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Förord 
 
Med ett intresse för människor och vad möten mellan människor kan bidra till, tillsammans 

med observationen av att stadskärnan i Örebro under senare tid fyllts mer och mer av 

mötesplatser i form av caféer och restauranger väcktes intresset för stadskärnan samt stadslivet 

och den rådande utvecklingen. Intresset blev grunden för ämnesvalet och frågeställningarna i 

denna kandidatuppsats inom kulturgeografi som avslutar mina tre år på 

samhällsplanerarprogrammet. 

 

Stort tack för allt stöd, förståelse och intresse från handledare och examinator men även stort 

tack till intervjupersonerna för att ha bidragit med innehållsrikt material. 
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Anders Wahlström 

 

  



Sammanfattning 
 

Externa handelsområden har varit ett hot mot stadskärnans handel under lång tid. På senare tid 

har däremot teknologins utveckling skapat e-handeln som snabbt tagit marknadsandelar hos 

konsumenterna. Utvecklingen antas fortsätta vilket skapar lönsamhetsproblem och butiksdöd 

för den fysiska detaljhandeln i stadskärnan. Det aktiva stadslivet och den levande staden som 

mötesplats är hotad precis som handeln i stadskärnan. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka utvecklingen och förändringen av handeln i stadskärnan 

och hur utvecklingen påverkar det aktiva stadslivet. Vidare undersöks även hur utvecklingen 

påverkar stadskärna som mittpunkt för möten och hur stadskärnan kan fortsätta vara levande 

oavsett handelns utveckling. Örebro används som fallstudie. Frågeställningarna besvaras 

genom en litteraturstudie kombinerad med två intervjuer, varav den ena med en representant 

från stadens handelsorganisation, City Örebro, och den andra med en representant från Örebro 

kommuns stadsbyggnadskontor. 

Trots den negativa utvecklingen av handeln i staden finns en hoppfull bild av stadskärnan och 

stadslivet. Den fysiska handeln antas finnas kvar i någon form, men istället för att stadskärnan 

lockar med handel kommer den i framtiden locka som en social mötesplats. Unika evenemang, 

varierade mötesplatser och fysiska upplevelser som den digitala utvecklingen inte kan erbjuda 

kommer pryda stadskärnan tillsammans med verksamheter ur tjänstesektorn. 

Handeln har haft en historisk betydelse för stadslivet och kommer fortsätta vara av betydelse så 

länge handeln i stadskärnan finns kvar. Det aktiva stadslivet kan fortsatt vara en mittpunkt för 

möten även om huvudingrediensen i staden byts ut från handeln till upplevelsen och det sociala. 

För att bevara ett aktivt stadsliv finns dock flera utmaningar, bland annat att bevara tryggheten 

trots minskad handel, skapa förutsättningar för ett mer socialt fokus och investera i attraktiva 

miljöer, för att inte mista sin dragningskraft. 
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1. Inledning 
 

”Strukturomvandlingen inom detaljhandeln fortsätter. Det senaste årets utveckling visar att den 

digitala omställningen inom handeln accelererar. Tillväxten sker idag på̊ nätet, vilket får 

konsekvensen att nya affärsmodeller växer fram och att gårdagens affärsmodeller snabbt kan 

bli helt inaktuella. Omkring 5 000 butiker inom sällanköpsvaruhandeln har försvunnit på̊ bara 

sex år. Konkurrensen från utlandet har intensifierats kraftigt. Den lokala handlaren på̊ hörnet 

hamnar lätt i lönsamhetsproblem när konsumenten enkelt kan klicka hem varor direkt från 

globala aktörer på̊ nätet med produktion i lågkostnadsländer.” (Svensk Handel, 2018, s. 3). 

 

Så inleder Johan Davidsson, chefsekonom på organisationen Svensk Handel, förordet till 

rapporten Det stora detaljhandelsskiftet. En detaljhandel i nöd, för de fysiska butikerna, även 

om han strax senare betonar att en klar majoritet av all handel kommer ske i fysiska butiker 

under en överskådlig framtid (ibid.). 

 

Handeln i centrala lägen har från utmaningar som köpcentrum och externhandelns etablering 

till senare tids e-handel i rapporteringar målats upp som en långsamt döende verksamhet av 

dystopisk karaktär. Stadskärnans handel lever visserligen fortfarande, om än i varierande grad. 

Enligt Svensk Handel har handeln i stadskärnan bara det senaste decenniet tappat 14 % av sin 

marknadsandel, vilket gjort att fysiska butiker i stadskärnan minskat drastiskt. Istället ses 

marknadsandelarna öka i handelsområden och inom e-handeln (Svensk Handel, 2018, ss. 10, 

12). Vad händer med staden om stadskärnans handel minskar? Hur kommer användandet av 

stadskärnan och gatans stadsliv se ut? Vad är det egentligen som håller på att hända? 

 

Den tidigare utvecklingen och en tidvis intensiv debatt väcker många frågor om hur kritiskt 

läget idag egentligen är och vad framtidens stad och stadskärna kommer stå inför för 

utmaningar om dystopin förverkligas. Väntar konsekvenser i form av en bortblåst attraktiv 

stadskärna? Är stadskärnans funktion utspelad och överflödig, och var ska i så fall människor 

mötas? Är stadskärnans undergång nära? 
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1.1. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att studera utvecklingen och förändringen av handeln i stadskärnan 

och hur den påverkar det rika stadslivet och stadskärnan som mötesplats. Vidare syftar även 

uppsatsen till att studera en framtida möjlig utveckling av handeln, stadslivet och nödvändiga 

förutsättningar för att bevara ett levande stadsliv även i framtiden.  

 

1. Vad har handeln för betydelse för stadslivet?  

 

2. Hur bibehålls ett aktivt stadsliv som mittpunkt för möten mellan människor, även om 

handeln begränsas i stadskärnan? 

 

1.2. Metod och material 
 

För att besvara syftet och frågeställningarna har en kvalitativ studie genomförts med hjälp av 

relevant litteratur samt en fallstudie över Örebro i form av två intervjuer och rapporter. Genom 

denna kvalitativa metod kan företeelserna och utmaningarna undersökas på ett djupare och 

närmre plan (Holme & Solvang, 1997, s. 92) vilket passar för att förstå en förändring och 

utveckling av stadskärnan. 

 

Genom litteraturstudien har handelns historiska betydelse för staden och stadslivet kunnat 

belysas genom Bosse Bergmans redogörelse i boken Handelsplats, Shopping, Stadsliv (2003). 

Eftersom boken ger en omfattande redogörelse utifrån de av frågeställningen önskade 

aspekterna gjordes bedömningen att endast använda Bergman som källa gällande den historiska 

bakgrunden. Vidare används teorier i uppsatsen för att visa på viktiga egenskaper hos ett gott 

stadsliv som handeln kan medföra vilka baseras på Jane Jacobs tankar gällande trygghet ur Den 

amerikanska storstadens liv och förfall (2004) samt Sören Olssons teser kring det offentliga 

livet ur Det offentliga stadslivets förändringar (2001). Litteraturvalen är mycket begränsat sett 

till det stora urvalet inom området, vilket beror på uppsatsens storlek och som resulterar i en 

begränsad analysram, något som bör beaktas. Den valda litteraturen anses däremot omfatta 

olika aspekter av den levande staden från framstående författare och anses ge en grund för att 

vidare diskutera den levande staden kopplat till insamlade data från intervjuerna. 
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Genom att komplettera litteraturstudien med intervjuer medges en insyn i främst Örebros 

samtida men även framtida situation för stadskärnan, stadslivet och dess samverkan med 

handeln. Intervjuerna och fallstudien ger möjlighet att gå in på frågeställningarna på djupet 

utifrån den givna rumsliga avgränsningen, vilket även kan ge en generell uppfattning av 

problemställningen. Den första intervjupersonen är VD för handelsorganisationen City Örebro, 

vars medlemmar (handlarna i stadskärnan) äger organisationen. Intervjupersonen valdes ut för 

att få en samlad bild av handlarnas perspektiv dels på förutsättningarna för handel, stadsliv och 

möten och dels på hur stadslivet samt förändringen av stadskärnan ser ut i praktiken idag och 

framåt. Den privata sektorns närhet till den verkliga förändringen kompletteras genom en andra 

intervju, med en landskapsarkitekt på Örebro kommuns stadsbyggnadskontor. Detta för att 

erhålla perspektiv på hur kommunen, som representerar invånarna i Örebro, med sitt 

planmonopol skapar förutsättningar för handel, aktivitet och möten i stadskärnan samt vad de 

ser för förändringar och utmaningar. 

 

Intervjupersonerna valdes aktivt ut med en förväntan om att återge olika perspektiv (Holme & 

Solvang, 1997, s. 101) som representanter från två omfattande och betydande aktörer i 

stadskärnan i Örebro, som i sin tur representerar en stor grupp organisationer eller människor. 

Båda förväntades kunna bidra med intressant kunskap och erfarenhet av värde för det valda 

ämnet. Urvalet ses därmed inte som sannolikhetsurval eftersom personerna inte slumpmässigt 

valts ut (Holme & Solvang, 1997, s. 183). Att antalet intervjuer har begränsats till två stycken 

ger en begränsad bild sett till hur många olika perspektiv och personer som skulle vara av 

intresse och relevanta att intervjua. På grund av tidsbegränsning anses de två intervjuerna trots 

allt ge en representation från två olika och stora aktörers perspektiv, vilket genererar en 

kontrast. Att ta hänsyn till vid intervjuer med intervjupersoner som är valda för att de är mer 

insatta än andra i ämnet är enligt Holme och Solvang att personerna kan ge en något förvrängd 

men övertygande verklighetsbild, vilket bör beaktas (Holme & Solvang, 1997, ss. 101, 104). 

 

Valet av intervjupersoner är avgörande för att kunna få svar på syftet och frågeställningarna 

(Holme & Solvang, 1997, s. 101). Därav är det värt att notera att de två intervjupersonerna kan 

erhålla olika mandat att svara på samma frågor, eftersom den ena intervjupersonen är VD, med 

högsta ansvar inom sin organisation och arbetar delvis politiskt. Den kommunala 

representanten är en relativt nyanställd tjänsteperson som av sin chef rekommenderades kunna 

svara väl på frågeställningarna. Deras positioner och tid inom respektive organisation kan 

därför ha betydelse för svaren som återges. 
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Intervjuerna har genomförts av en semistrukturerad karaktär med gemensamma huvudfrågor 

och teman i en på förhand utformad intervjuguide som ett ramverk av frågor, till de båda 

intervjuade. Följdfrågorna har varit något skilda och har delvis formats efter intervjuernas gång 

utifrån ny information som presenterats av respektive intervjuperson. Detta för att inte gå miste 

om relevant information som kan ske ifall undersökaren styr intervjun för starkt (Holme & 

Solvang, 1997, ss. 100-101). Respondenterna fick före intervjutillfället information om 

huvuddragen i undersökningens syfte och frågeställningar. Båda intervjuerna tog lite över en 

timme var och utfördes i respektive persons organisations lokaler. För att enklare kunna 

bearbeta svaren och få ur essensen av materialet har båda intervjuerna spelats in efter 

godkännande från de intervjuade. Bearbetningen av intervjuernas innehåll består av 

transkribering och kategorisering genom en helhetsanalys av transkriberingen för att få fram 

relevant material för uppsatsens syfte och frågeställning. Eventuell meningsuppbyggnad vid 

citering kan vara redigerad för att skapa tydlighet. 

 

Rapporter från Boverket och Svensk Handel refererats till som empiriskt material för att få en 

uppfattning av dagens situation samt aktuella och framtida problem som handeln och 

stadskärnan står inför. Boverket är en statlig myndighet för frågor och vägledning kring den 

fysiska miljön. Svensk Handel är en intresseorganisation som bland annat publicerar icke 

vetenskapliga rapporter och har även som organisation en egen agenda att följa, vilket bör 

beaktas. Informationen från Svensk Handel anses ändå vara relevant för uppsatsens 

slutdiskussion och för att kunna besvara frågeställningarna. 

 

2. Handel och mötesplatser - stadens historiska utveckling 
 

För att kunna undersöka koexistensen mellan staden, handeln, stadslivet samt stadskärnan som 

mötesplats krävs först en förståelse för bildandet av staden och handeln samt stadslivets 

framväxt. Bosse Bergman redogör i Handelsplats, Shopping, Stadsliv för Sveriges städers 

utveckling, vilken kommer användas för att återge relevanta progressionssteg. 
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2.1. Handeln fram till och med mitten av 1800-talet 
 

Torghandel och handelsgårdar har funnits sedan medeltiden och har enligt Bergman bland 

annat sitt ursprung i centralmaktens önskan om handelskontroll för ökade intäkter. Handel på 

landsbygden förbjöds, vilket centrerade handeln till platser där centralmakten samtidigt tog ut 

tull och andra avgifter. Marknads- och torgdagar drog till sig handlare från närområdet, 

näringsidkare och specialisthantverkare, som vissa bosatte sig nära marknaderna. Staden var 

ett faktum. Under 1830-talet lättades handelsrestriktionerna vilket ledde till att handelsmän och 

hantverkare började sälja sina varor i mer permanenta bodar och verkstäder utmed gatorna i 

staden. Städernas centrum var torget, ofta med en kyrka, ett rådhus och handelsgårdar i 

anslutning till torget (Bergman, 2003, ss. 11-14). 

 

Stadslivet var kring 1800-talet under dagtid lugnt eftersom arbetet främst skedde i det privata, 

men på kvällstid kunde fler synas i samband med krogar och värdshusbesök. Under det mörka 

vinterhalvåret var det särskilt lite folk på gatorna i Sverige eftersom gatorna var ojämna och 

gatubelysning inte fanns. Under marknads- och torgdagar, särskilt under större frimarknader 

som arrangerades mer sällan, vaknade däremot hela staden till liv och fylldes med människor 

och handel. Sociala hierarkiska ordningar blev osynliga i det täta folkvimlet, och alla blev 

plötsligt likvärdiga då alla var potentiella kunder från säljarna sett. Marknaderna var därför en 

säljform som medgav en slags social frizon för besökare av folkfestkaraktär i den offentliga 

miljön som välkomnade alla. Marknaderna i städerna gav en försmak till dagens storstäder 

(Bergman, 2003, ss. 14-19). 

 

2.2. Handeln år 1850 till 1900 
 

Efter 1800-talets mitt tillkom järnvägar i Sverige och den industriella revolutionen samt 

urbaniseringen tog fart. Industrialiseringens snabba varuproduktion krävde i sin tur snabb 

försäljning för att få in pengar, vilket främst skedde hos handlare i städernas permanenta 

etablerade handelsbodar. Antalet butiker ökade, både på grund av gynnsam produktion men 

också för att tillgodose ökande befolkning. För att locka kunder i den nu allt större 

konkurrensen började handlarna marknadsföra sig i lokaltidningen och genom att utvidga sina 

butiker från kiosk-luckor till skyltfönster ut mot gatan (Bergman, 2003, ss. 20-24). 
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En större modernisering av samhället tog form under århundradets andra hälft med utbyggnad 

av vatten-, avlopp- och elsystem, sjukhus, skolor, bostadsområden med butikslokaler i 

bottenvåning och ett mer generellt kommunalt ansvarstagande. Även stadskärnorna 

förskönades, framförallt i de representativa delarna som stortorg, storgator och kyrkor. Fram 

mot århundradets slut ökade butikernas kommersiella uttryck i form av större skyltfönster, 

plakat och mer omsorgsfull skyltning av varor i fönstren. Detaljhandelns inslag i de centrala 

gaturummen tog alltså större plats och ökade i takt med befolkningen. Samtidig medgav 

ökningen av butiker nya träffpunkter och ett ökat flöde av människor och trafik av ett mer 

permanent slag än tidigare marknaders sporadiska användning av centrum, vilket i sin tur 

skapade förutsättningar för fler butiker och annan service samt nöjesaktiviteter. Det bildade 

klustret av butiker och service i stadskärnan tillsammans med flödet av människor blev också 

i sig en nöjesaktivitet. Nöjet av att titta på folk men även att se, förundras och roas av butikers 

utbud i skyltfönstren och i sällskap diskutera varorna, slogans, kultur och mode. Även om detta 

främst var något överklassen roades med var det välkomnat för alla. Beteendet kallades redan 

under 1700-talet i London för window-shopping, fönstershopping på svenska, ett begrepp som 

kom till Sverige först ett par århundraden senare (Bergman, 2003, ss. 20-29, 41-44). 

 

Butikerna blev en mötesplats för alla att träffas vid, hämta andan från vardagslivet, ta del av 

skvaller och nyheter. I folkvimlet skapades en anonymitet, vilket gjorde att även tidigare 

utstötta ensamvargar kunde gå på stan och skaffa sig ett socialt kontaktnät av formell karaktär 

med bland annat butikspersonal. De nya butikerna med sin bredd av varor konkurrerade i 

princip ut de stora frimarknaderna med diversehandel som ofta var likt en stor folkfest i stadens 

centrala delar. Utöver folkfest var frimarknaderna en stor och viktig mötesplats av stor social 

betydelse för regionens invånare som tog sig in till staden under marknaderna. Däremot växte 

matmarknaderna till att ha öppet var och varannan dag i städerna, vilket blev ett dagligt 

besöksmål för invånarna. Trots matmarknadernas fortsatt starka dragningskraft och emellertid 

även större marknader, så minskade torgets betydelse från att vara centrum för all handeln till 

en mer kompletterande del till stadens permanenta handel i butiker (Bergman, 2003, ss. 34-

45). 

 

Gatan och framförallt stadskärnan blev mer och mer till för alla stadens medborgare, inte för 

att skapa sociala kontakter eller skapa ett stadsliv utan endast av praktiska och funktionella skäl 

i form av att alla skulle kunna handla och förflytta sig utan att bli ofredad eller fastna i bråk. 

Gatans nya ordningsregler var ett steg mot att säkra individens integritet och ett steg mot 
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demokratisering, vilket upprätthölls av den framväxande poliskåren i slutet av 1800-talet, som 

skulle säkra allas trygghet (Bergman, 2003, ss. 47-48). 

 

2.3. Handeln från år 1900 till 1980 
 

Den tekniska utvecklingen fortsatte och medgav elektrifierade städer och en ny form av 

konstant rörelse i staden under dygnets alla timmar genom belysning. Kvälls- och nattlivet 

möjliggjordes mycket tack vare butikernas belysning av skyltar och skylfönster under dessa 

timmar. Kvällsnöje i form av biografteatrar etablerade sig i stadskärnor nära butiksgatorna och 

skapade innan och efter filmvisningar en livfull gata genom beskådning av skyltfönster, 

människor och socialisering vid kvällsöppna kiosker och kaféer (Bergman, 2003, ss. 50, 121). 

 

Massproduktionen av varor fordrade massförsäljning av varorna. Därför introducerades 

varuhusen vid sekelskiftet, ett hus med försäljning av alla möjliga varor uppdelade i avdelningar 

för olika branscher, som en stor frimarknad i butiksform inomhus. Varuhusen skapade nya 

offentliga mötesplatser, eller som Bergman kallar det varuhus-offentlighet, eftersom 

ordningsregler var upp till husets ägare att bestämma. Ägaren kunde exempelvis kasta ut vem 

som helst från varuhuset. Däremot gällde generellt samma normer i varuhusen som ute på 

handelsgatan eftersom varuhusägarna ville göra det så enkelt som möjligt att vistas i varuhuset 

för att öka försäljningen. Varuhusen medgav en större frihet för kvinnor, framförallt i medel- 

och överklass, eftersom dessa nya miljöer lät kvinnor röra sig mer på egen hand i det offentliga 

utan en man vid sin sida och utan att bli antastad eller besvärad. De offentliga handelsgatorna 

kompletterades eller konkurrerade nu med varuhus som erbjöd ett brett utbud med tak över sig. 

Den stora utmaningen var att få ett konstant flöde av folk likt på handelsgatorna. 

Handelsgatorna hade en fördel i och med att de användes som transportled, vilket resulterade i 

ett större flöde av människor (Bergman, 2003, ss. 61-65, 87, 95-98).  

 

Varuhusen blev allt modernare och kunder lockades av att kunna plocka varor själva, till 

skillnad från den tidigare över-disk-handeln som dominerade i övriga staden. I mitten av 

århundradet blev varuhusutvecklingen en stor utmanare till den tidigare stadskärnan eftersom 

varuhusen kunde ligga i handelsgatornas ändar eller i utkanten av stadskärnan. Samtidigt 

utmanades gatulivet genom de nya strukturerna. Allt efter att de populära varuhusen ökade i 

antal och storlek blev de en mer självklar del av stadens handel. De fick mindre butiker att slå 

igen, medan de något större butikerna tog efter varuhusens strategier med rationalisering, 
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koncentration och samverkan. Medelstora butiker slog sig även samman i gemensamma 

kedjebildningar och inköpsorganisationer för att hålla sig starka gentemot varuhusen. 

Varuhusen förblev dock starka dragplåster som rubbade den tidigare starka huvudbutiksgatan 

som tidigare ryggraden för handeln i staden (Bergman, 2003, ss. 134-135, 139-144, 148-150).  

 

Svenskarnas arbetsvillkor och levnadsstandard förbättrades väsentligt under 1900-talet vilket 

gav svenskarna mer fritid. Den fria tiden och ökade inkomsterna spenderades gärna inne i 

städerna för att se sig omkring, träffa bekanta och spendera pengarna på kaféer, restauranger 

och butiker (Bergman, s. 99). Under 1900-talets andra hälft introducerades bilen och TV:n allt 

mer för invånarna. Fram tills nu var svenska centrala stadsmiljöer en mångsidig miljö som 

fungerade som fritids- och kvällsmiljö för alla olika samhällsmedborgare, ett urbant allrum. 

Med ökande bilism, som i städerna koncentrerades till varuhusen, minskade de spontana 

mötena på handelsgatan dit nästan alla i staden tog sig emellanåt. Inte bara handeln förflyttades 

till varuhusen, utan även kunderna, genom stadskärnans begränsade framkomlighet för bilisten. 

Stadskärnorna fick därmed nya rörelsemönster med varuhusen som stadens handelscentrum och 

centrum. Butiksgatorna som tidigare målpunkt och mötesplats i staden fick nu istället en 

betydelse som passagegata mellan varuhusen och det nu uppdelade centrumet (Bergman, 2003, 

ss. 123-124, 151-161). 

 

Mer lättillgängliga handelsområden efterfrågades när bilismen och invånarantalet ökade och 

städerna blev trängre. Förorter som byggdes som satellitstäder fick egna mindre centrum med 

enklare service (Bergman, 2003, s. 166). Den billiga marken utanför städerna och den kraftiga 

biltrafiken började locka till sig all möjlig handel från matbutiker, varuhus och stormarknader 

varav det sistnämnda definieras som ett varuhus utanför tätort med självbetjäning och egna 

parkeringar. Det definitiva genombrottet för externhandeln märktes på 1980-talet när 

detaljhandeln i stadskärnor minskade men den totala försäljningen ökade genom externhandeln. 

En oro för stadskärnornas framtida handel väcktes och visade sig vara befogad när cityhandelns 

omsättning i flera städer minskade med 10–20%. Detta ledde till en ny profilering för 

stadskärnans handel som riktade sig mer till shopping- och livstilsvaror, medan externhandeln 

mer fokuserade på daglig- och lågprisvaror (Bergman, 2003, ss. 168-170). Tack vare den hårda 

konkurrensen började aktörer i stadskärnan starta initiativ för att göra miljön mer attraktiv för 

att locka kunder, vilket har kommit att kallas det ”stora lyftet”. Bland annat byggdes glastak 

över gågator med butikshandel och kaféer för att skapa nya handelsmiljöer, vilket kom att kallas 

gallerior. Även om galleriorna ofta var trånga lockades människor in under taket från 
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kringliggande gågator och skapade en ny mötesplats, framförallt under vintertid. Ytterligare 

dränerades den tidigare starka handelsgatorna på folk vilket förändrade tempot, 

umgängesformen och stadslivet på handelsgatorna (Bergman, 2003, ss. 179-196). 

 

Staden och stadslivet genomgick under hela 1900-talet en demokratisering och liberalisering. 

Stadens gator och torg fylldes runt 1970-talet av ungdomar som tog sig friheter att erövra 

stadens rum och här utöva sin demokratiska rätt att demonstrera, mötas och organisera sig i 

engagerande samhällsfrågor. Bland annat hade en skeptisk bild av storstaden vuxit fram, men 

det stora engagemanget resulterade i ett mer levande stadsrum med tillfälliga aktiviteter, fester 

och senare festivaler. Det offentliga rummet blev alltså i större utsträckning alla medborgares 

vardagsrum. Samtidigt växte oro och rädsla i städerna i takt med att både missbrukare och 

stökiga ungdomar tog stadskärnan i anspråk, men även genom att städer fick en mer icke 

välkomnande karaktär på grund av ogenomtänkta betonghus och vägbyggnationer som 

utarmade stadslivet och ytterligare tyngde den negativa bilden av storstaden. Under 1980-talets 

positiva ekonomiska konjunktur skedde däremot en vändning och staden fick ny attraktion 

genom gentrifiering och upprustning. Restauranger och caféer blomstrade och började likväl 

som ungdomarna ta del av det offentliga rummet genom att breda ut uteserveringar (Bergman, 

2003, ss. 175-180). 

 

Sammanfattningsvis menar Bergman att handeln har varit och är en tydlig förutsättning för 

stadens existens och för ett rikt stadsliv, likväl som handeln inte hade varit möjlig om det inte 

var för möjligheten till omkringströvande och ett livfullt stadsliv, något citatet nedan ger 

ytterligare sken av: 

 

”På alla platser har ett framväxande stadsliv och en urban kultur framför allt varit en följd av 

handel med varor och tjänster, dess tillväxt och specialisering. Ju livligare handel, desto 

livfullare stad och desto större utbud av andra näringar som krogar och värdshus.” (Bergman, 

2003, s. 7). 
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3. Trygghet och tillit i staden 
 

I Den amerikanska storstadens liv och förfall (2004) skriver Jane Jacobs om staden och livet i 

staden. Jakobs kritiserar stadsbyggandet och presenterar idéer och teorier kring en god, levande 

och fungerande stad. Jacobs menar bland annat att gatorna och trottoarerna är något mer än bara 

transportleder, de är stadens viktigaste offentliga platser, som utstrålar en uppfattning av staden 

och som medger säkerhet i staden. Att gatans användare känner sig säkra och trygga på gatan 

är ett grundkrav för att en tätbebyggd stadsdel ska fungera (Jacobs, 2004, ss. 51-52). 

 

För att uppnå denna trygghet och kunna leva tillsammans behövs övervakning av gatan. Denna 

sker automatisk och på ett omedvetet sätt av alla förbipasserande och användare av gatan. Den 

vardagliga övervakningen utgår ifrån skrivna lagar men också utifrån oskrivna lagar och regler 

som invånarna gemensamt bestämt och övervakar. I en fungerande stadsdel är det alltså inte 

polisen som är den primära funktionen för upprätthållning av ordning, utan befolkningen själva 

(Jacobs, 2004, s. 53). 

 

För att få främlingar som besöker stadsdelen att både känna sig trygga men också bidra till att 

upprätthålla tryggheten menar Jacobs att det måste finnas tydliga gränser mellan vad som är 

privata rum och vad som är offentliga rum. Utan en sådan tydlighet blir det svårt för gatans 

användare att veta vad som behöver övervakas och ytan kan bli ohanterlig. Det måste även 

finnas en grundövervakning, vilket sker genom att de boende längs gatan och trottoaren, gatans 

naturliga ägare, håller sina ögon på stråket. Detta kräver i sin tur att husen är riktade ut mot och 

inte bort från gatan, vilket skulle göra den blind. Slutligen måste trottoarerna användas 

kontinuerlig. Dels för att gatans naturliga ägare då lockas att hålla ögonen på gatan och dels för 

att fler ögon övervakar gatan totalt ju fler människor som använder gatan (Jacobs, 2004, ss. 57-

58). 

 

Den ömsesidiga kontrollen och övervakningen på gatan fungerar främst när ingen är direkt 

medveten om att de övervakas, samtidigt som gatorna används frivilligt och flitigt. Bästa sätt 

att nå denna trygghet menar Jacobs är genom ett omfattande utbud av verksamheter för 

allmänheten, spritt över dygnets timmar; butiker, restauranger och barer. Tryggheten kopplat 

till handeln och nöjeslivet beror för det första på att verksamheterna, och en blandning av dem, 

lockar invånare och besökare att använda och röra sig på trottoarerna i anslutning till 
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verksamheterna. För det andra används och övervakas då även trottoarerna utan någon egentlig 

funktion eller lockelse i närområdet, för att nå handeln och nöjet. Detta förutsätter att 

verksamheterna är av en god blandning och ligger tätt i innerstaden för att olika människor ska 

lockas från alla håll. För det tredje vill affärsinnehavare och restaurangägare erbjuda sina 

kunder en trygg miljö utan oreda, varför verksamheterna blir extra starka övervakare av gatan. 

Detta fungerar så länge antalet verksamheter är tillräckligt många. För det fjärde drar det redan 

av verksamheterna inlockade människorna i stadskärnan ytterligare människor, bara för att 

betrakta aktiviteten, människorna och folklivet som redan är där (Jacobs, 2004, ss. 58-59). 

Genom butiker, restauranger, pubar och verksamheter i stadskärnan lockas alltså fler ögon in 

till staden, vilka övervakar och skapar en trygghet, trottoarens trygghet. 

 

Vidare talar Jacobs om en annan funktion som gatan innehar utöver att skapa trygghet, vilket 

är tilliten och respekten som skapas till andra människor genom de möten som sker i det 

offentliga. Mötena är små men många, så som att byta några ord med kassapersonalen, höra 

någon i kiosken prata om dagens nyheter eller blir hejad på av butikspersonalen. Dessa 

slumpmässiga möten med andra människor i det offentliga, på gatan, utan större krav på 

ansträngning, sker ofta i praktiska ärenden på stan. Alla små möten skapar under lång tid ett 

nätverk av den nämnda tilliten och respekten för varandra på ett offentligt plan. Den kopplas 

även samman med Jacobs beskrivna trygghet som skapas på gatan genom gatans användare och 

deras ögon som övervakare och ordningshållare om något sker. Tilliten skapas som nämnt 

genom många små möten, men också genom att känna tryggheten på gatan, att gatans 

medmänniskor övervakar och ingriper när det behövs; offentlig tillit (Jacobs, 2004, ss. 79-80). 

Alla möten på den offentliga trottoaren menar Jacobs är, även i sin begränsade form, grunden 

till ett rikt offentligt liv i staden (Jacobs, 2004, s. 96). Sammanfattningsvis menar Jacobs att ju 

fler verksamheter och fotgängare som besöker en gata, desto tryggare är och upplevs gatan. 

 

4. Det levande offentliga livet 
 

Den levande stadskärnan skrivs och talas det gott om, som många städer eftersträvar för att 

uppnå den goda staden. Varför detta är så viktigt och eftersträvansvärt presenterar Sören Olsson 

i sin bok Det offentliga stadslivets förändringar i fyra anledningar för ett rikt offentligt liv. Den 

första anledningen menar Olsson är att människan på offentliga platser finner ett uppskattat 

nöje i form av att se andra människor och hur de beter sig, hur de klär sig och vad de gör. I detta 
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ingår även att synas av andra, då i någon form av anonymitet från sitt vardagliga liv vilket ger 

utrymme att pröva olika sätt att vara. Detta kallar Olsson för ”gatans teater”, något som han 

menar är viktigt i det moderna samhället (Olsson, 2001, s. 106). 

 

Den andra anledningen för att ha ett rikt offentligt liv är den tolerans som skapas av alla möten 

som sker mellan olika grupper i samhället i det offentliga. Exempelvis möten mellan gamla, 

unga, socioekonomiska klasser samt kulturella och olika etniska grupper. Även om mötet 

mellan grupperna kan vara mycket begränsat, så menar Olsson att den blotta närvaron kring 

varandra skapar en viss tolerans och till och med uppskattning och nöje av varandras både 

likheter och olikheter, så länge ingen skadar eller stjäl (Olsson, 2001, ss. 106-108). 

 

Den tredje anledningen menar Olsson är känslan av delaktighet och samhörighet i ett samhälle, 

en struktur och del i en större helhet, som uppstår hos den enskilda individen som deltar i det 

offentliga stadslivet. Detta gör att invånare känner ett ansvar över gemensamma problem och 

är beredda att agera för helheten. En stadskärna erbjuder då i sin fysiska struktur platser för 

lokalt identitetsskapande och platser att mötas, diskutera och agera för att skapa och förbättra 

helheten (Olsson, 2001, ss. 108-109). 

 

Fjärde och sista anledningen handlar om vikten av offentligheten och offentliga platser ur en 

demokratisk synvinkel. Offentliga platser har haft en betydelsefull, om inte avgörande, roll för 

att nå demokrati historiskt sett. De offentliga platserna har först gett möjlighet till att diskutera 

och debattera (ex. gator, kaféer) och sedan demonstrera (ex. gator, torg). Historiskt sett har 

många offentliga platser fått politiska och demokratiska betydelser, så som Himmelska Fridens 

torg. De offentliga platserna med sin potential är alltså av stor betydelse för bevarande av 

demokrati, även om platserna idag inte används så flitigt i demokratiskt syfte i Sverige (Olsson, 

2001, s. 109). Olsson talar alltså om nöje, tolerans och tillhörighet till något större, en helhet 

samt demokrati som anledningar talande för ett rikt offentligt liv. 
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5. Teoretisk analysram och begrepp 
 

Den levande staden är ett omtalat och väl omskrivet begrepp av en stor mängd forskare och 

teoretiker och tyckare, likväl som många skrivit om stadens historiska uppkomst. Urvalet i 

kapitlen ovan, som innefattar Bosse Bergman, Jane Jacobs samt Sören Olsson, skapar den valda 

teoretiska analysramen som empirin kommer analyseras utifrån. 

 

Staden har ett mycket stark historiskt beroende av handeln, vilken har lockat människor till och 

befolkat städer. Staden och stadskärnan har även historiskt visat en följsam utveckling kopplat 

till handelns utveckling, vilka båda haft en ömsesidigt beroende i sin framgångsrika utveckling. 

För att människor ska fortsätta attraheras till, trivas i och mötas i städer krävs trygghet och tillit, 

framförallt på stadens offentliga platser, som Jacobs presenterar.  

 

Trygghet och tillit är viktigt ur många aspekter och är i just denna studien viktigt sett till 

stadskärnans tillgänglighet, att med trygghet kunna röra sig i stadskärnan och använda den som 

en mötesplats. Tryggheten är en grund för en fungerande stad och relevant att utgå ifrån i ett 

läge där en av stadskärnans stora dragplåster och trygghetsingivande verksamhet, handeln, 

riskerar att till stor del försvinna från stadskärnan. 

 

Om en viss trygghet finns på en plats kan ett aktivt stadsliv erhållas, det levande offentliga livet. 

Detta har stora fördelar för människorna och staden vilka Olsson presenterar i fyra delar: gatans 

teater (nöje), ökad tolerans, känsla av tillhörighet samt demokrati. Det offentliga livets positiva 

kvaliteter har en stor betydelse för stadslivet och är värda att ha i åtanke gällande både dagens 

och framtidens utveckling. Därav kommer begreppen gatans teater, tolerans, tillhörighet, 

demokrati samt trygghet användas som ett analytiskt begrepp vidare i studien. 

 

Centrala begrepp som behandlats i avsnitten ovan är bland annat stadskärna, stadsliv, handeln 

och trygghet. För att fastställa och förtydliga begreppen presenteras nedan den definition som 

uppsatsen vidare kommer utgå ifrån. 

 

Stadskärna/centrum/city definieras som det område i staden där handeln växte fram och 

historiskt sett och fortfarande än idag på många platser har varit och är en mittpunkt för handeln, 

exempelvis områden kring traditionella handelsgator och torg. 
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Med stadsliv menas själva folklivet på gatan och i staden, alltså det liv som människor fyller 

det fysiska rummet med i form av aktiviteter, att mötas och röra sig på stadens gator och torg. 

Alla rörelser, möten och aktiviteter som staden fylls med utgör stadslivet. 

 

Med handel avses den handel som är till för den enskilda konsumenten, alltså detaljhandel, 

både fysiskt i butik men även digitalt. 

 

Trygghet är en individuell känsla som varierar beroende av den upplevda säkerheten, här med 

fokus på vistelse i staden och framförallt i dess offentliga rum. 

 

6. Utmaningar inför framtiden 
 

Svensk Handel är en intresseorganisation med en egen agenda varför innehållet i dess rapport 

som presenteras nedan bör beaktas som synpunkter och åsikter från organisationen i frågan. 

 

Att försöka förutse en framtid är mycket svårt men att tänka på olika möjliga framtida scenarier 

kan däremot vara av stor vikt för att skapa en medvetenhet om framtida möjliga utmaningar. 

Därmed kan dessa möjliga utmaningar enklare hanteras genom viss förberedelse och satsningar. 

Så, vilka utmaningar står staden inför? 

 

Handeln har under senaste decenniet minskat med hela 14 % av sin marknadsandel i Sverige, 

vilket lett till att många butiker behövt stänga. Istället har marknadsandelarna tagits i anspråk 

av e-handeln och handelsområden, varav endast externhandelsområden de senaste decennierna 

dubblerat sin uthyrningsbara handelsyta (Svensk Handel, 2018, ss. 10, 12).  

 

E-handelns utveckling går däremot relativt långsamt, sett till att deras kundgrupp än så länge är 

de yngre generationerna som vuxit upp i den digitala världen. Allt eftersom tiden går och 

generationerna blir äldre beräknas kundbasen däremot att öka, eftersom de nya generationerna 

också kommer vara kunder till e-handeln. Något som kallas ”naturlig e-handelstillväxt” 

(Svensk Handel, 2018, s. 23). De äldre generationerna blir därför en slags bromskloss för e-

handelns utveckling och därmed en bevarande kraft för fysiska butiker i stadskärnan, 

åtminstone för en viss framtid. För att överleva som fysisk butik tror Svensk Handel att 
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butikerna själva även måste etablera sig på den digitala marknaden. Detta för att anpassa sig 

efter och vara nära kunderna samtidigt som det kan ge kunderna en sömlös konsumtion när den 

digitala och fysiska verkligheten allt mer smälter samman till en och samma verklighet (Ibid.). 

 

När teknikutvecklingen möjliggjorde god kommunikation och att arbeta på distans förutsågs att 

urbaniseringen skulle stanna av och att verksamheter skulle bli oberoende av var de låg 

placerade fysiskt. Med facit i hand har städernas attraktivitet inte alls minskat, utan både 

urbaniseringen och attraktiviteten har fortsatt öka tack vare stadskärnans tillgänglighet och sitt 

stora samt blandade utbud, vilket skapar många möjligheter. Idag går det teoretiskt tack vare 

fortsatt teknikutvecklingen att klara sig helt utan fysiska möten eftersom gränsen mellan det 

reella och det virtuella suddas ut allt mer. Det mesta skulle gå att göra på distans med virtuella 

och digitala lösningar så som kulturupplevelser och att uppleva nya platser. Stadskärnans död, 

eller åtminstone stagnerande utveckling, har förutspåtts förut men motbevisats. Kommer 

stadskärnan fortsätta i dagens trend och bli ännu mer attraktiv med en fortsatt ökad 

urbanisering? Eller kommer stadskärnan återigen utdömas tack vare ytterligare förbättrade 

tekniska möjligheter? Något som skulle kunna leda till en utglesning av staden. Vilket håll 

utvecklingen går åt när samhället nu träder in i vad Boverket kallar för smarta samhället är 

omöjligt att veta (Boverket, 2018, ss. 10, 23). 

 

Mycket tyder däremot enligt Boverket på att staden fortsätter vara av stor betydelse som 

mötesplats. Hur ska stadskärnan locka människor för att fortsätta vara levande? Vilka 

funktioner i stadskärnan kommer människor vilja mötas kring? Boverket fastslår att den digitala 

tekniken är den största utmaningen som kan komma att överta många saker som tidigare 

realiserats i stadskärnor. Däremot kommer människan fortfarande vara i starkt behov av det 

personliga mötet, varpå rika, varierande och tillgängliga mötesplatser kommer bli allt viktigare 

i stadskärnan. Även den faktiska fysiska upplevelsen verkar i framtiden vara av stor vikt. För 

att få en fortsatt levande stadskärna gäller det därför att bland annat komplettera stadskärnan 

med de virtuella möjligheternas begränsningar. Exempelvis att känna vattenstänk från fontänen 

i staden, känna doften av nybryggt kaffe på kafét och att uppleva arkitektur och kultur som 

behöver upplevas med en fysisk närvaro. För att bevara en livfull stadskärna behöver därför 

detaljhandelns tomma lokaler fyllas med en variation av olika lockande upplevelser, 

verksamheter och mötesplatser som blir viktigare än handeln (Boverket, 2018, ss. 23, 27, 35). 
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7. Intervjuer 
 

För att koppla frågeställningarna till Örebro som fallstudie har två intervjuer genomförts. En 

för att representera stadskärnans kommersiella del i form av en handelsorganisation, City 

Örebro, och en med perspektiv av det kommunala planmonopolet från stadsbyggnadskontoret. 

Respektive intervjus huvudinnehåll rörande frågeställningarna presenteras nedan i var sina 

avsnitt. 

 

7.1. Bättre samarbete, bättre stadsliv 
 

Den första intervjuade är Stina Storm1, VD för organisationen City Örebro. City Örebro ägs av 

sina medlemmar i form av kommersiella aktörer i stadskärnan, så som handlare, fastighetsägare 

och servicenäringen för att marknadsföra och utveckla Örebros stadskärna. Organisationen har 

även partneravtal med bland annat Örebro kommun och så kallade ”vänner”, vilka är 

verksamheter som är belägna något utanför city, men som ändå är viktiga företag eller 

organisationer för City Örebro. 

 

Varför en levande stad är viktig, menar Stina Storm i grunden handlar om demokrati. Skulle 

stadskärnan vara en plats där ingen vågar vistas så är det ett demokratiskt problem, eftersom 

invånare får svårare att mötas och föra det fria ordet. I en levande stad möts istället människor 

och vågar förhoppningsvis nyttja det fria ordet på den gemensamma offentliga platsen. Därför 

är det viktigt att värna om stadslivet och staden så att den känns trygg, trevlig och tillgänglig, 

vilka också är City Örebros tre ledord; trygghet, trivsel och tillgänglighet. 

 

Även om City Örebro ibland arbetar direkt mot enskilda medlemmar i organisationen menar 

Storm att de mest jobbar långsiktigt för något större och för att skapa en helhet - att Örebro ska 

vara en plats där människor vill leva, bo och åka till. Människor vill bo i en stad som växer, en 

stad som har ett utbud som är intressant och i en stad som har en känsla av framtidstro, varför 

bland annat universitetet i Örebro är så viktigt. Genom att tänka på helheten, att hela 

stadskärnan ska vara attraktiv och fungerande, menar Storm att det leder till nytta för sina 

medlemmar. Bland annat genom att människor tar sig in till staden, lockas in till staden, och 

                                                
1 Stina Storm, VD på City Örebro, intervjuad 16 maj 2018 i Örebro. 
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blir potentiella kunder. En attraktiv och fungerande stadskärna kan samtidigt locka människor 

att stanna kvar och bosätta sig i staden, vilket underlättar kompetensförsörjningen för City 

Örebros medlemmar.  

 

Den viktigaste faktorn för en levande stad menar Storm är att det finns en mix i staden. Mixen 

måste innefatta stadens skal, det fysiska rummet och strukturerna, där det gamla möter det nya 

och blandas. Örebro har goda grundförutsättningar för detta i sin fysiska utformning, eftersom 

olika tidsepoker av bebyggande beblandats och för att det finns ett gammalt slott mitt i staden. 

Slottet ger en utstrålning av att hela staden är stabil och stadig. Däremot spelar den fysiska goda 

strukturen ingen roll om den inte fylls på rätt sätt. Mixen är även på detta plan av yttersta vikt 

för att få en levande stadskärna. En mix av bland annat boenden, kontor, handel, skolor, företag, 

restauranger och mötesplatser. Storm menar även att mixen är viktig på ett mänskligt plan: 

 

”Ett fungerande torg är en plats där du stämmer möte. Där du känner att det är trevligt att kunna 

sitta i solen eller att man tar med sig och käkar lunchen ute. Du behöver liksom inte sätta dig 

på en uteservering. Det är viktigt att det både finns utrymme för dem med pengar och dem utan. 

Alltså att man mixar det.” 

 

En god blandning av arkitektur, funktioner, mötesplatser och människor är attraktiv och lockar 

till sig människor som kan skapa ett folkliv, som varar året om dygnet runt. Detta ger i sin tur 

förutsättningar för handeln och kommersiella aktörer att öka och erbjuda fler funktioner. Storm 

betonar att det kommersiella delarna i mixen är av yttersta vikt för att skapa den attraktiva 

stadskärnan. Samtidigt är det kommersiella ömsesidigt beroende av att det finns goda 

mötesplatser och väl omhändertagna torg i staden i anslutning till handeln för att vara 

inbjudande för kunder. 

 

För att utveckla en än mer attraktiv stadskärna krävs mer. Storm nämner flera gånger vikten av 

samverkan, framförallt mellan fastighetsägarna och kommunen. Samverkan gäller bland annat 

frågor som att skapa och investera i den fysiska strukturen och det fysiska rummet i stadskärnan, 

men också enklare satsningar i form av samordnad sophämtning. Samverkan mellan olika 

aktörer i stadskärnor verkar vara en internationell trend för att utveckla ett område och skapa 

liv och attraktivitet. De så kallade BID:s, Business Improvement Districts, startas av 

fastighetsägare, som genom samverkan önskar förbättra den fysiska platsens förutsättningar 

som de är bundna till, exempelvis ett torg eller större områden som en stadskärna eller stadsdel. 
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Vill majoriteten av aktörerna inom området starta en BID, tvingas alla inom området att vara 

med och bidra. En BID är en gemensam plattform, en ideell organisation, som ska verka för 

stadsutveckling i det angivna området. Grunden handlar om att få det rent, snyggt och tryggt på 

platsen. Inom BID:s i USA har trygghetsarbetet exempelvis resulterat i att lyssna mer på 

kvinnors förutsättningar och önskemål i stadsplaneringen, en så kallad feministisk 

stadsplanering. Detta eftersom en ökad kvinnlig närvaro kunnat kopplas till en ökad trygghet, 

något som gynnar helheten. När arbetet för att få det rent, snyggt och tryggt på platsen är 

etablerat kan boendesituationen, kontorisering och bättre förutsättningar för kommersiella 

aktörer och näringsverksamhet ta fart. Drivkraften i arbetet med BID:s ligger i grunden i att det 

lönar sig ekonomiskt, även om arbetet gynnar många fler aspekter av samhället och 

stadskärnan. City Örebro som organisation liknar till stor del en typ av BID och Storm medger 

den ekonomiska synvinkeln: 

 

”Vi ser ju att när vi gör saker tillsammans så blir det bättre. Vi får mer för pengarna.” 

 

Samarbetet sker för att skapa och utveckla attraktiva platser i stadskärnan, samt för att fortsätta 

ha en stadskärna som är trivsam och uppskattad att vistas i. I Örebro har samverkan mellan 

olika aktörer medgivit att städning och snöröjning inne i stadskärnan sker smidigare och 

effektivare, att stadskärnan får julbelysning och att trygghetsvandringar i stadskärnan 

genomförs. Allt detta bidrar till en mer trivsam och attraktiv stadskärna. 

 

Att skapa och satsa på en attraktiv stadskärna ger ringar på vattnet genom engagerade invånare 

menar Storm. Om satsningar uppenbart visar att det blir bättre, tryggare och trevligare för den 

enskilda medborgaren tenderar denne att engagera sig i att bevara värdena. Detta har 

uppmärksammats genom att skadegörelsen i dessa fall har minskat. Exempelvis klarar sig alltid 

julgransbelysningen i Örebro utan skadegörelse. Ett år räckte inte budgeten till att fylla den 

sista korgen med julkulor till Kungsgatans julbelysning, varpå Örebroare ringde in och var 

oroliga över att något hade stulit kulorna. En sådan satsning skapar alltså ett imponerande 

engagemang hos invånare som värnar om och bidrar till bevarandet av de skapade positiva 

värdena. Detta gäller även de evenemang som riktar sig till invånarna. 

 

Stora evenemang i stadskärnan som talar till magkänsla och hjärta anser Storm bringa mycket 

gott med sig till stadskärnan. Det årligen återkommande evenemanget Open Art, en 

konstutställning runt om på olika offentliga platser i stadskärnan är ett sådant exempel. Även 
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Musikhjälpen, ett välgörenhetsevenemang som under en vecka utspelar sig dygnet runt på ett 

centralt torg i en utvald svensk stad, som gästade Örebro år 2016 är ytterligare ett exempel. 

Båda är även gratis och öppet för alla. Människor öppnar upp sig kring sådana evenemang och 

visar mycket omtanke. Bland annat genom väldigt begränsat med stök, bråk och skadegörelse 

i anslutning till dessa evenemang.  

 

De stora tillställningarna tilltalar stora grupper och lockar till sig människor från hela staden. 

Något som utöver det minskade stöket i stadskärnan även skapar nya bra mötesplatser och 

oväntade möten. Människor som aldrig annars skulle mötas träffas, möten över gränser sker, 

vilket på lång sikt kan motverka segregationen. En motverkad segregation kan i sin tur skapa 

bättre förutsättningar för staden som helhet och för en mer levande stadskärna på lång sikt. 

Något Storm uppmärksammat är att det krävs god samverkan med många viktiga aktörer i 

staden för att skapa den goda effekten av stora evenemang, ett utmanande arbete med 

förbättringspotential. Därför uppmuntrar City Örebro liknande evenemang och önskar att 

staden blir bättre på att skapa fler av dessa goda mötesplatser på stadens gator och torg året om. 

En utveckling som skett i stadskärnan det senaste decenniet är utökandet av kommersiell yta 

och därmed ökat restaurang- samt caféutbud. Även stora uteserveringar är ett väldigt nytt 

fenomen i Örebro. Tillsammans har detta skapat ett mycket större folkliv i staden, vilket visar 

att människor är mer benägna att mötas ute istället för hemma hos någon.  

 

Inför framtiden ser däremot Stina Storm många utmaningar för Örebros stadskärna. 

Detaljhandeln kommer att finnas kvar, men den kommer vända från dagens masskonsumtion 

till att kunden blir mer medveten och efterfråga en lång livslängd på produkterna. Därför 

kommer tjänstesektorn öka för att kunna laga, reparera, byta, bygga om och leasa ut produkter. 

Så även om detaljhandeln kommer finnas kvar i stadskärnan kommer butikerna behöva erbjuda 

mer än dagens form av försäljning. Exempelvis paketera en vara med upplevelser, resor eller 

bekvämlighet i form av en sömlös upplevelse präglad av enkelhet. E-handeln och 

hemleveranser kommer att öka, vilket kommer slå hårt mot externhandelsområden tror Storm. 

För att klara av omställningen syns förändringar från att tidigare ha varit en ensidig plats för 

just detaljhandel, till att erbjuda en helhet med restauranger, upplevelser och bostäder i 

närheten. Alltså försöker externhandelsområden mer och mer efterlikna och ta efter 

stadskärnans egenskaper.  
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För att fortsätta bevara en stark stadskärna behöver ännu mer fokus läggas på att skapa trygghet 

och en trivsam samt tillgänglig miljö. För alla. Bland annat behöver stadskärnan bli bättre på 

att vara anpassad och attraktiv för barn, för att inte familjer ska välja externa köpcentrum 

istället. Vidare behöver fler evenemang arrangeras som näringslivet inte klarar av och som 

kompletterar de värden som handeln inte kan uppfylla för en attraktiv stadskärna. Storm menar 

att stadskärnans aktörer måste vara mer vakna och snabbt hänga med mer i utvecklingen och 

vara modern, på flera plan. Om aktörerna i staden inte hänger med i utvecklingen befarar Storm 

att stadskärnor istället blir likt sovstäder, framförallt under vintern, när handeln i stadskärnan i 

framtiden beräknas minska med 25 %. Eventuell kan staden komma att vakna upp på 

sommaren, men det räcker inte för att skapa en trygg och trivsam stadsmiljö. Stadskärnan måste 

redan nu börja anpassa sig efter morgondagens kund, som bland annat inte kommer köra bil. 

Trådlöst internet, ladd-platser för mobiltelefoner och moderna skyltfönster som visar filmer och 

bidrar till gatulivet även nattetid borde funnits tillgängligt i stadskärnan för länge sedan. 

Lastbilsleveranser till butikerna i stadskärnan måste optimeras för att inte skapa en trivsammare 

miljö. Även nya kontorslösningar där kafé, arbetsplats och handel hänger ihop med utsuddade 

gränser behövs för att vara moderna. Trots att utmaningarna är många tror Storm att Örebro 

står relativt bra rustat och redo inför framtida utmaningar. 

 

Sammanfattningsvis är allt som lockar invånare till stadskärnan av betydelse för att skapa 

gynnsamma förhållanden för handlarna. Därav arbetar City Örebro på många fronter för att 

skapa en attraktiv stadskärna, men i grunden genom att göra den trygg, trevlig och tillgänglig. 

Men det krävs förändringar av det fysiska rummet med mer moderna inslag, olika aktörers 

samverkan på en mängd områden, långsiktiga trygghetssatsningar, samt tillfälliga evenemang 

som lockar invånare till staden. Stadslivet i Örebro har goda förutsättningar att fortsätta vara 

rikt, men samverkan måste utökas för att göra stadskärnan mer attraktiv och fortsätta locka 

människor från hela staden. Även om detaljhandeln kommer minska och se annorlunda ut så 

finns det förutsättningar för en levande stadskärna i framtiden. 
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7.2. Se behoven och ta tillvara på Örebros kvaliteter 
 

Den andra intervjuade personen är Lovisa Berg2, landskapsarkitekt på enheten för stadsmiljö 

och översiktlig planering inom planeringsavdelningen på stadsbyggnadskontoret på Örebro 

kommun. Yrkesrollen som landskapsarkitekt innebär att gestalta och utforma allmänna platser, 

samt att strategiskt utvärdera hur kommunen arbetar med och utvecklar de allmänna platserna. 

Lovisa Berg hade inte varit i Örebro på tolv år innan hon började arbeta i staden, eftersom hon 

studerat och arbetat i Stockholm under en period efter att hon vuxit upp utanför Örebro. Därför 

har hon med sig perspektiv från Stockholm, samtidigt som hon tydligt kan jämföra utvecklingen 

som skett i Örebro under mer än det decenniet.   

 

Berg ser de offentliga platserna i stadskärnan som navet i staden som skapar förutsättningar för 

hur folk kan röra sig och mötas, sett utifrån att staden är en mekanism. Den levande stadskärnan, 

alltså motoriken, skapas genom att den fylls av människor som möts på lika villkor i staden 

som en levande mekanism. Likasinnade och oliksinnade integreras med varandra. Svårigheten 

ligger i att få alla att använda det offentliga rummet lika mycket. 

 

För att skapa den levande staden krävs förutsättningar i form av att den är ska vara trygg, 

tillgänglig och attraktiv. Det ska finnas tilltalande och lockande miljöer samt gestaltningar som 

attraherar till att stanna upp på platsen och eventuellt möta andra människor. Samt krävs det att 

stadskärnan är logiskt utformat för att vara orienterbar. Dagens stora lockelse till stadskärnan 

är inte längre shoppingen, utan det sociala, att se folk och upplevelser i form av mat, kultur och 

konserter. Lockelsen är alltså att det händer saker, att saker händer lockar människor, och 

slutligen lockar människor fler människor. För en längre vistelse i staden krävs också att basala 

behov kan uppfyllas, så som att ha offentliga toaletter eller lekfulla miljöer för barn. Vilket är 

något som annars kan göra att barnfamiljer hellre väljer det externa köpcentrumet istället för 

stadskärnan.  

 

Örebro innehar egentligen alla kvaliteterna för ett gott stadsliv menar Berg. Framförallt betonas 

förekomsten av vatten i stadskärnan, att staden är kompakt och att det finns gott om kvalitativa 

allmänna platser som parker och torg. Torgen har stor betydelse som mötesplats för att stämma 

                                                
2 Lovisa Berg, landskapsarkitekt på stadsbyggnadskontoret, Örebro kommun, intervjuad 17 maj 2018 i 
Örebro. 
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träff, för att utöva demokratiska rättigheter och som evenemangsplats. Även gatorna ses idag 

som viktiga mötesplatser där fotgängaren och cyklisten har fått en allt större plats i gaturummet. 

 

När Stortorget i Örebro omgestaltades för cirka 10 år sedan fick bilens parkeringsplatser mindre 

utrymme för att ge mer plats år det öppna torget. Idag har Stortorgets stora yta av offentligt rum 

tagits i anspråk av uteserveringar som breder ut sig över nästan hela torget 6 månader om året. 

Uteserveringarna medger visserligen en levande stad genom ett gott, ljudligt folkliv och 

nyttjande av stadens torg, men innebär också en kommersialisering av det offentliga rummet 

vilket skapar ojämlika möjligheter att nyttja det offentliga rummet. Berg ser här en stor 

problematik i att väga de olika intressena mot varandra. Stortorget i Örebro är också ett bra 

offentligt evenemangstorg som inte kan användas under sommarhalvåret på grund av 

uteserveringarnas dominans. Vad ska stadens ytor prioriteras att användas till?  

 

Efter att ha varit borta från Örebro under 12 år fick Berg sig först en chock av den 

uteserveringsinflation som skett under den ändå relativt korta perioden. Hon menar att 

”stadslivet har tagit ett annat socialt och kommersiellt fokus”. Berg ser också en enorm 

utveckling av kulturlivet i form av evenemang i staden. Konstevenemanget Open Art har blivit 

av stor betydelse för stadens attraktivitet, likväl som musikevenemanget Live at Heart. Andra 

tillfälliga evenemang som vuxit fram är tillfälliga tävlingskoncept i form av träningslopp som 

arrangeras genom stadskärnan. En trend som inte bara sker i Örebro, utan i många städer 

eftersom det är företag som äger koncepten och åker runt till flera stadskärnor för att arrangera 

loppen. Ytterligare en förändring som skett är att staden har vuxit markant i storlek och utbud, 

och att stora satsningar har gjorts på de offentliga rummen. Den digitala och fysiska världen 

har vuxit ihop allt mer genom synen av människor på gatan med en mobiltelefon i handen som 

använder olika appar för att ta reda på saker eller navigera. De externa köpcentrumen ser hon 

allt mer liknar ministäder som försöker efterlikna stadens funktioner och attraktivitet, även om 

deras starkaste besöksanledning fortfarande är handeln. Som helhet ser Berg däremot att 

Örebros stadskärna har blivit mer attraktiv efter sina år i Stockholm.  

 

Berg menar på att detaljhandeln i framtiden kommer bli väldigt påverkad av digitaliseringen, 

där framförallt stora företag kommer driva utvecklingen. Kanske försvinner handelsbiten helt 

från centrum, eller så blir det showrooms kvar för att företagen ändå vill visa upp sina kläder 

fysiskt. Skulle detaljhandeln nästan försvinna helt kan det istället bli en motreaktion där stödet 

för fysiska butiker i stadskärnan värnas starkt. Berg tror oavsett att detaljhandeln kommer se 
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annorlunda ut och att stadskärnans sociala funktioner kommer att utvecklas. Människor 

kommer alltid ha ett behov av att ses fysiskt, även om många möten kommer ske digitalt. Vad 

som kommer hända med stadens offentliga rum kommer till stor del utgöras av innehållet i 

bottenvåningarna på husen, men generellt kommer gaturummet vara mer dynamiskt. Pop-upp-

parker som tar en bit offentlig plats i anspråk under en tid för att skapa möten och arrangera 

evenemang eller konserter kommer bli vanligare. Platser kommer alltså vara mer tillgängliga 

för förändring för att skapa nya platser, våga testa nya saker och vara föränderliga för trender 

och nya behov. 

 

Klart är i alla fall att kommunen har som vision att fortsätta vara och utvecklas som en levande 

stadskärna. Den absolut största utmaningen blir att hänga med i utveckling och trender, att se 

behoven och utveckla den attraktiva stadskärnan utefter de, men också att ta tillvara på Örebros 

unika kvaliteter. För att klara av detta krävs samverkan mellan stora aktörer som exempelvis 

kommunen, näringslivet och regionen, för att försöka att bilda en samsyn kring utvecklingen. 

Även samverkan med fastighetsägare är av stor vikt dels för att skapa en känsla av att 

fastighetsägarna är med och bygger staden tillsammans med kommunen och dels för att skapa 

goda stadsmiljöer. En god miljö utanför en fastighet är av värde både för kommunen i form av 

en attraktiv offentlig plats, men även för fastighetsägaren vars fastighetsvärdering lär öka. En 

samverkan på flera plan är alltså av stor vikt för att skapa en attraktiv stad.  

 

Avslutningsvis menar Berg att det gäller att inte halka efter i trender och utveckling för att 

fortsätta vara en attraktiv stadskärna. De livfulla evenemangen och uteserveringarna bidrar 

starkt till den levande staden, men samtidigt gäller det att prioritera vad de offentliga rummen 

ska användas till och inte glömma vikten av gratis mötesplatser. Berg tror att Örebros 

stadskärna kommer vara en fortsatt attraktiv mötesplats även i framtiden. 
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8. Stadslivets nya karaktär – en analys 

 

Stadskärnan har historiskt sett ständigt förändrats efter nya trender och handelsmönster, vilket 

tydligt beskrivs i redogörelsen för den historiska utvecklingen av Bergman. Vidare tyder inget 

i det insamlade materialet på att stadskärnans utveckling kommer avstanna, varför stadskärnan 

kommer fortsätta att förändras nu såväl som i framtiden. Historiskt har handeln varit både navet 

och den pådrivande faktorn i förändringen, men även grunden till att staden och stadslivet finns. 

Att staden och stadslivet fortfarande är beroende av handeln råder det inget tvivel om. Frågan 

är hur länge och i hur stor grad beroendet mellan handel och stadskärnan kommer kvarstå? 

 

Till en början kommer handeln fortsatt ha stor betydelse för stadslivet och stadskärnans 

förändringar, även om förändringen kommer vara av en negativ karaktär för de fysiska 

butikerna genom att e-handeln tar marknadsandelar från stadskärnans handel. Mycket tyder på 

att handeln i stadskärnan kommer att minska markant, men om det gäller en minskning på 25 

% eller en total handelsdöd går bara att spekulera i. Förutsatt att e-handeln är den största 

konkurrenten, kommer utvecklingen gå relativt långsamt sett till den generationsbaserade 

naturliga e-handelstillväxten. En given utgångspunkt är i alla fall en minskande handel i 

stadskärnan men så länge den finns kvar kommer den ha betydelse. 

 

Lika länge som staden varit beroende av handel har stadskärnan varit en betydelsefull 

mötesplats. Detta mycket genom handelns lockelse, men även genom attraktiva offentliga 

miljöer. Olsson menar att det rika offentliga livet är av vikt bland annat för att det medger nöje 

genom att se andra människor och beskåda gatans teater. Olsson menar även att det rika 

offentliga livet skapar en känsla av samhörighet och delaktighet, vilket gör att invånare känner 

ansvar för och värnar om sin stad och dess helhet, bland annat bevarandet av stadskärnan som 

mötesplats. Förutsatt att dagens stadsliv är rikt och invånare känner ett ansvar, kan engagemang 

väckas kring just bevarandet av stadskärnan som nöjes- och mötesplats om handelns minskning 

riskerar att skada stadskärnan utifrån dessa kvaliteter.  

 

Den offentliga bilden som förmedlas i rapporter och debatter är av en handel och stadskärna i 

kris och förfall. Bilden som förmedlats i intervjuerna med Storm från City Örebro och Berg 

från Örebro kommun visar däremot inte alls samma sak. Deras bild förmedlar tvärt om hopp 

om framtidens stadskärna som en livfull och aktiv sådan. De båda parternas samstämmighet i 
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flertalet frågor överraskar eftersom utgångspunkten var att de skulle återge olika perspektiv 

utifrån respektive organisations bakgrund. Eventuellt kan samstämmigheten grundas i ett gott 

samarbete mellan de två aktörerna vilket skapat en liknande målbild av framtidens Örebro, men 

detta är inget som framkommit under intervjuerna. 

 

Varken Storm eller Berg tror att handeln kommer att försvinna helt, men att den kommer 

påverkas mycket av digitaliseringen. E-handelns relativt långsamma utveckling är däremot till 

stor fördel för stadskärnans aktörer som får tid att skapa förutsättningar för en fortsatt levande 

stadskärna på andra sätt än genom endast handel. Till skillnad från Bergman ser nämligen både 

Storm och Berg andra verksamheter och aktiviteter som kan locka in till stadskärnan och ge 

den liv. Även Boverket menar att stadskärnan kommer att locka av andra anledningar än just 

handel i framtiden, även om handeln fortfarande kommer finnas kvar i någon form. Lockelsen 

kommer framförallt vara i form av stadskärnan som social mötesplats, vilket de tre parterna är 

överens om. Berg ser redan nu en trend av att stadslivet tagit en större social karaktär och är 

något hon tror kommer utvecklas ytterligare. Boverket ser ett behov av rika, varierade och 

tillgängliga mötesplatser i framtiden. Stadskärnan kommer däremot inte locka människor för 

att upprätthålla den levande staden om den inte är attraktiv. 

 

En attraktiv stadskärna kopplas flera gånger under intervjuerna ihop med en livfull och aktiv 

stadskärna, som att de är likställda med varandra. En aktiv och livfull stadskärna ses därför som 

en attraktiv stadskärna. En grund för en attraktiv stadskärna är att den är trygg menar Storm och 

Berg. Även Jacobs talar om den levande och fungerande staden som trygg. För att göra 

stadskärnan trygg krävs bland annat övervakning, vilket enligt Jacobs sker av alla gatans 

användare som övervakar genom att vara uppmärksamma på sin omgivning och hjälpas åt att 

hålla ordning. Ju fler som använder gatan och ger den liv, desto fler övervakare får gatan vilket 

ökar tryggheten ytterligare. Genom att ha en god blandning av olika och många verksamheter i 

stadskärnan fylls nästan alla timmar på dygnet av någon typ av människorörelse, vilket skapar 

en trygghet hela dygnet runt. De många verksamheterna vill i sin tur erbjuda sina kunder en 

trygg upplevelse, varför verksamhetsägarna blir en extra stark övervakare av gatan och området 

kring sin verksamhet. Jacobs beskrivna förutsättningar för trygghet stämmer väl överens med 

City Örebros verksamhet, som försöker skapa trygghet genom samverkan mellan olika aktörer 

i stadskärnan. Detta på uppdrag av verksamhetsägarna, som alltså vill skapa en trygg miljö för 

sina kunder. Storm talar även om vikten av en blandning av verksamheter i stadskärnan i linje 

med Jacobs ingredienser för att skapa trygghet. En sådan blandning medger även en livfull stad 
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eftersom ett brett utbud tilltalar och lockar många olika grupper i samhället in till stadskärnan, 

vilka i sin tur bidrar till en tryggare stadskärna genom fler övervakare och ordningshållare. 

 

För att skapa trygga och attraktiva miljöer talar både Storm och Berg om betydelsen av 

samverkan mellan viktiga aktörer. Storm exemplifierar City Örebro som en förebild men 

trycker framförallt på fördelarna att arbeta enligt modellen Business Improvement Districts 

(BID:s). Om en majoritet av fastighetsägarna inom ett område önskar förbättra trygghets- och 

attraktivitetsaspekter inom ett visst område, tvingas alla fastighetsägare inom området att bidra 

och stötta ekonomiskt i den bildade BID:en. Genom ett sådant kapitalstarkt tillvägagångssätt 

kan bland annat stora förbättrande insatser göras i den fysiska miljön, tillsammans med 

kommunen. Insatserna gynnar inte bara stadskärnan i form av större trygghet och attraktivitet 

utan även fastighetsägarna själva genom en mer attraktiv fastighet. Ett sådant samarbete mellan 

fastighetsägare och kommunen ser Berg som en förutsättning för att ta tillvara på Örebros alla 

kvaliteter och därmed skapa en unik och attraktiv stadskärna. Ett samarbete mellan stadskärnans 

stora aktörer kan även skapa bättre förutsättningar att se rätt behov och att följa med i 

utvecklingen och trender. 

 

Något attraktivt i Örebros stadskärna som Storm och Berg är överens om är de stora konst- och 

musikevenemangen Open Art och Live at Heart som är tillfälliga men återkommande 

underhållande evenemang som skapar tillfälliga mötesplatser på offentliga platser. Det är 

evenemang som lockar människor in till stadskärnan och som bidrar till den levande staden. 

Folkvimlet som skapas förmedlar attraktivitet och inger trygghet i stadskärnan. Användandet 

av de offentliga platserna på detta vis genererar även vidare enligt Olsson positiva egenskaper 

i form av nöje från gatans teater, tolerans skapas genom möten med olika människor, känsla 

av tillhörighet till något större och därmed ansvar för det gemensamma samt att de offentliga 

platsernas demokratiska möjligheter utnyttjas. Större satsningar på liknande evenemang som 

sker under hela året av olika karaktär, kan potentiellt skapa samma mervärde som en god 

blandning av verksamheter gör i stadskärnan. Därav är evenemang och tillfälliga mötesplatser 

av stor betydelse för en livfull, attraktiv och trygg stadskärna. 

 

Då handeln sedan stadens uppkomst haft en stark betydelse för stadslivet är rädslan för 

stadskärnans undergång delvis befogad. Utifrån det insamlade materialet och den presenterade 

tidigare forskningen återfinns däremot hopp om den fortsatt levande staden. En ny kärna i den 

levande staden. Frågan är om stadskärnan är tillräckligt anpassad och redo för att byta ut 
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stadslivets nuvarande huvudingrediens i form av handel, till en huvudingrediens av en mer 

social prägel med mötesplatsen i fokus. 

 

8.1. Slutsatser 
 

1. Vad har handeln för betydelse för stadslivet? 

 

Staden uppstod under medeltiden tack vare centralmaktens påtvingade handelskoncentration 

till handelsplatser för att kunna ta ut handelsavgifter. Handelsplatsen blev så småningom till 

stad och handeln har sedan dess haft en betydande roll för stadens utveckling. Handeln är det 

som till stor del har lockat människor in till staden, vilket i sig skapat ett attraktivt folkliv kring 

handeln som mötesplats. Butikerna i sig verkar för en trygg miljö och folklivet bidrar även till 

en trygghet i stadskärnan genom att människorna omedvetet bevakar gatorna med sin blotta 

närvaro, vilket i sin tur lockar fler människor till staden och därmed ett ännu större 

kundunderlag för butikerna. Butikerna bidrar alltså till en positiv spiral av trygghetsskapande. 

Handeln bidrar alltså starkt till stadens folkliv och därmed även trygghet i stadskärnan. 

Användandet av stadskärnan och stadens offentliga platser bidrar i sin tur till en ökad tolerans 

för andra människor och en känsla av tillhörighet till och ansvar för samhället. 

 

I modern tid har detaljhandeln i stadskärnan förlorat marknadsandelar till förmån för 

externhandelsområdens utbredning och e-handelns framväxt. Detta har gjort att butikshandeln 

i stadskärnan minskat, vilket i sin tur riskerar att minska attraktionskraften till stadskärnan och 

därmed även folklivet samt tryggheten. Alltså ett mindre aktivt stadsliv. Vad som kommer 

hända med handeln i stadskärnan och dess långsiktiga framtida betydelse för stadslivet är 

omöjligt att säga. Det går däremot att fastställa handelns historiska betydelse för stadslivet, att 

handeln idag har stor betydelse samt att handeln kommer ha en betydelse för stadslivet och dess 

utveckling under en överskådlig framtid. Handeln lär även ha en betydelse för stadslivet så 

länge handeln i någon form finns kvar i stadskärnan. 

 

2. Hur bibehålls ett aktivt stadsliv som mittpunkt för möten mellan människor, även om handeln 

begränsas i stadskärnan? 

 

Stadskärnan är som en komplex organism där många olika delar är ömsesidigt beroende av 

varandra och gemensamt bidrar till dess positiva utveckling och attraktivitet. I svaret ovan 
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nämns handeln som stark bidragande faktor till folklivet och tryggheten vilket vidare genererar 

ännu fler positiva kvaliteter. Om handeln begränsas krävs något nytt för att ersätta attraktionen 

till stadskärnan och därmed bevarandet av det aktiva stadslivet och tryggheten. Ett sätt att skapa 

både trygghet och attraktivitet på är genom samverkan mellan stora betydelsefulla aktörer i 

stadskärnan, som kan skapa goda förutsättningar genom att bland annat investera i och utveckla 

den fysiska miljön ur trygghets- och attraktionsperspektiv. Det krävs också att stadens aktörer 

är lyhörda efter nya trender och behov och skapar utrymme för dessa. 

 

Dagens utveckling pekar utöver centrumhandelns negativa riktning mot en trend där 

stadskärnan har fått en allt viktigare roll som social mötesplats och för sociala verksamheter. 

Bland annat genom unika möten som inte digitala mötesplattformer kan erbjuda, exklusiva 

evenemang, varierade mötesplatser, upplevelser samt restauranger och caféer. Dessa 

verksamheter har stor potential att fylla ut det tomrum som detaljhandeln riskerar att lämna 

efter sig, både i form av lokaler och attraktionskraft. Men här krävs att fastighetsägare och andra 

stora aktörer gemensamt tar sig an trenden och arbetar för att skapa attraktiva miljöer och 

förutsättningar för att denna typ av verksamheter kan ta plats. 

 

Att bibehålla ett aktivt stadsliv kräver alltså stora insatser varav alla verkar nödvändiga för att 

lyckas. Utan något färdigt recept för framtidens attraktiva stadskärnor krävs nytt tänk för att 

bevara en betydelsefull stadskärna som lockar och därmed bevarar det aktiva stadslivet.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide City Örebro – Stina Storm 
 
PERSONLIG BAKGRUND: 

1. Vad heter du? 
2. Vad har du för yrkesroll/funktion? 
3. Vad har organisationen du arbetar på för syfte? 

 
GENERELLT OM STÄDER OCH TORG I BAKGRUND: 

4. Vad tror du det är som lockar människor in till stadskärnan? 
5. Berätta vilka faktorer du ser som nödvändiga för att skapa en levande stadskärna som 

ger förutsättningar för möten mellan människor?  
- Hur påverkar fysiska strukturer möjligheten till goda möten? 
- Varför är det nödvändigt med en levande stadskärna? 

6. Ni har som mål att ”Vidareutveckla och bibehålla en attraktiv stadskärna”, vill du 
utveckla vad en attraktiv stadskärna är för er? 

- Vad ser ni för värde i en attraktiv stadskärna och bra mötesplatser för 
människorna i staden och för hela samhället? 

7. Arbetar ni något utifrån att skapa bra mötesplatser? 
8. Ser ni någon koppling mellan handeln i city och stadskärnan som mötesplats? 

- Både butikerna i sig och för staden som helhet. 
- Finns det tillräckligt bra förutsättningar för ett gott stadsliv och möten tycker 

du? 
- Vad uttrycker handlarna i centrum idag för svårigheter och problem? 
- Vad ser ni för lösningar på problemen? 

9. Vad ser ni att stadens torg som fysisk plats har för betydelse för stadslivet? 
- Som mötesplats? 
- För handeln?  
- Ser ni någon speciell betydelse/funktion av torgen i Örebro?  
- Har Stortorget spelat ut sin roll? 

10. Vad har ni sett för förändring av centrum under de senaste decennierna? 
- Vilka utmaningar har uppstått och vilka fenomen har dykt upp eller 

försvunnit? 
 
OM STÄDER I FRAMTIDEN: 

11. Vad ser ni för förändringar framåt, i stort, av stadskärnor, handel och torg? 
- Vad är det som driver denna förändring? 
- Vilka hinder kommer stötas på, för stadslivet och handeln? 
- Är stadskärnan fortfarande en viktig mötesplats? 
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12. Vad har ni för vision/drömutveckling av Örebros stadskärnans utseende i framtiden? 
- Utgår detta från er vision att ”Örebro ska uppfattas som ”Den lilla 

storstaden” med nära till allt och personlig storstadspuls”? Utveckla 
annars! 

- Vad tror ni att vi står inför för utmaningar för att nå er vision? Vilket arbete 
krävs och vilka hinder finns? 

13. Hur ser ni på detaljhandelns betydelse för framtidens stadsliv i centrum? 
14. Ni har ett mål som lyder ”Örebro ska vara en upplevelsestad för handel, turism, 

events och övrig besöksnäring.” Ser ni någon förändring i olika verksamheter 
platstagande i stadskärnan, så som detaljhandel, event, restauranger, caféer? 

- Tar butiker mindre plats och restauranger, caféer och event större plats? 
- Om ja, hur påverkar det stadslivet idag och hur kommer det förändra 

framtidens stadskärna och stadsliv? 
- Om ja, hur påverkar detta detaljhandeln? 
- Om inte, har antalet restauranger i staden ökat alls? Och har dem i så fall 

tagit andra lokaler än lokaler som tidigare används av detaljhandeln? 
15. Vad tror ni vi står inför för utmaningar gällande att bevara en levande stadskärna där 

människor kan mötas i framtiden? 
16. Hur ser ni på internet-handelns samt externa köpcentrums utveckling? 
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Bilaga 2 
 
Örebro kommun – Lovisa Berg 
 
PERSONLIG BAKGRUND: 

1. Vad heter du? 
2. Vad har du för yrkesroll? 
3. Vad har organisationen du arbetar på för syfte? 
 

GENERELLT OM STÄDER OCH TORG I BAKGRUND: 
4. Vad tror du det är som lockar människor in till stadskärnan? 
5. Berätta vilka faktorer du ser som nödvändiga för att skapa en levande stadskärna som 

ger förutsättningar för möten mellan människor? 
- Hur påverkar den fysiska strukturen möjligheten till goda möten? 
- Hur arbetar ni för att skapa möjligheter till en levande stadskärna med 

mycket möten? 
- Varför är det nödvändigt med en levande stadskärna? 

6. Vad innebär enligt dig/kommunen en attraktiv stadskärna? 
- Vad ser ni för värde i en attraktiv stadskärna för människorna i staden och 

för hela samhället? 
7. Ser ni någon koppling mellan handeln i city och stadskärnan som mötesplats? 

- Både butikerna i sig och för staden som helhet. 
- Finns det tillräckligt bra förutsättningar för ett gott stadsliv och möten? 

8. Vad ser ni att stadens torg som fysisk plats har för betydelse för stadslivet? 
- Som mötesplats? 
- För handeln?  
- Ser ni någon speciell betydelse/funktion av torgen i Örebro?  
- Har Stortorget spelat ut sin roll? 

9. Vad har ni sett för förändring av centrum under de senaste decennierna? 
- Vilka utmaningar har uppstått och vilka fenomen har dykt upp eller 

försvunnit? 
- Hur har Örebros centrum förändrats som mötesplats? 
- Hur har stadslivet förändrats? (mer attraktiv stadskärna idag?) 

 
OM STÄDER I FRAMTIDEN: 

10. Vad ser ni för förändringar framåt, i stort, av stadskärnor, handel och torg? 
- Vad är det som driver denna förändring? 
- Finns det något som gör det svårt att nå dit? 
- Är stadskärnan fortfarande en viktig mötesplats? 

11. Vad har ni för vision/drömutveckling av Örebros stadskärnans utseende i framtiden? 
- Vad krävs för arbete och förändringar för att nå visionen? 
- Vad tror ni att vi står inför för utmaningar för att nå er vision? Vilka hinder? 

12. Hur ser ni på detaljhandelns betydelse för framtidens stadsliv i centrum? 
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13. Ser ni någon förändring i olika verksamheter platstagande i stadskärnan, så som 
handel, event, restauranger, caféer? 

- Tar butiker mindre plats och restauranger, caféer och event större plats? 
- Om ja, hur påverkar det stadslivet idag och hur kommer det förändra 

framtidens stadskärna och stadsliv? 
- Om ja, hur påverkar detta detaljhandeln? 
- Om inte, har antalet restauranger i staden ökat alls? Och har dem i så fall 

tagit andra lokaler än lokaler som tidigare används av detaljhandeln? 
14. Vad tror ni vi står inför för utmaningar gällande att bevara en levande stadskärna där 

människor kan mötas i framtiden? 
- Hur ser ni på internet-handelns samt externa köpcentrums utveckling? 


