem av dessa för att genomföra en genomgripande undersökning. Dessutom är 

Burayidis Downtowns ”10 strategies to ensure their resilience and vitality” (2015) forskning 

från USA. Burayidi har identifierat 10 nyckelstrategier som medborgerliga ledare och 

centrumchefer har använt för att skapa ett konkurrenskraftigt centrum.  

 En del av dessa källor är från 1997 eller från tidigt 2000-tal, vilket jag har beaktat när jag 

har använt de resultaten. Dessutom är Jane Jacobs bok från 1961. Jag anser att de delar jag 

använt ur den äldre forskningen fortfarande är aktuella.  Delar av forskningen utgår från 

medelstora och större städer. Denna forskning kan även anses gälla förortskommuner i de fall 

då centrumkärnans utveckling mot en attraktivare omgivning har varit i fokus.  

4.1 Handelsmönster  

4.1.1 Förändringar  

I Sverige har det under en lång tid pågått en förändring inom handeln. Förr var det vanligt 

med många små butiker men numera finns det färre och större butiker (Fölster & Bergström, 

2001, s. 45). Den svenska detaljhandeln har dessutom sedan e-handelns inträdande fått en ny 

och betydande försäljningskanal (Handelns utvecklingsråd, (HUR), 2010, s. 34). Köpcentrens 

etableringar har lett till att detaljhandeln i centrum har avtagit (Book & Eskilsson, 1997, s. 

51). Ytterligare en förändring är att efterfrågan på restauranger och kaféer har ökat i och med 

att det blir vanligare att äta ute (Antoni, Berggren & Kruth, 2012, s. 60).  

4.1.2 Orsaker  

Ett flertal olika orsaker kan förklara förändringarna. Förändringarna i handelsmönster kan 

förklaras med att Sveriges befolkning har koncentrerats till medelstora och stora städer, menar 

Fölster och Bergström (2001, s. 45). En medelstor stad innebär, enligt Statistiska centralbyrån 

(SCB), en kommun med 20 000 – 50 000 invånare, med en tätortsgrad över 70 procent och 

med mindre än 40 procent som är sysselsatta inom industrisektorn (Statistiska centralbyrån, 

(SCB), u.å. s. 156). En större stad är en kommun med 50 000 – 200 000 invånare med mindre 

än 40 procent av invånarna som är sysselsatta inom industrisektorn (SCB, u.å. s. 156).  Enligt 

SCB är en stor stad en kommun med en folkmängd på över 200 000 invånare (SCB, u.å. s. 

156). Handeln flyttar dit kunderna är, och när kunderna tenderar att flytta till städerna (från 
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landsbygden) följer handeln med (Fölster & Bergström, 2001, s. 66-67). En annan möjlig 

förklaring är att kunderna har en ökad inkomst som leder till att de har råd att betala mer för 

ett bredare utbud (Fölster & Bergström, 2001, s. 45). Det ökade bilinnehavet gör det möjligt 

för kunderna att ta sig till de externa marknadsplatsernas stora utbud av varor (Fölster & 

Bergström, 2001, s. 66-67).  

4.1.3 Konsekvenser  

För många handelsplatser har köpcentrens expansion varit en utmaning. Handeln har minskat 

i våra stadskärnor på grund av konkurrens från externa köpcentrum och e-handel (Antoni, 

Berggren Kruth, 2012, s. 60). Externa köpcentrum tycks nå kunder i kringliggande kommuner 

(Bergström, 1999, s. 12-13). När det går bra för etablerade köpcentrum i utkanten av 

kommuner lider ofta butikerna i centrum (Antoni, Berggren & Kruth, 2012, s. 11). Stora 

externa centrum ökat i antal och omfattning vilket har drabbat handeln i bostads- och 

stadsdelscentrum samt handeln i kranskommunerna (HUR, 2010, s. 274). 

Sällanköpsvaruhandeln i orter som är belägna nära stora köpcentrum har haft störst problem 

(Bergström, 2010, s. 15). När affärer och andra företag lämnar centrum blir området en 

mindre populär plats. En ond cirkel skapas, färre besökare i centrum leder till att de företag 

som faktiskt finns kvar kanske måste stänga (Robertson, 1999, s. 274). Ett annat problem som 

är högt rankat i Robertsons enkätundersökning är konkurrens från lågprisaffärer och externa 

köpcentrum som ofta ligger i utkanten av en stad eller i förorten till en annan stad (Robertson, 

1999, s. 274).      

 Samtidigt finns det undersökningar som tyder på att stadskärnors handel inte har 

påverkats avsevärt av externa köpcentrum (Bergström, 1999, s. 12-13). I mellanstora- och 

större städer, har cityhandeln klarat sig relativt bra, menar Bergström (2010, s. 15). Att vissa 

städer klarar sig bra förklarar Bergström (2010, s. 15) med urbaniseringen, att många 

stadskärnor är trivsamma, och med arbetet som görs för att stärka cityhandeln. Stadskärnornas 

handel har klarat sig relativt bra, till skillnad från dagligvaruhandeln (HUR, 2010, s. 39). 

Detta kan även bero på att varorna i stadskärnornas butiker är kompletterande till 

externhandelns varor samt att fastighetsägare och kommuner har arbetat aktivt för bevarande 

och utveckling av kärnan (HUR, 2010, s. 39). En annan möjlig förklaring till cityhandelns 

goda utveckling är högkonjunkturen, kunderna har fått högre inkomster och alltså mera 

pengar att konsumera för, och att detta då i mindre butiker kring stadskärnor som ofta säljer 

finare och dyrare varor (Fölster & Bergström, 2001, s. 71).  

4.1.4 Framtidens handel 

Framtidens handel kan innebära en utveckling av marknadsplatser. Extern handel och 

köpcentrum kommer att fortsätta växa. Cityhandeln i mellanstora och större städer kommer att 

utvecklas för att locka kunder. I utvecklingen av cityhandeln är öppettider, parkeringar samt 

kollektivtrafiken viktiga delar (Bergström, 2010, s. 35-36). Kranskommuner som har goda 

kommunikationer kan klara sig bra om de är tillräckligt stora för att utveckla ett 

handelsområde på hemmaplan och behålla kunderna där. I dessa kommuner klarar sig 

dagligvaruhandeln bäst. Kranskommuner kan gynnas av urbaniseringen. Dessutom kan 

framtidens handel innebära en utveckling av e-handeln (Bergström, 2010, s. 36-37). Att 

handeln minskar i stadskärnor kan innebära nya möjligheter. Det blir exempelvis allt 
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vanligare att äta ute, vilket innebär att stadskärnan kan locka kunder via restauranger, pubar, 

caféer eller liknande (Antoni, Berggren & Kruth, 2012, s. 60). 

4.2 Attraktiv stadskärna  

Ett nyckelord som numera ofta finns med i kommuners visioner för städer och centrum är just 

begreppet ”Den attraktiva staden” (Antoni, Berggren & Kruth, 2012, s. 21). Enligt Boverket 

(2002, s. 310) är en attraktiv stad fylld med liv och energi. Staden bör också ha platser där 

man kan finna ro. I den attraktiva staden ska det inte finnas oro över att bli skadad, varken i en 

trafikolycka eller vid ett överfall. Också närhet mellan människor är viktigt (Boverket, 2002, 

s. 310).  

4.2.1 Varumärke  

Ett centrums varumärke är enligt forskning av relevans vid utvecklingen av centrumkärnor. 

Enligt Burayidis (2015) forskning är ett positivt varumärke grundläggande för att få 

investerare och egenföretagare till området. Utan ett positivt varumärke är det svårt att locka 

besökare (Burayidi, 2015). Antoni, Berggren och Kruth (2012) menar att stadens varumärke 

är ett tydligt riktmärke för vilken slags skyltning och vilka dekorationer som används. 

Varumärket blir tydligt först när det finns en helhetssyn på staden (Antoni, Berggren & Kruth, 

2012, s. 60). Enligt Boverket (2004, s. 18) kan stadskärnan ses som ett varumärke för staden. 

Stadskärnors betydelse uppmärksammas allt mer för stadens liv och kommunikationer 

(Svedström & Holm, 2004, s. 18).  

4.2.2 Besökare  

En stadskärna är beroende av besökare. Att människor befinner sig i stadsdelen, när den 

annars hade varit tom, det vill säga efter klockan 14:00 på vardagseftermiddagar och på 

kvällar, samt på lördagar och söndagar, är viktigt för en stadsdels utveckling (Jacobs, 2005, s. 

184). Detta stämmer överens med resultatet från Robertsons (1999, s. 274) undersökning som 

visar att det främsta problemet är att locka besökare till centrum på veckokvällar och 

helgdagar. När stadslivet börjar vara aktivt på kvällarna kommer invånarantalet att öka 

(Jacobs, 2005, s.186).  Små centrum har ofta, enligt Robertson (1999, s. 274) besökare under 

traditionella arbetstider, till skillnad från större centrum som ofta har ett aktivt nattliv. 

Burayidis (2015) forskning betonar värdet av att ha rörelse i centrum på dagtid, då människan 

tenderar att gå dit andra går (Burayidi, 2015). Antoni, Berggren och Kruth menar att det är 

vanligt att planera för att invånare ska strosa, besöka restauranger och butiker på gatorna i 

staden. Att personer rör sig i staden ger trivsel för alla besökare (Antoni, Berggren & Kruth, 

2012, s. 11). Vanliga mål att arbeta mot i planering av stadskärnor för att öka antalet besökare 

är utveckling av dag- och kvällsverksamheter i stadskärnan (Antoni, Berggren & Kruth, 2012, 

s. 45). Det viktigaste medlet för att skapa en attraktiv stadskärna är att många människor 

befinner sig på platsen, gärna i olika åldrar, detta ger intrycket av att platsen är händelserik 

(Antoni, Berggren & Kruth, 2012, s. 10). Verksamheter med höga besökssiffror bör placeras i 

lägen som gör att de hjälper till att locka besökare till platsen (Antoni, Berggren & Kruth, 

2012, s. 58).       

 Dessutom bör stadskärnan upplevas som säker annars kommer ingen att befinna sig i 

staden (Antoni, Berggren & Kruth, 2012, s. 58). Att ett centrum har besökare vid de flesta av 

dygnets timmar sägs minska kriminaliteten i området (Burayidi, 2015). Många små städer har 
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använt sig av turism som ett sätt att öka besöksantalet i centrum (Robertson, 1999, s. 279). Att 

bevara historiska lämningar i centrum kan locka turister (Burayidi, 2015). En risk med att 

satsa på turism är att de som faktiskt är bosatta i området kan hamna i andra hand (Robertson, 

1999, s. 279). Ett annat sätt att nå ökat besöksantal i centrum är att försöka knyta samman 

invånarna och samhället. Detta kan göras genom att anställa en person som marknadsför och 

skapar engagemang i centrum (Burayidi, 2015). 

4.2.3 Bostäder 

En viktig del av centrumutveckling är planering av bostäder i området. Att bygga bostäder i 

kontorsområden kan potentiellt komma att gynna platsen genom en ökning av antalet butiker, 

restauranger och nöjesliv men bostadshusen kommer att behöva ta upp en stor del av 

markytan (Jacobs, 2005, s. 183). Därför tror inte Jacobs (2005) att bostäder kan lösa 

problemet med utbud, eftersom de boende kommer vara för få för att ha effekt. Robertsons 

(1999, s. 278) ståndpunkt är tvärtemot Jacobs. Enligt de centrum som deltog i 

enkätundersökningen kan det vara en framtidsstrategi att öka antalet boende i centrum, 

eftersom detta kan leda till att besöksantalet i centrum ökar. De som väljer att bosätta sig i 

centrum kommer att ge ökad efterfrågan på affärer och restauranger. Behovet av aktivitet i 

centrum på kvällar och helger ökar också (Robertson, 1999, s. 278). Även Antoni, Berggren 

och Kruth menar att en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel samt service i staden 

leder till att många människor rör sig där på olika tider (Antoni, Berggren & Kruth, 2012, s. 

58). Burayidis forskning behandlar antalet bostadshus i centrum, och visar att om åtminstone 

fem procent av husen är bostäder leder det till att centrumkärnan är vid liv även efter 

företagens stängningstider. Singlar, barnlösa par och seniorer bor gärna i centrum (Robertson, 

1999, s. 278). Burayidi (2015) framhäver framförallt att unga vill bo i centrum.  

4.2.4 Tillgänglighet och aktiviteter 

En annan viktig del för en attraktiv stadskärna är att skapa en lättillgänglig stad för invånare 

och besökare. Ett sätt att planera för en lättillgänglig stad är att bygga gåvänliga stadskärnor 

med parkeringar utanför kärnan, istället för att ha parkeringar direkt utanför butikslokalerna 

(Antoni, Berggren & Kruth, 2012, s. 10-11). Gemensamma öppettider för samtliga butiker i 

stadskärnan skapar tydlighet och ökar därmed tillgängligheten (Antoni, Berggren & Kruth, 

2012, s. 10-11). Många städer har arbetat för att göra centrum mera tillgängliga för 

fotgängare, enligt Robertson (1999). Det vanligaste sättet för att nå detta mål är att skapa 

mellanrum mellan vägar och gångvägar, genom att exempelvis plantera blommor och träd 

eller placera ut bänkar (Robertson, 1999, s. 276). Stadskärnan bör kunna erbjuda 

valmöjligheter inom aktiviteter, så som kultur, nöjen, handel och restauranger samt 

konditorier. På platsen ska det också gärna finnas gratis platser att umgås på i form av bänkar, 

trappor, grönområden eller parker (Antoni, Berggren & Kruth, 2012, s. 10).  

4.2.5 Fysiska och historiska resurser  

Att skapa en platskänsla (sense of place) är för ett område en tillgång. Fyra strategier som är 

relaterade till en ökning av platskänslan är att bevara platsens historia, skapa en huvudgata, 

förbättra gågator samt att utveckla området kring vattendrag (Robertson, 1999, s. 275).  

Planering av stadskärnan bör nyttja vattendrag som älvar, sjöar och hav och försöka vända 
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staden mot vattnet menar Antoni, Berggren och Kruth (2012, s. 10). Vatten är en betydelsefull 

resurs för att skapa en attraktiv stad. En trevlig plats skapas vid vattnet genom att bygga en 

strandpromenad, placera ut bänkar eller kanske till och med en restaurang vid vattnet (Antoni, 

Berggren & Kruth, 2012, s. 10). Burayidi betonar vikten av att bevara historiska lämningar 

som sevärdheter i centrum (Burayidi, 2015).  

4.2.6 Gator, kvarter och byggnader 

Stadsdelar som består av en blandning av olika hus anses vara attraktiva (Jacobs 2005).  

Enligt Jacobs (2005, s. 215) ska husen variera i ålder och skick. Om en stadsdel endast består 

av nya byggnader begränsas företagen i området av ekonomiska skäl (Jacobs, 2005, s. 215). 

Även nybyggda bostadshus innebär för- och nackdelar. Människor är olika, vissa värderar att 

bo i nybyggda hus och vissa vill ha mera utrymme för samma, eller mindre, pengar (Jacobs, 

2005, s. 221). Bland det mest imponerande i en stadsdel är idéer för att anpassa en gammal 

byggnad till nya användningsområden (Jacobs, 2005, s. 222). Jacobs förespråkar korta 

kvarter, gathörn och att tvärgatorna bör komma tätt (Jacobs, 2005, s. 205). Korta kvarter ger 

flera alternativa vägar och detta kan nästintill likställas med att stadsdelen öppnar sig (Jacobs, 

2005, s. 207-208). En annan viktig del är att kombinera bostadshus och andra lokaler med 

gator, parker och stadsdelar som är livliga, vilket leder till en uppluckring av tät bebyggelse 

(Jacobs, 2005, s. 246).   
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I kommande kapitel redovisas och analyseras studiens resultat. Först introduceras 

informanternas bild av Vallentuna centrum, följt av styrkor och identifierade utmaningar. 

Därefter presenteras aktörernas visioner för centrum. Avslutningsvis redovisas en attraktiv 

stadskärna med följande underrubriker: marknadsföring, besökare, bostäder, handel, fysiska 

samt historiska resurser och gator, kvarter och byggnader inkluderade. 

5.1 Vallentuna idag 

Vid intervjun ombads aktörerna att beskriva Vallentuna centrum. Därefter efterfrågades en 

beskrivning av Vallentuna centrum med endast tre ord. Detta för att tydliggöra aktörernas syn 

på centrum. Marknads- och näringslivschefen beskriver Vallentuna centrum som ett trevande 

centrum som genomgår ett identitetsskifte. Centrum har varit ett ganska traditionellt 

småortcentrum, inte ett förortscentrum om man jämför med många andra kranskommuner i 

Stockholmsområdet (Informant 1, 2015). Centrumsamordnaren beskriver centrum som en 

närliggande service. Där det finns tjänster, service och shopping nära hemmet (Informant 3, 

2015). Fastighetsförvaltaren beskriver Vallentuna centrum som litet med många unika butiker 

(Informant 2, 2015).     

 För att beskriva centrum med tre ord valde marknads- och näringslivschefen orden: nära, 

småskalighet och trevande identitet. Ordet nära inkluderar två perspektiv, dels att centrum är 

fysiskt nära för Vallentunaborna och den, enligt informanten, viktigaste aspekten är bykänslan 

som bland annat illustreras av att man säger hej till varandra (Informant, 1 2015).  

Fastighetsförvaltaren väljer ordet småskalighet och förklarar att FastPartner arbetar med 

kommunen för att nå en känsla av att platsen är genuin och mysig, alltså småskalig (Informant 

2, 2015). Centrumsamordnaren väljer orden värme, familjeorienterat och småstad. Butikerna 

står bakom orden värme och service, tror informanten. Många av butikerna har dessa ord i 

sina egna slogans. Ordet småstad är från kommunen och fastighetsägarna från början, men 

centrumsamordnaren menar att butikerna i centrumföreningen alltid har sett på centrum som 

en småstad. Kommunen är den aktör som aktivt tar tag i förändringen mot en småstad. Med 

ordet familjeorienterat menar informanten att det finns något för alla generationer i centrum. 

Att centrum är familjeorienterat är också viktigt för att centrum ska skapa en genre i 

förhållande till andra centrum. Informanten lägger vikt vid inkluderande för alla målgrupper, 

detta passar dessutom ihop med begreppet småstad (Informant 3, 2015).  

 Samtliga tre aktörer väljer att beskriva centrum med orden småskalighet eller småstad. 

Aktörerna väljer också att ha fokus på att centrum är familjenära. Detta kan skapa en känsla 

av att centrum är ett personligt alternativ i jämförelse till de stora konventionella köpcentren. 

5.1.1 Styrkor 

I nedanstående stycke presenteras Vallentuna centrums styrkor enligt informanterna. 

FastPartner menar att en av Vallentuna centrums styrkor är att det finns unika butiker som inte 

finns någon annanstans som exempelvis de privatägda klädbutikerna. En annan styrka är att 

många av butikerna i centrum har drivits av samma ägare länge och de därför verkligen vill 

vara kvar i centrum. Ägarna brinner för det de gör. Många har alltså valt att ha sitt företag här 

och sedan satsat under en längre period. Det är alltid en styrka för ett centrum eller för vilken 

fastighet som helst att det inte är stor omflyttning. Styrkor för Vallentuna centrum i ett större 
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perspektiv är att Vallentuna är strategiskt beläget, att kommunen växer väldigt mycket och att 

många köpstarka personer flyttar in i kommunen (Informant 2, 2015).  

 En annan styrka med Vallentuna Centrum som centrumsamordnaren ser är att centrum är 

ett utomhuscentrum. Detta är en fördel, enligt informanten, dels för att evenemang kan 

arrangeras på torget, så som marknader eller gatufestivaler, dels för att ge möjligheten att på 

sommaren sitta på en uteservering i solen (Informant 3, 2015). Vallentuna centrum verkar ha 

flertal styrkor enligt aktörerna som nämner ett par stycken var.  

5.1.2 Utmaningar och lösningar 

Vidare presenteras centrets utmaningar och aktörernas idéer kring hur dessa utmaningar kan 

användas för att nischa sig och därigenom ta steg framåt i utvecklingen mot en attraktiv 

småstad. Marknads- och näringslivschefen (Informant 1, 2015) i Vallentuna centrum menar 

att externhandeln är en utmaning. Centrumföreningens centrumsamordnare uttrycker att en 

svaghet är att centrum jämförs med kringliggande handelsområden. Det tror jag är svagheten, 

att centrumet, jämförs med kringliggande stora centrum och antingen upplevs som dyrt eller 

upplevs som liksom billigt (Informant 3, 2015). Vidare berättar marknads- och 

näringslivschefen att många konsumenter har valt att åka till Arninge centrum, Täby centrum 

(köpcentrum i grannkommun) eller Barkarby outlet för att göra sina inköp, vilket har lett till 

att ett antal branscher till och med har konkurrerats ut för att de inte klarar sig i 

småskaligheten (Informant 1, 2015). Likt Bergström konstaterat i sin forskning har 

expansionen av köpcentrum hotat många handelsområden (Bergström 2010 s. 15). Ett sätt att 

möta denna utmaning, enligt marknads- och näringslivschefen, är att ha fokus på hur 

Vallentuna centrum kan komplettera regionen. Att arbeta för att vara ett attraktivt centrum 

och erbjuda något som inte finns i externhandeln och därigenom hitta centrets nisch 

(Informant 1, 2015). Informanten berättar även om andra svagheter Vallentuna centrum har. 

En svaghet är att det har varit svårt att få butiker att etablera sig i centrum. För att kunna 

skapa en konkurrensfaktor mot Täby centrum skulle det behövas ännu flera butiker som 

lockar till sig kunder så som familjebutikerna som växte fram under 60-, 70- och 80-talet gör. 

Dessutom behövs andra faktorer (inte butiker) som lockar besökare (Informant 1, 2015). Det 

är ett problem att folk jämför centrum med inomhusgallerior. En annan nackdel är att det 

saknas vissa branscher i centrum, särskilt för vissa åldersgrupper. Informanten tror att en 

presentaffär skulle vara uppskattad (Informant 3, 2015).   

 E-handeln är enligt marknads- och näringslivschefen en konkurrent liksom andra 

handelsområden. Detta diskuteras av Antoni, Berggren och Kruth som uttrycker att handeln 

har minskat i stadskärnor på grund av konkurrens av extern handel men också av e-handeln 

(Antoni, Berggren & Kruth 2012 s. 60). Bergström menar att framtidens handel kan innebär 

en utveckling av e-handeln (Bergström 2010 s. 36-37). Marknads- och näringslivschefen 

presenterar förslag på hur Vallentuna centrum kan möta e-handelns utveckling. Idéer om 

byggnader som passar för olika visningsrum (showrooms) för tillfälliga butiker (pop-up 

butiker) diskuteras. Detta kommer att locka besökare till centrum som ser varorna och sedan 

beställer dessa över internet, besökaren kanske sedan fikar på ett av centrums konditorier, 

vilket håller centrum vid liv trots e-handeln (Informant 1, 2015).   

 FastPartner uppmuntrar butikerna att skapa en hemsida och finnas på internet för att 

marknadsföra sig på internet. Förutom hemsidor är sociala medier en viktig kanal för att nå 
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sina kunder (Informant 2, 2015). Centrumsamordnaren anser att e-handeln har stor påverkan 

på småcentrum som Vallentuna. Modebranschen har drabbats hårt av e-handeln. Detta gäller 

både kläder och inredning. Det enda som kan konkurrera med att handla på internet är det som 

inte kan ges via internet, som den mysiga känslan eller doften av det stenugnsbakade brödet 

(Informant 3, 2015).      

 Sammanfattningsvis har Vallentuna centrum, liksom andra centrum, mötts av konkurrens 

av extern handel och e-handel. Dessutom är en svaghet för centrum att det saknas vissa 

branscher och att det är svårt att etablera en kedjebutik i området.  

5.2 Visioner för Vallentuna Centrum 

För Vallentuna centrum finns det ett antal visioner. Enligt Vallentuna kommuns översiktsplan 

2010-2030 lyder kommunens vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad 

natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar 

storstadsregion (Vallentuna kommun, 2010, s. 8). Visionen bekräftar att Vallentuna centrum 

vill framställas som en småstad, som erbjuder natur och kultur samtidigt som kommunen 

ingår i en växande storstadsregion. Visionen styrks i Vallentuna kommuns strukturplan för 

centrala Vallentuna. Där återges följande riktlinjer för Vallentunas centrala delar (Vallentuna 

kommun, 2012, s. 4):   

Kring Vallentuna station och den ursprungliga stadsbebyggelsen i Vallentuna utvecklas en kärna med 

starka småstadskvaliteter. Bebyggelsen på båda sidor om Roslagsbanan kopplas samman och stärker 

helheten. Vallentunasjön och kyrkan ger Vallentuna en stark identitet som också kan stärka centrum. 

Ny bebyggelse ska till lokalisering och utformning stödja offentliga rum och stråk. Varje ny åtgärd i form 

av byggnader eller anläggningar ska förutom sitt egenvärde även tillföra kvaliteter till helheten. 

  

Även i denna vision framgår det att Vallentuna kommuns centrumkärna ska utvecklas till att 

ha småstadskvaliteter. Vallentunasjön och kyrkan stärker centrums identitet. Vallentuna 

kommun menar att i dagsläget kan tre olika åtgärder (förena, blanda och koppla) användas för 

att utveckla Vallentuna centrum (Vallentuna kommun, 2012, s. 7). Målet är, enligt 

strukturplanen, att de två delarna av centrum, som skapats av Roslagsbanan, ska förenas och 

upplevas som en och samma stadskärna.  I den västra delen som idag kallas centrum, finns det 

planer på att bygga bostäder och handel. Detta för ett skapa ett blandat användningsområde 

(Vallentuna kommun, 2012, s. 7). En renovering och omgestaltning av Tuna torg och 

gågatorna ska ske. Samma principer gäller även den offentliga miljön i den östra delen av 

centrum. Att Vallentuna centrum är beläget så centralt i kommunen bör kunna innebära att 

biltransporter minskar i närområdet. Vallentuna centrum ska kopplas ihop med övriga 

kommunen genom en förbättring av vägnätet (Vallentuna kommun, 2012, s. 7).  

 För att skapa en attraktivare stadsmiljö ska kommunen bygga mer där bebyggelse redan 

finns. En småstadsmiljö kan skapas med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. I 

planeringen för att skapa en attraktivare stadsmiljö bör det också finnas förutsättningar för en 

bra kollektivtrafik och ett minskat behov av lokala resor.  Utformningen av bebyggelse, gator 

och torg görs med omsorg. För att skapa en samlad småstadskaraktär kommer gamla och nya 

stråk knyta ihop olika delar av Vallentuna (Vallentuna kommun, 2010, s. 11). I dessa planer 

ingår tankar om att etablera kvarterstruktur med tydliga gaturum och tätare bebyggelse med 
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flera flerbostadshus. Centrum ska utgöras av en kvartsstruktur med flerbostadshus som har 

butiksplan i botten. Även torgmiljöer och småparker är med i kommunens planer för det 

framtida Vallentuna centrum (Vallentuna kommun, 2010, s. 52).  

 Marknads- och näringslivschefen på Vallentuna kommun tänker sig att det om tio år är 

mer folk, än idag, som rör sig i centrum. Dessa personer är inte enbart i centrum för att göra 

inköp utan också för att det är en trivsam miljö och en offentlig mötesplats (Informant 1, 

2015).  Informanten bekräftar att kommunens ambition för centrala Vallentuna är att det 

kommer klassas som småstad (Informant 1, 2015). Centrumsamordnaren tror att föreningen 

har en gemensam vision för de närmsta tio åren, och att det är en synlig förändring som också 

kunderna märker, som exempelvis en renovering av husen.   

 Om Roslagsbanan förlängs till Arlanda kopplas Stockholm till Arlanda via Danderyd, 

Täby och Vallentuna. Vallentuna kommer att ligga närmast Arlanda. Centrala Vallentuna får 

därmed nya förutsättningar och ökad potential till att vara en attraktiv plats, dels för bostäder 

och som mötesplats men även som etableringsplats för näringslivsverksamhet (Vallentuna 

kommun, 2012, s. 4). Bergström menar att kranskommuner som har goda kommunikationer 

till och ligger i närheten av större städer kan klara sig bra om de utvecklar ett handelsområde 

på hemmaplan (Bergström, 2010, s. 36-37). Dessa nya förutsättningar skulle innebära att 

Vallentuna blir en centralort i ett expansivt regionalt stråk, istället för en småstad i regionens 

periferi (Vallentuna kommun, 2012, s. 4). Under förutsättning att strategier för utveckling 

sker för hela det centrala området som nu delas av Roslagsbanan, kan centrala Vallentuna bli 

en attraktiv stadskärna. En lokal, samt regional, attraktiv stadskärna skapas genom att förena, 

blanda och koppla (Vallentuna kommun, 2012, s. 4)   

 Sammanfattningsvis förklaras i Vallentuna kommuns plandokument visionerna för 

kommunen och dess centrum. Kommunen vill skapa ett centrum som skildras som en småstad 

samtidigt som kommunen vill vara en del av en växande storstadsregion.  

5.2.1 Attraktiv stadskärna 

Nedan presenteras Vallentuna kommuns vision om en attraktiv stadskärna, samt vad denna 

formulering innebär. En vision kommunen har är att bli ett mångfunktionellt centrum med en 

stark och attraktiv kärna (Vallentuna kommun, 2010, s. 52). En attraktiv stadskärna innebär, 

enligt marknads- och näringslivschefen, att platsen ska uppfattas som ett trivsamt offentligt 

rum. Det innefattar en blandad struktur på byggnaderna för att området ska kännas trivsamt 

och mänskligt. Dessutom ska det vara blandade användningsområden för husen. Inom en liten 

yta ska det finnas bostäder, affärer, trevlig parkmiljö och fritidssysselsättningar. Att blanda 

användningsområden i centrum nämns i teoridelen som en strategi för att nå en uppluckring 

av tät bebyggelse (Jacobs, 2005, s. 246).  Informanten anser att blandningen är viktig samt att 

det är viktigt att allt är inom gångavstånd i centrum. Också transporten mellan hem och arbete 

ska fungera. (Informant 1, 2015). Verksamheter så som service, nöjen och kultur skapar 

förutsättning för en fungerande handel. Att planera för en attraktiv kärna som ska fungera 

gemensamt med offentliga rum och promenadstråk är viktigt. Kärnan blir unik och 

konkurrenskraftig tack vare den fysiska miljön och verksamheterna (Vallentuna kommun, 

2010, s. 52).       

 Begreppet en attraktiv stadskärna förklaras dels i plandokument från Vallentuna kommun 

och dels i intervjun med marknads- och näringslivschefen. Vallentuna kommuns 
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plandokument utformas hela tiden mot att skapa en viss stadsmässighet (Informant 1, 2015). 

Dessa planer är viktiga enligt marknads- och näringslivschefen då de behövs vid 

förhandlingar med exploatörer och byggherrar (om kommunen vill bygga) (Informant 1, 

2015).  

5.2.2 Marknadsföring och centrumslogan 

För att skapa ett sammanhållet Vallentuna centrum finns det, bland annat, en logga och en 

slogan. Sloganen, för Vallentuna centrum, lyder enligt centrumsamordnaren Vallentuna 

centrum nästan hemma (Informant 3, 2015). Ett varumärkes vikt diskuteras av Antoni, 

Berggren och Kruth som menar att märket styr val av skyltning och dekorationer. När en 

helhetssyn på staden finns, först då blir varumärket tydligt (Antoni, Berggren & Kruth, 2012, 

s. 60). Burayidi visar att skapandet av en profil är av vikt vid utveckling av en stadskärna. 

Utan en positiv profil är det svårt att locka besökare (Burayidi, 2015).  

 Ett sätt att marknadsföra och bygga vidare på styrkor är att framställa centrum som ett 

trivsamt och gemytligt småstadscentrum. Vallentuna centrum har en personlig känsla som inte 

enbart innebär att besökarna känner varandra, utan också att kunder känner handlare. Ett 

besök i Vallentuna centrum ska ge möjlighet för kunden att kombinera inköp med att strosa 

runt i området och att fika. Marknads- och näringslivschefen uttrycker:  

Det finns flera anledningar att gå ner hit, än att bara göra din shopping snabbt in och ut. […]  Man ska ju 

liksom bygga vidare på styrkor som har en sanning i sig om vi säger och då är det mer miljön som helhet 

än att du bara gör din shopping. (Informant 1, 2015).  

Informanten menar att man genom att satsa på helheten kan få Vallentuna centrum att 

utmärka sig från externa handelsområden (Informant 1, 2015). Centrum ska vara mer än 

endast en plats för snabba inköp. Att marknadsföra centrum som ett trivsamt centrum 

stämmer överens med vad Centrumföringen i Vallentunas centrumsamordnare uttryckte. 

Centrumsamordnaren arbetar för att få ett attraktivt centrum genom olika 

marknadsföringskanaler. Ett flertal fester arrangeras i centrum med fokus på årstidernas 

högtider. Detta bidrar till vad marknads- och näringslivschefen eftersträvade för centrum. Till 

fyra av årets högtider skapas gemensamma annonseringar för butikerna (som är medlemmar i 

centrumföreningen). För att annonsera evenemangen skapas banderoller, affischer och 

flygblad (Informant 3, 2015).     

 Andra marknadsföringskampanjer i centrum är olika typer av skyltningar. Utanför 

mataffärerna finns det ett skyltfönster som informanten berättar om. I dagsläget används detta 

skyltfönster till julskyltning för föreningens butiker. Vid centrets infarter finns det skyltar. 

Vid bilvägsinfarten ska en skylt sättas upp med en välkomnande text samt centrets logga. 

Dessutom är en vepa uppsatt på ett av husen som möter besökaren vid inträdande till centrum. 

Vepan byts ut efter vad som är aktuellt i centrum (Informant 3, 2015). Enligt Burayidis 

undersökning är det betydelsefullt att ha en person som arbetar med att binda ihop samhället 

och invånarna, denna person marknadsför området och att skapar evenemang i centrum 

(Burayidi 2015). Fastighetsförvaltaren berättar att det är centrumföreningen som dagligen 

arbetar med marknadsföringsfrågorna (Informant 2, 2015). Dessutom arrangerar 

Centrumföreningen i Vallentunas centrumsamordnare fester och andra aktiviteter, vilket tyder 
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på att centrumsamordnaren är den person som Burayidi anser vara viktig för ett centrums 

utveckling.       

 En fortsatt marknadsföring av kommunen är prioriterat, menar Vallentuna kommun. De 

viktigaste målgrupperna är företag och potentiella nya invånare, enligt Kommunplanen 2016-

2018 (2015b, s. 16). Att presentera Vallentuna med dess goda boendeområden, skolor och 

föreningsliv, invånare som är välutbildade, goda kommunikationer och näringslivsklimat är 

eftertraktat. Dessutom vill kommunen fortsätta arbeta med samarbetet mellan kommunen och 

den lokala besöksnäringen för att förmedla bilden av Vallentuna som besöksort (Vallentuna 

kommun, 2015b, s. 16).        

 Sammanfattningsvis har Vallentuna centrum en logga, en slogan och skyltar som 

marknadsför området. Därtill arrangeras olika engagemang i centrum så som fester på torget.  

5.2.3 Besökare  

För ett levande centrum är besökare avgörande. Vallentuna kommun menar att en 

förutsättning för en bärande och framgångsrik handel är en befolkningsutveckling i kärnan 

samt i de mindre orterna (Vallentuna kommun, 2010, s. 52) Besöksantalet i ett centrum är 

avgörande för handeln. En ökning av besökare på dagarna är en förutsättning för handeln 

(Vallentuna kommun, 2010, s. 52). En vision som centrumsamordnaren berättar om är att 

besökare ska spendera tid i centrum. Informanten berättar att i juletid har butikerna 

marschaller utanför sina dörrar samt julpyntade skyltfönster. Detta ska bidra till önskan hos 

befolkningen att befinna sig i centrum (Informant 3, 2015). Visionen är att Vallentunabor ska 

vilja befinna sig i centrum, exempelvis kombinera skridskoåkning på Vallentunasjön med en 

aktivitet på kulturhuset (Informant 3, 2015).    

 Marknads- och näringslivschefen talar om bristen på varierande utbud av restauranger. 

Bristen på restauranger bidrar till att centrum är dött på kvällarna (Informant 1, 2015). Jacobs 

menar att det är viktigt att människor är i staden flera av dygnets timmar, så som 

vardagseftermiddagar, kvällar och helger (Jacobs, 2005, s. 184). Att små centra har svårt att 

locka till sig besökare på veckokvällar och helgdagar är ett av resultaten av Robertsons 

undersökning (Robertson, 1999, s. 274). Enligt Antoni, Berggren och Kruth är det vanligt att 

öka antalet besökare genom att utveckla dag- och kvällsverksamheter i stadskärna (Antoni, 

Berggren & Kruth, 2012, s. 45).  I Vallentuna stänger de flesta butikerna klockan 18:00. 

Mataffärerna har öppet senare. Enligt informanten är klockan 18:00 minst en timme för tidigt, 

särskilt med tanke på alla som pendlar och inte är i centrum innan dess (Informant 1, 2015). 

Enligt Bergström är öppettiderna en viktig del av en stads utveckling (Bergström, 2010, s. 35-

36).  Marknads- och näringslivschefen uttrycker att det finns en hel del att göra för att öka 

besöksantalet under flera av dygnets timmar (Informant 1, 2015). Centrumsamordnaren 

arbetar för att öka antalet besökare genom att arrangera evenemang i centrum. Högtider som 

påsk-, maj-, och höstfest, halloweenfirande, farsdagfirande, julmarknad firas i centrum 

(Informant 3, 2015). Det nyligen byggda Kulturhuset är en satsning som ska tillföra att 

besökare spenderar tid i centrum. Ärenden i centrum kan nu kombineras med ett 

kulturevenemang eller med att låna böcker på biblioteket (Informant 1, 2015).   

 Sammanfattningsvis arbetar kommunen, FastPartner samt Centrumföreningen i 

Vallentuna på olika sätt men med det gemensamma målet att nå en ökning av besöksantalet i 

centrum.  
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5.2.4 Bostäder  

Vallentuna kommun har under de senaste åren haft en stor inflyttning. I Vallentuna centrum är 

en utbyggnation av bostäder planerat. Ungefär 80 småhus och 50 lägenheter ska byggas 

(Vallentuna kommun, 2012, s. 15). Kommunen arbetar för att skapa möjligheter för de 

målgrupper som kommunen har varit mindre attraktiv för. Genom att bygga mindre 

lägenheter i centrala lägen gynnas ungdomar och äldre. Det är vanligt att barnfamiljer flyttar 

till kommunen. Ofta efterfrågar nyinflyttade barnfamiljer möjligheten att bo sin första villa, 

eller en villa i huvudtaget, som har en trädgårdsyta (Informant 1, 2015).  

 Informanten menar att i och med att det byggs nya bostäder ökar kundunderlaget. Även 

om många kommer att jobba och därför spendera mycket tid på en annan plats. Vissa 

arbetstillfällen bör dock kunna skapas centralt i Vallentuna. När antalet boende ökar kan det, 

enligt informanten, leda till att butikerna utökar sina öppettider för att inte missa 

affärsmöjligheter.  Möjligtvis kommer butikerna ha öppet timmarna 18:00-21:00 på vardagar 

(Informant 1, 2015).      

 Detta stämmer överens med Robertson forskning som tyder på att bostäder i centrum kan 

vara en strategi för att nå ett ökat besöksantal. Efterfrågan av affärer och restauranger ökar när 

fler bor i området. Behovet av aktiviteter på kvällar och helger ökar också (Robertson, 1999, 

s. 278). Blandningen av bostäder arbetsplatser, handel och service kan leda till att många 

människor rör sig i området på olika tider menar Antoni, Berggren och Kruth (Anotni, 

Berggren & Kruth, 2012, s. 58).  Burayidi menar att bostäder kan hålla centrumkärnan vid liv 

även efter att butikerna har stängt (Burayidi, 2015). Jacobs (2005, s. 183-184) menar att det är 

viktigt att människor rör sig i området på eftermiddagar, kvällar och helger. Vägen dit är inte, 

enligt Jacobs (2005, s. 183-184), lika självklart genom att öka antalet bostäder i centrum. 

Lösningen är istället att locka besökare under de timmar då de inte är så många besökare i 

centrum, men inte genom att bygga bostäder. De människor som bor i området kommer 

endast att bestå av en liten del av alla som besöker centret under dagen (Jacobs, 2005, s. 183-

184).       

 För att skapa en känsla av tillhörighet för nyinflyttade Vallentunabor är det viktigt att 

med jämna mellanrum bygga om eller bygga nytt för att skapa band mellan nyinflyttade och 

området. Nyinflyttade ska känna sig delaktiga och ha en relation till området (Informant 3, 

2015). Sammanfattningsvis planerar Vallentuna kommun att bygga bostäder i centrum, vilket 

kan leda till ett ökat besöksantal.  

5.2.5 Handel  

Aktörernas syn på handeln i centrum presenteras nedan. I Vallentuna centrum har det länge 

funnits lokala specialisthandlare och familjeföretag (Informant 1, 2015). I dagsläget är det 

enligt fastighetsförvaltaren en bra blandning av butiker, men strävan efter att göra utbudet 

ännu bättre finns hos FastPartner (Informant 2, 2015). Fastighetsförvaltaren beskriver 

Vallentuna centrum som ett litet centrum med många unika butiker. Samtidigt har centrum 

utmaningar (Intervju 2 2015). FastPartner arbetar för att skapa ett centrum med en ännu bättre 

blandning av olika butiker än idag. På intervjun uttryckte fastighetsförvaltaren (Informant 2, 

2015) att För vårt centrum så är det ju absolut att vi vill ha en mix. […] Det behöver inte vara 

större kedjor men något som lockar hit folk (Informant 2, 2015). Också vikten av de unika 

butikernas närvaro betonas (Informant 2, 2015). Det behövs kedjebutiker, som 
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Vallentunaborna känner igen, som ska locka människor till platsen just för att de är bekanta 

med kedjan (Informant 2, 2015). Genom att många känner igen kedjebutiker medför dessa att 

platsen känns hemtrevlig. Även unika butiker ska finnas. Dessutom vill FastPartner skapa mer 

butiksyta i centrum genom att uppföra nya byggnader (Informant 2, 2015).  FastPartner vill 

gärna ha en kedjebutik som säljer kläder. Det finns många kedjebutiker som FastPartner är 

intresserade av att teckna avtal med. Samtal förs med många kedjor i nuläget, men många 

större kedjor etablerar sig endast på orter som har ett visst antal invånare. Fastighetsägarna 

arbetar för att butiksutbudet i centrum ska utvecklas till att ha en bättre blandning av 

produkter. Befolkningen ska inte välja att åka någon annanstans för att göra sina inköp på 

grund av känslan av att något saknas (Informant 2, 2015). FastPartners vision är att ha en bra 

blandning av butiker (Informant 2, 2015). Förvaltaren berättar att en av FastPartners visioner 

är att ha en kedjebutik som komplement. Visionen innebär att Vallentuna centrum ska växa, 

bli starkare och ha en bättre blandning av utbudet (Informant 2, 2015). FastPartner delar vissa 

visioner med kommunen, så som uppfattningen att centrum behöver ha ett unikt koncept för 

att konkurrera med Täby Centrum med tanke på klädesbutikerna som finns där, berättar 

informanten (Informant 2, 2015).    

 Centrumsamordnaren vill, som förvaltaren på FastPartner, ha ett utvecklat utbud. En 

utveckling av utbudet bör vara långsiktigt och ta hänsyn till vilka som flyttar in i kommunen 

och vilken marknad de efterfrågar (Informant 3, 2015). Informanten menar att stamkunderna 

är en bra grund. Fokus bör också vara på den nya kunden. Det finns många klädesbutiker i 

centrum (Informant 3, 2015). Informanten berättar att en butik med saker, som presentartiklar 

(med andra varor än presentbutiken Lejonkulan som drivs i centrum idag) är efterlängtat.

 Vissa av butikägarnas vision, tror centrumsamordnaren, är att satsa på egenföretagare 

som startar små butiker inom vad de är duktiga på, exempelvis att om man är florist och 

tycker om växter så bör man starta en blomsterbutik. Samtidigt som andra butiksägare jämför 

centrum med en galleria och de kanske önskar att få flera kedjebutiker till centrum samt att 

eventuellt också bygga över centrum med glas för att göra skapa ett inomhuscentrum 

(Informant 3, 2015).        

 En ännu bättre blandning av butikerna i centrum, menar aktörerna, skulle vara en 

utveckling av handeln. Enligt fastighetsförvaltaren och centrumsamordnaren skulle 

etablerandet av en kedjebutik uppfylla önskan om en ännu bättre blandning av butiker. Enligt 

Bergström (2010) kan framtidens handel innebära en utveckling av e-handeln. Om e-handeln 

utvecklas och därmed skapar större konkurrens bör marknads- och näringslivchefens idé om 

att utveckla butikslokaler som kan ha visningsrum för tillfälliga butiker, med utställningsvaror 

som sedan beställs via internet, sättas i verk.  

5.2.6 Fysiska och historiska resurser 

Vallentuna kommun har fysiska- och historiska resurser, en del av dessa är belägna i närheten 

av centrum. Enligt Översiktsplanen 2010-2030 kan centrum stärkas av identiteten som skapas 

av Vallentunasjön och kyrkan (Vallentuna kommun, 2010, s. 18) Ett område blir mer 

attraktivt om det finns vatten nära (Vallentuna kommun, 2010, s. 50). Längst stranden kan 

man gå och cykla. Eventuellt kan man bygga ett kafé och brygga vid Vallentunasjön 

(Vallentuna kommun, 2005a, s. 5). Detta skulle i enlighet med Robertsons (1999, s. 278) 

tankegångar bidra till platskänslan. Vatten är en stor resurs för att skapa en attraktiv stad 
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menar Antoni, Berggren och Kruth (2012, s. 10). De menar att genom att vända staden mot en 

sjö och genom att bygga en strandpromenad, placera ut bänkar och bygga en restaurang vid 

vattnet skapas en trevlig miljö (Antoni, Berggren & Kruth, 2012, s. 10).  Också Robertson 

menar att vattendraget kan användas för att skapa ett trevligt område (Robertson, 1999, s. 

278).      

 I Vallentuna kommun finns det många fornlämningar och kommunen har ett välbevarat 

kulturlandskap som är format av flera tusen års jordbruks- och boskapsskötsel (Vallentuna 

kommun, 2015b, s. 5). En mer utvecklad besöksnäring kan nås genom att kommunens rika 

kulturarv skyltas upp som cykel- och fornminnesrundor (Vallentuna kommun, 2015b, s. 10). 

Vallentuna centrum kan stärkas, menar Vallentuna kommun, genom närheten till kyrkan och 

Vallentunasjön. Därtill kan kommunens besöksnäring öka tack vara det rika kulturarvet.  

5.2.7 Gator, kvarter och byggnader 

Vallentuna kommun planerar för ett säkert och trevligt centrum. För att öka tryggheten är 

entréer planerade, i den mån det är möjligt, att ligga mot gator och offentliga platser 

(Vallentuna kommun, 2005b, s. 20). Ett annat sätt att nå upplevd trygghet är att hålla 

Vallentuna kommun rent och prydligt. Klotter och skadegörelse ska åtgärdas snabbt och 

motverkas (Vallentuna kommun, 2015b, s. 15).    

 Kommunen äger torgytor och grönområden i centrum (Informant 1, 2015). 

Centrumsamordnaren tror att en attraktiv stadskärna kan för butiksägarna innebära att torgytor 

och hus renoveras. Butiksägarna vill att besökarna ska känna av en förändring (Informant 3, 

2015). Förändring bör hela tiden vara en del av utvecklingen. I december 2005 antog 

kommunfullmäktige riktlinjer som behandlar det centrala området och detta innebär att 

centrum ska växa till en småskalig kvartersstad (Vallentuna kommun, 2010, s. 19).  Korta 

kvarter förespråkas av Jacobs (Jacobs, 2005, s. 205). I dessa bör gathörn och tvärgator komma 

tätt, detta för att skapa många alternativa vägar som leder till, enligt Jacobs, att stadsdelen 

öppnar sig (Jacobs, 2005, s. 205-208). Rörelsemönster och förekomsten av ödsliga mellanrum 

i stadsbygden är enligt strukturplanen tätt ihopkopplade med trygghet. Därför föreslås en 

gatstruktur i form av rutnätsprincipen. Detta kommer att ge möjlighet till flera vägar för gång- 

och cykeltrafikanter, i jämförelse med återvändsgator.  Att samla olika trafikslag kommer 

upplevas som tryggare än separerade gång- och cykelstråk (Vallentuna kommun, 2005b, s. 

20). Sammanfattningsvis planerar Vallentuna kommun för ökad trygghet i centrum.  
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6. SLUTDISKUSSION  

De tre aktörernas visioner för Vallentuna centrum redovisas nedan. I Vallentuna kommuns 

översiktsplan 2010-2030 definieras kommunens vision: Med det goda småstadslivet i en nära 

och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och 

hållbar storstadsregion (Vallentuna kommun, 2010, s. 8). En ytterligare vision kommunen 

har är att eftersträva ett mångfunktionellt centrum med en stark och attraktiv kärna. 

Marknads- och näringslivschefen på Vallentuna kommun bekräftar att kommunens ambition 

för centrala Vallentuna är att området ska bli en småstad. Informanten tänker sig att det om tio 

år är mer folk, än idag, som rör sig i centrum. Dessa personer är inte i centrum främst för att 

göra inköp utan för att det är en trivsam miljö och en offentlig mötesplats.  

Centrumsamordnaren på Centrumföreningen i Vallentuna tror att föreningen har en 

gemensam vision, för de närmsta tio åren, vilken är att skapa en synlig förändring som också 

kunderna märker av, till exempel en renovering av husen. Centrumsamordnaren delar 

marknads- och näringslivschefens vision om att besökare ska spendera tid i centrum. 

Förvaltaren berättar att en del av FastPartners vision för Vallentuna centrum innebär en ännu 

bättre blandning av butiker. Detta kan uppnås genom en etablering av kedjebutiker som 

komplement till det nuvarande butiksutbudet. Visionen innebär att Vallentuna centrum ska 

växa och bli starkare. FastPartner delar vissa visioner med kommunen, så som uppfattningen 

att centrum behöver ha ett unikt koncept för att konkurrera med Täby Centrum. Slutsatsen är 

att aktörerna till viss del har egna visioner men att de i grova drag är överrens. 

 Aktörernas syn på en attraktiv stadskärna presenteras i följande stycke. Enligt marknads- 

och näringslivschefen är en attraktiv stadskärna en plats som uppfattas som ett trivsamt, 

offentligt rum. Det ska finnas bostäder, affärer, trevlig parkmiljö och fritidsysselsättningar i 

kärnan som leder till att besökare är på platsen, menar marknads- och näringslivschefen. 

Fastighetsförvaltaren menar att en attraktiv stadskärna innebär en blandning av kedjebutiker 

och unika butiker. Fungerande transportmöjligheter mellan hem och arbetsplats samt att allt 

bör vara inom gångavstånd i centrum är, enligt marknads- och näringslivschefen, vara viktiga 

delar i utvecklingen av en attraktiv stadskärna. Centrumsamordnaren på Centrumföreningen i 

Vallentuna tror att en attraktiv stadskärna för butiksägarna kan innebära att torgytor och hus 

renoveras. Butiksägarna vill att besökarna ska känna av en förändring. Förändring bör hela 

tiden vara en del av utvecklingen, menar centrumsamordnaren.   

 De tre aktörerna lägger vikt vid olika delar av utvecklingen för att skapa en attraktiv 

stadskärna. Åsikterna skiljer sig på så vis åt. Att aktörerna har olika uppfattning om begreppet 

”attraktiv stadskärna” tror jag inte behöver vara ett problem då aktörerna arbetar med olika 

delar av centrumutvecklingen. Därför kan det vara en fördel med olika perspektiv. Att 

aktörernas fokus är på olika områden vad gäller utvecklingen kan leda till att attraktivitet 

uppnås i centrumkärnan på flera sätt.    

 Aktörerna arbetar för att skapa en attraktiv stadskärna. I följande stycke framförs hur de 

går tillväga. Gemensamt för de tre aktörerna är arbetet för att öka besöksantalet i centrum. 

Enligt marknads- och näringslivschefen innebär detta bland annat att öppettiderna ska 

förlängas i butikerna i centrum. Ett annat sätt är att bygga bostäder som ökar kundunderlaget 

vilket kan leda till att besöksantalet ökar, även om de nya besökarna inte enbart är i centrum 

för att göra sina inköp, menar informanten. Dessutom kan det nybyggda Kulturhuset med dess 
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aktiviteter leda till fler besökare i centrum. Centrumföreningens centrumsamordnare har fokus 

på centrumslogan och marknadsföring. Denna marknadsföring består dels av skyltning i och 

omkring centrum och dels av evenemang som genomförs på torget i centrum. Den tredje 

tillfrågade aktören, förvaltaren på FastPartner, arbetar med att utveckla utbudet av butiker i 

centrum till en ännu bättre blandning.     

 Vallentuna centrum har i utvecklingen mot en attraktiv stadskärna vissa utmaningar. Ett 

hinder är de goda handelsmöjligheterna i närliggande centrum. Detta är en utmaning som alla 

tre aktörer arbetar för att möta genom att förbättra Vallentuna centrum. De tre aktörerna är 

överens om att det vore positivt för centrets utveckling att etablera en kedjebutik. Vidare har 

marknads- och näringslivschefen och centrumsamordnaren fokus på att skapa ett centrum som 

har mer att erbjuda än endast att konsumera.   

 Den här studien är en fallstudie av Vallentuna kommun för att se hur olika aktörer vill 

och kan påverka utvecklingen av ett centrum. Utifrån de kvalitativa intervjuer som 

genomförts och genom att läsa kommunens plandokument har uppsatsens syfte kunnat 

uppfyllas och samtliga frågeställningar besvarats. Studien kan vara användbar vid jämförelse 

av utvecklingen i en annan förortskommun. Undersökningens resultat, som redovisats i 

kapitlet resultat och analys, kan delvis vara generaliserbart inom området. Undersökningen 

visar inget nytt utan bekräftar snarare tidigare forskning och teorier. Resultatet visar inget 

oväntat i jämförelse med teorierna. Det enda som undersökningen visar sig gå emot är teorin 

av Jacobs (Jacobs, 2005, s. 183) om bostäder i centrum. Resultatet av undersökningen tyder, i 

motsats till Jacobs teori, på att kommunen har valt att satsa på en ökning av besökare i 

centrum med hjälp av ett ökat antal bostäder så som Antoni, Berggren och Kruth (2012, s. 58) 

samt Robertson (1999, s. 278) och Burayidi (2015) har föreslagit.   

 Förslag till vidare forskning är att undersöka vilka som handlar i centrum med fokus på 

ålder, vad som efterfrågas, och ekonomiska förutsättningar. Det skulle också vara intressant 

att undersöka hur de nyinflyttades relation till centrum är. Ytterligare ett förslag till vidare 

forskning är att jämföra studiens resultat med ett annat liknande centrums arbete för 

centrumutveckling.     

 En slutsats av resultatet är att de tre aktörernas sammanlagda åsikter om vad en attraktiv 

stadskärna är, samt hur aktörerna arbetar för att Vallentuna centrum ska bli en attraktiv 

småstad, stämmer överens med de faktorer som teorierna och den tidigare forskningen om 

centrumutveckling tar upp. Detta kan visa sig leda till att centrum utvecklas till den småstad 

som aktörerna efterfrågar. Samtliga tre aktörer väljer att beskriva centrum som småskaligt. En 

känsla av att centrum är ett personligt alternativ i jämförelse med de stora konventionella 

köpcentren skapas.      

 En fråga som väcks är om centrum vill behålla visionen att bli en småstad i takt med att 

kommunen växer med tanke på dess roll i den växande storstadsregionen som kommer att 

påverkas av den möjliga förlängningen av tågförbindelsen från Stockholm. Förlängningen 

skulle innebära en tågförbindelse som löper från Stockholm till Arlanda med hållplats, bland 

annat, i Vallentuna. Kommer då småskaligheten att bevaras eller omdefinieras när centrum 

växer? Denna studie skapar intresse för vilka resultat aktörernas arbete kommer att leda till 

för det framtida Vallentuna centrum. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide – Marknads- och näringslivschef, Vallentuna kommun  

 

Introduktion: 

 Vill du ge en kort introduktion om dig och ditt yrkesliv?  

 Hur länge har du jobbat på Vallentuna kommun? 

Vallentuna centrum: 

 Hur skulle du beskriva Vallentuna centrum?  

 Beskriv området med tre ord? 

-Speglar detta kommunens syn på centrum? 

 Vilka visioner har Vallentuna kommun för Vallentuna centrum? 

-Riktar sig visionen till en speciell målgrupp? 

 

 Vad är enligt Vallentuna kommun en attraktiv stadskärna? 

 Hur arbetar Vallentuna kommun för att skapa en attraktiv stadskärna? 

 Hur vill kommunen framställa centrum: kommunslogan, reklam? 

Vallentuna centrum: styrkor, svagheter, utmaningar 

 Vad är Vallentuna centrums styrkor? 

 Vad är Vallentuna centrums svagheter?  

 Vilka utmaningar finns för handeln i Vallentuna centrum? 

-Hur ser Vallentuna kommun på köpcentrum belägna i grannkommuner, såsom Täby 

centrum, Arninge centrum och Väsby centrum? 

-Påverkan av e-handel? 

 Hur arbetar ni kring detta? 

Framtid: 

 Hur vill Vallentuna kommun att Vallentuna centrum är om 10 år? 

Avslut: 

 Inga flera frågor – har du något att ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 

 Är det okej om jag kontaktar dig via mail eller telefon om jag kommer på en fråga till?  

 

 

 

 

Tack! 



 
 

 

Bilaga 2  

Intervjuguide –  Förvaltare på FastPartner 

 

Introduktion: 

 Vill du ge en kort introduktion om dig och ditt yrkesliv?  

 Hur länge har du jobbat hos FastPartner? 

 Hur stor del av/vilka av byggnaderna i Vallentuna Centrum ägs av FastPartner?  

Vallentuna centrum: 

 Hur skulle du beskriva Vallentuna centrum?  

 Beskriv området med tre ord? 

-Speglar detta FastPartners syn på centrum? 

 Vilka visioner har FastPartner för Vallentuna centrum? 

-Riktar sig visionen till en speciell målgrupp? 

 

 Vad är enligt FastPartner en attraktiv stadskärna? 

 Hur arbetar FastPartner för att skapa en attraktiv stadskärna? 

 Hur vill FastPartner framställa Vallentuna centrum? 

Vallentuna centrum: styrkor, svagheter, utmaningar 

 Vad är Vallentuna centrums styrkor? 

 Vad är Vallentuna centrums svagheter?  

 Vilka utmaningar finns för handeln i Vallentuna centrum? 

-Hur ser FastPartner på köpcentrum belägna i grannkommuner, såsom Täby centrum, 

Arninge centrum och Väsby centrum? 

-Påverkan av e-handel? 

 Hur arbetar ni kring detta? 

Framtid: 

 Hur vill FastPartner att Vallentuna centrum är om 10 år? 

Avslut: 

 Inga flera frågor – har du något att ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 

 Är det okej om jag kontaktar dig via mail eller telefon om jag kommer på en fråga till?  

 

 

 

Tack!  



 
 

Bilaga 3  

Intervjuguide – Centrumsamordnare på Vallentuna Centrumförening 

 

Introduktion: 

 Vill du ge en kort introduktion om dig och ditt yrkesliv?  

 Hur länge har du jobbat hos Vallentuna Centrumförening? 

 Vad är Vallentuna Centrumförening?  

 Hur länge har föreningen funnits? 

 Vad är bakgrunden till att föreningen grundades?  

-Tog kommunen initiativ? 

Vallentuna centrum: 

 Sedan skapandet av Vallentuna Centrumförening: hur har centrum förändrats? 

 Hur skulle du beskriva Vallentuna centrum?  

 Beskriv området med tre ord? 

-Speglar detta Vallentuna Centrumförenings syn på centrum? 

 Vilka visioner har Vallentuna Centrumförening för Vallentuna centrum? 

-Riktar sig visionen till en speciell målgrupp? 

 

 Vad är enligt Vallentuna Centrumförening en attraktiv stadskärna? 

 Hur arbetar Vallentuna Centrumförening för att skapa en attraktiv stadskärna? 

 Hur vill Vallentuna Centrumförening framställa centrum: kommunslogan, reklam? 

Vallentuna centrum: styrkor, svagheter, utmaningar 

 Vad är Vallentuna centrums styrkor? 

 Vad är Vallentuna centrums svagheter?  

 Vilka utmaningar finns för handeln i Vallentuna centrum? 

-Hur ser Vallentuna centrumförening på köpcentrum belägna i grannkommuner, 

såsom Täby centrum, Arninge centrum och Väsby centrum? 

-Påverkan av e-handel? 

 Hur arbetar ni kring detta? 

Framtid: 

 Hur vill Vallentuna Centrumförening att Vallentuna centrum är om 10 år? 

Avslut: 

 Inga flera frågor – har du något att ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 

 Är det okej om jag kontaktar dig via mail eller telefon om jag kommer på en fråga till?  

 

Tack!  


