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Sammanfattning 

 

Syftet med den här studien är undersöka hur Tybble torg och Rosta centrum situation ser ut 

idag då de tillhör Örebros äldsta stadsdelscentrum. Syftet består även av att undersöka hur sam-

hällsförändringar kan påverka stadsdelscentrum och hur utvecklingen sett ut den senaste tiden.  

Studien kommer att presentera demografiska och geografiska perspektiv på Tybble och Rosta 

samt intervjuer med företagare i respektive stadsdelscentrum. Studien baseras främst på en  

jämförelse mellan stadsdelscentrumen och hur utvecklingen sett ut sedan januari 2015. 

 

Studien fokuserar på följande frågeställningar: 

 Vilka skillnader och likheter finns mellan Tybble torg och Rosta centrum ur ett 

demografiskt och geografiskt perspektiv? 

 Hur har utvecklingen sett ut för stadsdelscentrumen sedan januari 2015? 

 Vad och vilka förändringar i samhället kan påverka stadsdelscentrum? 

 

Studien presenterar skillnader och likheter mellan Tybble torg och Rosta centrum. Likheter 

finns dels i demografin, även om tredje största ålderskategorin skiljer stadsdelscentrumen åt. I 

Tybble består den tredje största befolkningsgruppen av 19–24-åringar, medan Rosta har  

50–64-åringar som sin tredje största åldersgrupp. Andra likheter finns i form av ett nästintill 

likadant utbud som matbutik, blombutik, cykelbutik, restaurang, frisör och kiosk i de båda  

centrumen. 

 

Sedan januari 2015 har Ica Maxi etablerats i Tybblerondellen i södra Tybble. Etableringen har 

gett stor inverkan på Tybble torg och butikerna upplever en stor förlust av kunder. Kunderna 

väljer bort handeln på Tybble torg till förmån av Ica Maxi. Utebliven handel i en butik påverkar 

andra butiker på torgen. I Rosta har ingen etablering av storhandel ägt rum på sistone och därför 

går det mycket bättre i Rosta. Rosta står dock inför utmaningar ändå då kundtillströmningen 

inte är så stor, då många väljer att handla lite i centrumet istället för mycket. 

 

De förändringar i samhället som kan påverka stadsdelscentrum är exempelvis etableringen av 

ett storköp, vilket den här studien beskriver. Demografi och expansion av bostadsområden är 

också faktorer som kan påverka stadsdelscentrum. Förmodligen finns andra förändringar som 

kan ge påverkan. Dessa förändringar tas inte upp i den här studien. 

 



 
 

1. Inledning ............................................................................................................................ 1 
1.1 Bakgrund ....................................................................................................................... 1 

1.2 Inledning ........................................................................................................................ 2 

1.3 Syfte............................................................................................................................... 3 

1.4 Frågeställning ................................................................................................................ 3 

1.5 Avgränsning .................................................................................................................. 3 

1.6 Disposition .................................................................................................................... 3 

2. Metod, kartor och litteratursökning ................................................................................ 4 
2.1 Metod............................................................................................................................ 4 

2.2 Kartor............................................................................................................................ 6 

2.3 Litteratursökning .......................................................................................................... 6 

3. Tidigare forskning och teoretiska begrepp ..................................................................... 7 

3.1 Grannskapsenheten, kvartersstaden och ABC-staden .................................................. 7 

3.2 Folkhemmet .................................................................................................................. 9 

3.3 Konsumtionssamhället ................................................................................................. 10 

3.4 Tillbakagång och konkurrens ....................................................................................... 12 

4. Två stadsdelscentrum ....................................................................................................... 12 
4.1 Tybble torg ................................................................................................................... 12 

4.1.1 Geografi ................................................................................................. 12 

4.1.2 Demografi .............................................................................................. 14 

4.1.3 Politisk bakgrund ................................................................................... 15 

4.1.4 Intervju Ica Nära  ................................................................................... 16 

4.1.5 Intervju Accacia Interflora .................................................................... 18 

4.1.6 Sammanfattning av intervjuer på Tybble torg ....................................... 19 

4.2 Rosta centrum ............................................................................................................... 19 

4.2.1 Geografi ................................................................................................. 19 

4.2.2 Demografi .............................................................................................. 21 

4.2.3 Intervju Coop Nära ................................................................................ 21 

4.2.4 Intervju Vintergatans blommor ............................................................. 23 

4.2.5 Sammanfattning intervjuer i Rosta centrum .......................................... 24 

4.3 Geografiska förhållanden .............................................................................................. 25 

5. Analys, slutsats och slutreflektion .................................................................................... 26 

5.1 Analys ............................................................................................................................ 26 

5.2 Slutsats och slutreflektion ............................................................................................. 29 

Källförteckning ........................................................................................................................ 31 

Bilaga 1 ..................................................................................................................................... 33



1 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

2007 flyttade jag till Örebro. Sedan dess har jag bott på flera platser i Örebro men sedan 2013 

har jag bott i stadsdelen Rosta, även kallat Stjärnhusen på grund av sina karaktäristiska hus. I 

Rosta ligger Rosta centrum, vilket utifrån verkar vara ett välmående stadsdelscentrum med  

flertalet olika näringsidkare. Där finns matbutik, frisör, restaurang, blombutik och cykelaffär. 

Det har fått mig att fundera om det finns fler liknande stadsdelscentrum i Örebro eller om Rosta 

centrum är ett undantag bland Örebros stadsdelscentrum. 

 

Tidigare under den tid jag har bott i Örebro, har jag bott i närheten av Tybble. Jag har då många 

gånger tagit del av det utbud Tybble torg har att erbjuda. Enligt egen uppfattning var det som 

attraherade folk till Tybble centrum den matbutik som ligger på det torget. Under de år jag 

bodde i området (2007-2011) verkade Tybble torg liksom Rosta centrum vara ett välmående 

centrum med hög livlighet och många kunder som besökte butikerna. Strax efter att jag flyttade 

ifrån området startade planer på att bygga en stor Ica Maxi-butik i Tybble. 

 

– 6 000 kvadratmeter vill man bygga, det är inte jättevarianten av en Ica Maxi. Sedan försöker vi komplettera 

med bostäder ut mot Tybblerondellen, så inte butiken ser ut att vara ”utkastad”. (Månzon 2012) 

 

Ica Maxi-butiken invigdes vintern 2015 och om butiken påverkat handeln i Tybble centrum, är 

något studien kommer att bearbeta. Skulle till exempel en ny stor matbutik påverka  

näringsidkarna i Rosta centrum? Finns det andra konkurrenssituationer som skulle påverka han-

deln i stadsdelscentrum eller är stadsdelscentrumen en rest från förr som kommer hålla i sig år 

efter år? Det och andra liknande frågor är något som blev de första funderingarna inför den här 

studien. 
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1.2 Inledning 

Sverige är ett land under ständig förändring. En stor del av förändringen beror på globalisering. 

Globaliseringen sker i stora och små drag i hela världen och den påverkar oss mer än vad vi kan 

föreställa oss. Den har förändrat oss och förändrar oss i den utsträckning att vi idag exempelvis 

inte konsumerar på samma sätt som för 50 år sedan, när vi talar om individnivå. Globaliseringen 

förändrar också vårt beteende och har även gjort vissa av oss väldigt bekväma. Idag sker  

handeln över hela världen. Länder exporterar och importerar sinsemellan. Med ett enkelt knapp-

tryck vid datorn eller annat tekniskt medel kan vi klicka hem i stort sett vad som helst, från hela 

världen. Det är fullt möjligt att inte behöva gå utanför våra hem men ändå kunna beställa hem 

allt det vi anser oss behöva, både mat som tekniska prylar som kan underlätta vår vardag och 

allt däremellan. 

 

Olika stadsdelscentrum över hela landet står därför inför stora utmaningar. Dels ett ständigt hot 

om ökad konkurrens från såväl stora köplador i utkanten av staden, som nyetablering av stora 

matbutiker i närheten. Dels att kundernas efterfrågan ser annorlunda ut idag jämfört med när 

stadsdelcentrumen vara nybyggda. Även kundernas konsumtionsmönster ser annorlunda ut 

idag.  

 

Om staden vill att dess stadsdelscentrum hålls fortsatt levande utan ett minskande besöksantal 

måste staden anpassa sig till den verklighet som står framför dem. Den här studien skall ta reda 

på om utvalda stadsdelscentrum existerar under hot från andra aktörer eller om utvalda  

stadsdelscentrum fortfarande är lika välmående som vid uppkomsten. För att finna svar på den 

frågan kommer jag att utföra intervjuer med företagare i berörda stadsdelscentrum.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med den här studien är undersöka hur Tybble torg och Rosta centrum situation ser ut 

idag då de tillhör Örebros äldsta stadsdelscentrum. Syftet består även av att undersöka hur  

samhällsförändringar kan påverka stadsdelscentrum och hur utvecklingen sett ut den senaste 

tiden.  I studien kommer jag genom intervjuer undersöka vad företagarna i stadsdelscentrumen 

har för uppfattning om just deras stadsdelscentrum. 
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1.4 Frågeställning 

Studiens frågeställning är följande: 

 Vilka skillnader och likheter finns mellan Tybble torg och Rosta centrum ur ett 

demografiskt och geografiskt perspektiv? 

 Hur har utvecklingen sett ut för stadsdelscentrumen sedan januari 2015? 

 Vad och vilka förändringar i samhället kan påverka stadsdelscentrum? 

 

1.5 Avgränsning 

Studien fokuserar på stadsdelscentrumen Tybble torg och Rosta centrum. Att ägna studien åt 

fler stadsdelscentrum skulle ta upp för stort utrymme i tid och plats i uppsatsen. I studien  

presenteras befolkningsstatistik om vilka som bor i Tybble och Rosta. Även om  

stadsdelscentrumen skulle ha en kundgrupp som sträcker sig utanför den egna stadsdelen 

 kommer information begränsas till just Tybble och Rosta. Exempelvis kanske Tybble torg har 

eller har haft många besökare från Almby, Sörby och Brickebacken men demografi och  

geografi om de stadsdelarna kommer inte att inkluderas i uppsatsens studie. Jag har även valt 

att avgränsa mig ifrån att jämföra de två stadsdelscentrumen utifrån arkitektur-perspektiv. 

 

1.6 Disposition 

Den här uppsatsen består av fem kapitel och varje kapitel består av varierande antal avsnitt. 

Följande kapitel efter det här avsnittet bearbetar vilka metoder jag använt mig utav i den här 

studien samt vilket material den består av. Därefter följer kapitel tre om tidigare forskning och 

teoretiska begrepp. I kapitel fyra redogör jag den empiriska studien jag har utfört. Kapitel fem 

har ett innehåll bestående av analys, slutsats och diskussion. Till slut avslutas uppsatsen med 

källförteckning och bilaga. 

 

2. Metod, kartor och litteratursökning 

2.1 Metod 

I det här avsnittet redogör jag för vilka tillvägagångssätt jag använt mig av för den här studien. 

I kapitlet kommer det även att redogöras för vilken litteratur jag använt mig av och hur jag 

funnit den. För den här studien har jag valt att använda mig av kvalitativa metod. I studien har 

jag haft en önskan om bredare och mer utvecklade svar från intervjuobjekten där de kunnat tala 

till punkt istället för att svara på enkäter med förutbestämda svar. Därför anser jag att kvalitativ 

är mest lämplig för den här studien. Uppsatsen består av djupintervjuer med butik- och 
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restauranginnehavare i Rosta centrum och på Tybble torg. För att skapa mig en större 

uppfattning och förståelse för kvalitativ metod har jag använt mig av referenslitteratur: 

Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, skriven av Idar Magne Holme 

och Bernt Krohn Solvang (1995). 

 

Uppsatsens metod är begränsad till kvalitativ metod. Metoden består av intervjuer. Det har inte 

varit möjligt att intervjua alla butiks- och restauranginnehavare i båda centrumen. Dels på grund 

av tidsaspekten och att vissa av de tillfrågade inte har velat delta. Under de intervjuer jag har 

gjort har jag använt mig av samma frågor till samtliga intervjuobjekt. Intervjuerna har trots det 

inte sett likadana ut då jag har ställt frågorna i olika ordning efter vad som varit relevant.  

Frågorna kan ses i bilaga 1. 

 

Holme och Solvang skriver att som forskare finns en önskan om att undvika att  

intervjusituationen styrs för mycket av forskaren.  Därför undviker man att använda sig av  

standardiserade frågeformulär. Istället är det önskvärt att de personer som intervjuas ger sina 

egna uppfattningar, och att de så långt det är möjligt själva styr intervjun. Forskaren har sedan 

innan skrivit en manual med frågor inför intervjun. Dock är det inte nödvändigt att följa den 

punkt för punkt. Däremot är det viktigt att ändå täcka in de frågor och funderingar man som 

forskare vill reda ut. Det är vanligt i intervjusituationen att nya idéer och uppfattningar dyker 

upp under intervjuns gång som ersätter de frågor som finns i manualen (Holme & Solvang 1995, 

s 111).  

 

Inom den kvalitativa metoden är det viktigt att forskaren är medveten om att det inte går att ge 

sig in i forskningen med total objektivitet, utan som forskare har man både fördomar och  

för-förståelse om ämnet som skall studeras. Dessa fördomar och förförståelser kan man ha  

tillskansat sig genom utbildning och egen erfarenhet. Fördomar är den subjektiva uppfattningen 

vi har om det vi skall studera. Det är omöjligt att helt undanskuffa de subjektiva värderingarna, 

såväl i det vardagliga livet som i forskning (ibid, s 103-104). 

 

För både forskaren och den som blir intervjuad kan intervjusituationen vara krävande. Den som 

forskar måste kunna undvika att lägga över sina egna uppfattningar om svaren till frågorna i 

manualen. Det är viktigt att forskaren är helt öppen, även för icke-verbala uttryck som  

kroppsspråk och ansiktsuttryck. För den som blir intervjuad ställs också krav, bland annat att 

frågorna som besvaras inte innebär att kryssa i olika rutor, utan att de svar som ges är  
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redovisningar samt att hen gärna får argumentera för sina åsikter. En bra intervju leder därför 

till att den intervjuade känner sig lyssnad på av forskaren. Att samtalet känns otvingat, öppet 

och spontant, för att intervjusituationen skall kännas lyckad för både forskare och den  

intervjuade kan intervjusituationen lett till att tillit uppstått mellan de båda parterna (ibid, s 115). 

 

En av studiens intervjuer görs med en egenföretagare. Personen hade inte tid att träffas för att 

genomföra intervjun. Därför utfördes intervjun via mejl. Jag skickade samma frågor till  

personen, som jag ställde när jag träffade de andra intervjuobjekten. 

 

De som driver företag i de stadsdelscentrum som behandlas i studien hyr sina lokaler av Öbo. 

Öbo har det yttersta ansvaret för stadsdelscentrumen. Därför har jag ansett det vara viktigt att 

någon representerar Öbo. Jag har kontaktat Öbo via deras kundservice och har då blivit  

hänvisad till deras lokalutvecklare med ansvar för stadsdelscentrum. Personen har tyvärr med-

delat att det inte finns tid att besvara frågorna som arbetssituationen ser ut nu under tiden den 

här studien gjordes. 

 

Jag har också skickat förfrågan till Örebro kommuns mark- och exploateringschef i hopp om 

att få svar på frågor av någon på avdelningen med ansvar för dessa frågor. Även här har svar 

tyvärr uteblivit och jag har inte kunnat ge en bild från den ”andra sidan”. 

 

2.2 Kartor 

I studiens empiri använder jag mig av kartor för att skapa en tydligare bild och en bättre  

uppfattning om studiens geografiska områden. Kartorna har jag letat upp på olika kartsidor på 

Internet. Jag har sökt fram de aktuella områdena på respektive kartsida och jämfört tydligheten 

kartorna emellan. Därefter har jag tagit skärmavbilder från den karta jag ansåg bäst, och klistrat 

in i ett fotoredigeringsprogram för att anpassa kartan till det här dokumentet. Jag är medveten 

om att trots noggrann granskning av vardera karta på de olika sidorna på Internet, ger inte  

kartorna en fullständig bild då det inte står gatunamn på varje gata. Kartsidan jag till slut  

använde mig av blev hitta.se.  

 

2.3 Litteratursökning 

En viktig grund för den här studien är litteraturen och studieunderlag. Trots att studien inte är 

en litteraturstudie är viss litteratur ändå nödvändig, dels för att finna och reda ut tidigare 
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forskning, men även för att få en bakgrund och förståelse för metod-avsnittet, analysdelen samt 

kunna ge en bakgrund till det empiriska avsnittet i studien. 

 

För att hitta väsentlig litteratur har jag haft olika tillvägagångssätt. Jag har blivit tipsad från 

lärare samt handledare på kursen om litteratur. Jag har också sökt igenom litteraturlistorna i 

kursplanerarna för kulturgeografi för att se om lämplig litteratur fanns där. Utöver det har jag 

främst använt mig av Örebro universitetsbiblioteks sökverktyg för litteratur och databaser; 

Summon, Libris och Diva. Dessa tre sökverktyg finns på eller länkas till, från Örebro 

Universitetsbiblioteks hemsida. Till sist har jag använt mig av sökmotorn Google. De sökord 

jag har använt mig av är: stadsdelscentrum, Rosta, Tybble och ABC-stad. Jag har funnit mycket 

material, men tyvärr har jag fått avstå från en del av materialet på grund av plats- och tidsbrist.  

 

3. Tidigare forskning/teoretiska begrepp 

3.1 Grannskapsenheten, kvartersstaden och ABC-staden. 

 

Grannskap är platsen för ens liv, platsen där man känner rotfasthet, värme och omsorg. Grannskap är något 

gott. (Franzén och Sandstedt, 1993, s 39)  

 

Citatet ovan inleder det här kapitlet med att beskriva hur idén om grannskapet såg ut i 

efterkrigstiden. Under efterkrigstiden förändrades städernas mönster i Sverige. Stadsmönstret 

kom att präglas av funktionsuppdelning. Sedan 1800-talet åtskildes arbete ifrån boende, men 

först efter andra världskriget tar det definitiva former i Sverige. Den tekniska och ekonomiska 

utvecklingen tar vid och funktionsuppdelningen tar plats (Franzén och Sandstedt 1993, s 293). 

Vad är då en funktionsuppdelad stad?  

 

Staden är uppdelad i flera olika områden. Varje område har sin funktion. Grannskapsenheten 

är boendets funktion. Det är dock inte bara boendet som växer fram som ett funktionsområde i 

staden. I utkanten av staden växte industriområden och sjukhusområden fram. I utkanten av 

staden hamnade även kontoren, och stormarknaderna. Under efterkrigstiden föddes begreppet 

city och där förläggs handel och kontor. Stadens funktionsuppdelning förstärks genom att 

trafiksystemet i staden byggs ut och anpassas till bilismen. (ibid, s 293-294) 

 

Innan den funktionsuppdelade staden var det kvartersstaden som präglade städerna. I 

kvartersstaden hade befolkningen mycket nära till sina olika aktiviteter. Skillnaden mellan 
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städerna innebar att avstånden växte för individen i samband med den funktionsuppdelade 

staden. Idag måste vi individer förflytta oss över stora avstånd och behovet för transport har 

ökat kraftigt. Före efterkrigstiden fanns det mesta på nära avstånd för befolkningen och 

individen behövde inte förflytta sig särskilt långa avstånd. Inom kvarteret där människor mest 

höll till kunde flera funktioner finnas. I kvartersstaden fanns flertalet verksamheter, oftast 

oberoende av varandra inom kvarteret. Människor bodde främst i husens övre våningar och i 

gårdshusen. Verksamheterna bestod av olika hantverkare och verkstäder, men också flera 

småbutiker som mjölkbutiken, skomakare, caféer och skomakare för att ge exempel. 

Industrierna kunde vara placerade i kvarteret. Vissa industrier upptog hela kvarter då de redan 

på den tiden kunde vara stora och även skolor kunde uppta hela kvarter. Att verksamheterna 

låg så tätt inpå de boende i den äldre staden kallas idag för funktionsintegrering (ibid, 293-294). 

 

Kvartersstaden upplöstes både inifrån och utifrån. Utifrån upplöstes kvartersstaden av bilismen 

som tog sig in i staden. Gatornas tidigare utformning ansågs omodern, dels på grund av det 

stora antalet gatukorsningar som kvarterssystemet orsakade, men även för att gatorna var för 

smala för den allt mer tilltagande biltrafiken. Kvartersstaden upplösande inifrån berodde på att 

verksamheterna som ägde rum i kvarteren expanderade allt mer och upptog större plats. 

Utrymmet i kvarteret räckte inte för hantverkarna och småindustrierna. Franzén och Sandstedt 

(1993, s 295) skriver att det bidrar ytterligare till separationen av arbete och boende. 

 

Klara Bäckström skriver i sin rapport Vällingby vs Norra Djurgårdsstaden – Visioner som 

präglas nya stadsdelar – nu och då (2014, s 4) att under 1950-talet uppstod begreppet ABC-

staden. Syftet med begreppet var att medborgarna i ABC-staden skulle ha arbete, bostad och 

centrum inom sitt närområde. Då delar av centrala Stockholm revs blev nybyggnationen utanför 

Stockholm ett sätt att avlasta stadskärnan. Vällingby, som ligger cirka 2 mil utanför Stockholm 

kom att bli ett tydligt exempel på en ABC-stad. Bäckström gör en jämförelse mellan 50-talets 

Vällingby och 2010-talets stora byggprojekt Norra Djurgårdsstaden. Norra Djurgårdsstaden är 

tänkt att bli en framtidsstad där 10 000 bostäder skall byggas och 30 000 arbetsplatser skall 

skapas. Bäckström gör i sin studie en jämförelse mellan nu-tid och 50-talets tid och tar reda på 

vad som värderas som viktigt i planeringen av stadsdelar samt vad som anses som en attraktiv 

stadsdel, nu och då (1950-tal). 

 

Bäckström (2014, s 29) skriver att det självklart finns skillnader mellan de båda områdenas 

visioner, till exempel vem området är uppbyggt för. 1950-talet präglades av folkhemstanken. 
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Meningen med den var att alla skulle kunna ha ett bra boende. Bra bostäder och billiga bostäder 

byggdes med hjälp av skattepengar. Befolkningen fick även sina behov tillgodosedda genom 

att grundläggande service belades i de nybyggda områdena. Bäckström menar att idag är det 

annorlunda inom såväl samhällsstruktur som bostadspolitik. Därför bemöter ett nytt område 

som Norra Djurgårdsstaden inte bostadsefterfrågan på samma sätt. Området är en nyproduktion 

som ligger i närheten av Östermalm. Det är då lätt att tolka det som att de köpare och hyresgäster 

man vänder sig till är de som är hemmahörande i den övre medelklassen. Jämfört med ABC-

staden Vällingby ser Bäckstöm (2014) Norra Djurgårdsstaden som en stadsdel präglad av 

marknadsstyrning. 

 

 

3.2 Folkhemmet 

Under 1950- och 1960-talet genomgick Sverige stora förändringar. I uppsatsen Att bygga en 

folkhemstad (2005) skriver Karl-Emil Lövgren om hur Oxelösund gick igenom den 

förändringen. När resultatet i Oxelösund var klart, var staden inte igenkännbar. Oxelösund var 

inte ensamt om det här i Sverige utan svenska stadsmiljöer var med om en stor utbyggnad. 

Orsaken till det var den stora urbaniseringsvågen under 1900-talet. Urbaniseringen skedde på 

grund av att strukturomvandlingar skedde inom industri och jordbruk. Industrin krävde utökad 

arbetskraft med anledning av dess modernisering. Jordbrukssektorn blev dessutom också 

moderniserad och behovet av arbetskraft sänktes där. 1955 bodde ungefär 2,5 miljoner 

medborgare ute på landsbygden. 1975 bodde endast en miljon människor kvar. Under samma 

tid expanderade befolkningen i de svenska städerna. Under dessa 20 år växte befolkningen i 

städerna och tätorterna från fyra miljoner invånare till sju miljoner invånare (Lövgren 2005, s 

1). 

 

 Enligt Lövgren (ibid, s 8-9) menar Ulla Ekström von Essen i sin avhandling Folkhemmet 

kommun att under 1940- och 1950-talet gick kommunerna i Sverige igenom stora förändringar. 

Den socialdemokratiska rikspolitiken integrerades in i kommunpolitiken och en ny ideologi 

uppstod. Ekström von Essen kallar det för folkhemmet kommunideologi. Under den här 

perioden fick kommunerna en stor nyckelroll vilket medverkade till olika socialpolitiska 

reformer. Lövgren skriver vidare att Ekström von Essen anser att de förändringar i samhället 

som skedde berodde på samverkan mellan kommuner tillsammans med beslut i regering och 

riksdag. Lövgren menar att forskningen visar att de med makt hade en djupt rotade tanke om 

folkhemmet, en slags folkhems-mentalitet. Från statens perspektiv gick det ut på att 
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medborgarna genom samhället skulle formas till ”en demokratisk, rationellt tänkande individ 

som arbetar för allas bästa” För att det skulle vara möjligt var hela samhället tvunget att 

genomgå förändring. ”Det gamla” skulle bort och allt skulle bli nytt, både tankar, hus och nya 

sätt att leva. Det slutgiltiga målet var det goda livet (Lövgren 2005, s 12). 

 

Efter första världskriget var Sverige påverkat av kriget, om än inte i samma utsträckning som 

övriga Europa. Det fanns problem med trafikstockning och bostadsbrist i de större städerna, 

men främst i Stockholm. Utifrån Stockholm spreds idéer med modernistisk samhällsplanering 

och arkitektur till övriga Sverige. Bostäderna utseende förändrades drastiskt. De tidigare slutna 

kvarteren skulle bort. Istället skulle de nya byggnationerna bestå av öppet byggande och 

byggande på höjden. Bostäderna skulle bli luftiga och ljusa. För att åtgärda bristen på bostäder 

industrialiserade byggandet. Bostäderna blev därför billigare. Det var inte längre viktigt med 

en vacker fasad. Betoningen låg istället på funktionell skönhet, alltså det nyttiga. Under den 

socialdemokratiska regeringen Per-Albin Hanssons tid var bostäder förknippade med klass. En 

del av folkhemstanken bestod av att folkhemmets Sverige skulle ha bostäder som var 

demokratiska och funktionella. Den typen av bostad skulle vara modern, ljus, funktionell och 

ha utrymme. Bra bostäder skulle hjälpa arbetarna upp från klassförtrycket och upp från 

fattigdom, från slitna osanitära bostäder (2005 s 16-17). ”Funktionalismen blev folkhemmet 

byggmästare.” (Lövgren 2005, s 20) 

 

3.3 Konsumtionssamhället 

Idag har vi konsumenter ett enormt stort utbud vi kan ta del av. Malin Sundström (1998) skrev 

redan 1998 en rapport om köpbeteende och detaljhandel. Efter andra världskriget tilltog 

masskonsumtionen. Efterfrågan kom att öka på grund av ekonomisk tillväxt. Utifrån ett 

historiskt perspektiv har utbudet för detaljhandeln förändrats. Tidigare bestod utbudet av 

butiker, främst i stadscentrumen. Vid sekelskiftet mellan 1800-tal och 1900-tal var butikerna 

främst kvartersbutiker men har under tidens gång förvandlats till varuhus och snabbköp. Den 

senaste tiden har butikerna i stadens centrum tappat marknadsandelar till köpcentrum som 

galleri och shoppingcentrum. I dagens samhälle har de tekniska lösningarna utvecklats stort och 

internet ger stor prägel på konsumenterna. Som konsument idag kan du handla hemifrån genom 

att använda din dator och få din beställning du lagt online direkt hem till dörren, skriver 

Sundström (1998, s 1). 
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Mellan stadskärnans handel och handeln utanför den råder ständig konkurrens. Studier visa 

enligt Sundström (ibid, s 3) att de flesta konsumenter åkte till köpcentrum utanför stadskärnan 

när de skulle handla. Stadskärnan blev betraktad som en arbetsplats och inte en handelsplats. 

Sundström lyfter fram en skillnad. I centrum handlade folk kläder medan köpcentrumen 

besöktes för att matvaror skulle inhandlas.  

 

Sundström (ibid, s 5) skriver att idag går utvecklingen snabbare. Hon hävdar att det beror på att 

konsumenten har förändrats. Det är svårt att förutspå beteenden, konkurrens mellan företag blir 

allt starkare och kraven från konsumenten ökar. Konsumenten har idag även fått nya 

möjligheter till att handla genom den tekniska utvecklingen. Under tiden runt 1998 kunde man 

se att begreppet ”home-shopping” fanns, alltså handel genom att göra tv- och telefon-inköp men 

också via postorder. Som jag skrev ovan så har internet fått en enorm påverkan på handeln och 

människor kan idag göra sina inköp hemifrån. 

 

Utifrån ovan nämnda perspektiv om förändrade konsumtionsmönster skriver Sundström (1998, 

s 7) vidare om förändringar som skett. Hon menar att konsumentforskning är viktigt. Hur 

människor köper, var de köper, vem som köper, varför de köper och när de köper. Dessa frågor 

är viktigt att få kunskap om, anser Sundström. Utifrån ett samhällspolitiskt perspektiv går det 

att se varför förändringar har skett inom konsumenternas situation. Sundström lyfter fram att 

statistiska siffror ger tydlig information om arbetsförändringen. I början av 70-talet skedde en 

förändring. Idag består Sverige av en majoritet tjänstemän medan Sverige i början av 70-talet, 

innan paradigmbrottet främst bestod av industriarbetare. Under samma tidsperiod ökade både 

utbud och konkurrensen, men även oljepriset ökade kraftigt. Det här kom att påverka 

konsumenten på flera vis. Dock anser Sundström att den största förändringen berodde på en 

maktförskjutning. Företagen kom att tappa mer makt till kunderna. Kunden blev nu den som 

bestämde och gjorde själv sina beslut om vad hen önskade göra för inköp. Företagen blev 

tvingade att anpassa sig och förändra sin syn på kunden (ibid, s 7). 

 

När Sundström (1998, s 12) skriver om hur köpbeteenden kommer att se ut i framtiden resonerar 

hon såhär. Konsumenten i framtidens Sverige kommer att bestå av en konsument som är mer 

föränderlig än dagens. När Sundström skriver dagens, utgår jag själv ifrån att hon talar om 

”idag” som i 1998. Skillnaderna mellan konsumenter kommer att växa och det kommer knappt 

att vara möjligt att skapa segmenteringar av kunder i enhetliga grupper. Sedan tidigare har 

marknaden använt sig av variabler som ålder, inkomst och kön. Sundström menar att på 2000-
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talet kommer det inte vara möjligt att applicera sådana variabler på den tidens kundgrupper, då 

livsstil och motivation är mer avgörande. I framtiden kan köp komma att motiveras av tid. 

Sundström använder sig av två motsatta argument till det. Det ena är att ”tid är pengar”. När 

det gäller så kallade rutinköp, alltså köp av vardaglig karaktär som inköp av matvaror kan 

konsumentens förhållanden och livsstil påverka om man är redo att ge betalt för den tid som 

går att spara. Handeln hemifrån kommer öka på grund av att konsumenten vill spara tid. Det 

andra och motsatta argumentet för att tiden motiverar konsumenten är att shopping blir ett nöje 

som skall ta tid. När konsumenten är ledig vill i så fall konsumenten ägna stor tid till handel 

och underhållning samtidigt. Konsumenten köper för att ge sig själv självförverkligande och 

identifikation, menar Sundström (ibid, s 12). 

  

3.4 Tillbakagång och konkurrens 

I en rapport av Fredrik Bergström, Amanda Gordon och Milja Sjöberg (2014) skriver de att 

många stadsdelscentrum med rötter från 60- och 70-talen befunnit sig i svag utveckling under 

en längre tid. Satsningar har uteblivit och därför har attraktiviteten försämrats. Dock har 

intresset hos investerare och offentliga aktörer ökat vilket har lett till att stadsdelscentrum är på 

tillbakagång (Bergström m fl 2014, s 2). 

 

Stadens befolkningstillväxt sprids utåt från stadskärnan. Det beror på att alla inte kan eller inte 

har råd att bo i centrum. Utifrån det perspektivet är stadsdelscentrumen intressanta. Vad som 

avgör stadsdelcentrumet attraktion är inte bara tillgängligheten till den. Det kan även vara vilket 

utbud av handel och service som finns tillgängligt på den. Dock kan andra stadsdelscentrum ha 

ett större och mer tilldragande utbud. Det kan leda till att konsumenterna finner andra 

stadsdelscentrum mer tilldragande, vilket i sin tur kan leda till att företagare finner det orimligt 

att försöka etablera sin verksamhet i ett redan oattraktivt stadsdelscentrum. Sammanfattningsvis 

finns det konkurrens stadsdelscentrumen och marknadsplatser sinsemellan. Såväl cityhandeln, 

större centrum i förorter, köpladorna utanför staden samt e-handeln konkurrerar mot handeln i 

stadsdelscentrumen (ibid, s 4). 

 

För att en utveckling av stadsdelscentrum skall kunna ske krävs ett flertal beståndsdelar. Först 

och främst ett bra utbud av restauranger, butiker och övrig service. Därefter är det viktigt att 

fler kundgrupper omfamnas av utbudet. En annan viktig beståndsdel är betydelsen av ett 

stadsdelscentrum där det är lätt att lokalisera sig och hitta. Ytterligare en faktor är att det är 

viktigt att stadsdelscentrumet är trevligt och tryggt. Dessa faktorer bidrar till 
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stadsdelscentrumens attraktivitet. Dock krävs det, för att många skall besöka 

stadsdelscentrumet att många bor i området. Är det få som bor i området i nära anslutning till 

stadsdelscentrumet spelar det ingen roll hur attraktivt stadsdelscentrumet är. Köpkraften för 

centrumet är som starkast om många bor i närområdet (ibid, s 1). 

 

4. Två stadsdelscentrum 

Följande kapitel består av demografiska och geografiska presentationer av Tybble och Rosta. 

Kapitlet består även av två intervjuer med företagare på Tybble torg och två intervjuer med 

företagare i Rosta centrum. I delen om Tybble finns även en text som presenterar en politisk 

debatt som har förts i dagstidningen, i Örebro. 

 

4.1 Tybble torg 

4.1.1 Geografi 

Stadsdelen Tybble sträcker sig från korsningen Studievägen och Rudbecksgatan i norr och  

ungefär till forskarvägen i söder. Från väster är Tybble utbrett från korsningen Studievägen och 

Hemmansvägen till Universitetsrondellen i Öster. Tybble torgs placering ligger i den  

nordligare delen av Tybble. Torget omringas i syd och väst av Gustav Classons gata, i norr av 

Drakenbergsgatan och Tybblegatan i öst (se figur 1.1). 1  

 

                                                           
1 I studien nämns butiken Ica Maxi flertalet gånger. Butiken placering är strax sydväst om sydligaste rondellen 
på figur 1.1. 
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Figur 1.1. Karta över Tybble. Rektangeln ramar in Tybble torg. Bearbetad av författare. Källa: 

www.hitta.se. 

 

Karta 1.2 visar en nära överblick av Tybble torg. Den visar att stadsdelscentrumet är 

rektangulärt där torget omges av flera byggnader. I södra byggnaden ligger Ica Nära, Tybble 

torgs matbutik och ett gym. I östra byggnaden ligger Restaurang Tybble. I den norra byggnaden 

mot Drakenbergsgatan ligger Accacia Interflora (torgets blombutik) och frisör. I den västra  

byggnaden med sina sju våningar. På markplan mot torget ligger en kiosk, frisör, café och  

cykelbutik, söderifrån och norrut. 
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Figur 1.2. Karta över Tybble torg. Källa: www.hitta.se. 

 

4.1.2 Demografi 

Stadsdelen Tybble byggdes mellan åren 1957 och 1960 (ÖBO, 2016). Tybbles invånarantal 

mättes till 2061 invånare 2015. Invånarna bor i 980 bostäder varav 902 av dem är hyresrätter i 

flerbostadshus. Den mätningen gjordes 2014. Av de 2061 invånarna är 37,8 procent av dem 25-

49 år. Barn och ungdomar 0-18 år utgör 17,4 procent av befolkningen. Den tredje största be-

folkningsgruppen består av 19-24-åringar. Den gruppen utgör 16,5 procent (ibid). 58,1 procent 

av Tybbles invånare var förvärvsarbetande år 2014. Dess medelinkomst var 2014, 271 000 kr 

per år (Örebro Kommun statistikdatabas, 2016). 
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4.1.3 Politisk bakgrund 

22 maj 2013 godkändes en ny detaljplan för att Ica Maxi skulle öppna i närheten av 

Tybblerondellen.  Beslutet föregick av en politisk debatt i Örebros lokala dagstidning Nerikes 

allehanda. Centerpartiet ansåg att Ica Maxi är efterlängtat bland de boende i områdena 

Sörbyängen, Tybble, Almby och Ladugårdsängen. En handelsutredning har visat att dessa 

stadsdelars invånare har fått använda sig av bilen för att handla, men nu får de gång- och 

cykelavstånd till en stor butik, enligt centerpartisten Hannah Ljung (Mattisson, Linus 2013-05-

22). 

 

De två miljöpartisterna Ia Malmqvist och Fredrik Persson publicerade en debattartikel i Nerikes 

Allehanda 2012 (2012-11-25). I den debatterar de mot öppnandet av Ica Maxi i  

Tybblerondellen. De menar att en sådan affärsetablering i Tybble kommer att öka bilberoendet 

i samhället. De styrande i Örebro, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet 

ligger bakom beslutet, när de istället borde arbeta för att sänka utsläppen. Miljöpartisterna me-

nar också att Ica Maxi kommer att utarma matbutiken på Tybble torg, men också utgöra hot för 

Coop på Österplan och Willys vid Almbyplan. De skriver också att om Ica på Tybble torg 

försvinner blir det en svårare situation, främst för de äldre som redan har svårt att ta sig till 

köpcentrum utanför staden. 

 

I en annan artikel i Nerikes Allehanda (2012-05-23) uttrycker folkpartisten Staffan Werme sin 

oro för Brickebacken centrum och hur etableringen av Ica Maxi kommer att påverka stadsdels-

centrumet. Han anser att Brickebacken hamnar i skymundan, precis som andra utanförskaps-

områden. Om Ica Maxi öppnar kommer det att göra stor påverkan med dåliga konsekvenser för 

handeln i Brickebacken. Det är stor risk att Coop i Brickebacken blir utslaget. ”Sydöstra Örebro 

kan bli mycket fattigare på affärer i framtiden” – (citerat i Nerikes Allehanda, 2012-05-23) 

säger Staffan Werme, samtidigt som han i artikeln oroar sig för Coop Österplan och Willys i 

Almbyplan.2 Örebro kommun har dock intygat att Ica-butiken på Tybble torg skall vara kvar, 

vilket även Ica-koncernen garanterat (Mattison, 2013-05-22). 

 

 

 

 

                                                           
2 28 december 2015 skrev Nerikes Allehanda att Coop i Brickebacken stängs (Gustavsson, 2015). 
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4.1.4 Intervju Ica Nära. 

Per Svanberg är butiksägare och butikschef på Ica Nära på Tybble torg. Han köpte butiken 1 

april 2015 och har drivit butiken på Tybble torg i drygt ett år. Tidigare har han drivit en annan 

matbutik inom samma koncern i Norrköping. 

 

De kundgrupper butiken främst har är tre olika: seniorer, skolungdomar och de som går in och 

kompletteringshandlar, till exempel köper ett paket mjölk och en limpa. När jag frågar Per vad 

han menar med skolungdomar, då talar han om att han menar ungdomar i grundskolan upp till 

studenter på Universitet.  

 

Per säger att det är riktigt hårt konkurrens om att driva matbutik i Örebro, främst i området där 

han själv driver sin butik. Han talar om att Willys Almby ligger 700 meter bort och Ica Maxi i 

Tybblerondellen ligger 900 meter bort. För att det skall finnas bättre förutsättningar att driva 

butiken på Tybble torg med vinst önskar Per att det varit två till tre kilometer bort till närmsta 

konkurrent. 

 

Främst är det Ica Maxi vid Tybblerondellen som gör det tufft för Pers butik, säger Per. Det är 

svårt att hävda sig som mindre närbutik. Han säger att Ica gör mindre ekonomisk förlust på hans 

butik jämfört med vad de gör i vinst på den nya Ica Maxi. Per påpekar även att Tybble torg har 

ett stort beroende av matbutiken. Vissa av de mindre butikerna går det extra dåligt för. Några 

har till och med öppnat, stängt och därefter öppnat upp igen för att ännu en gång knappt göra 

någon vinst. Per tror inte att besökare kommer till torget specifikt för att besöka de mindre 

butikerna. Skulle Pers butik läggas ner skulle det slå hårt mot de andra näringsidkarna, enligt 

Per. Han tror dock att restaurangen på torget själva drar folk och inte är beroende av matbuti-

kens kunder.  

 

De som driver företag på Tybble torg hyr lokalerna av kommunägda Öbo, enligt Per. Per talar 

om att idag ställer Öbo krav på de aktörer som startar nya butiker på torget. Ett krav gäller vilka 

öppettider företagarna måste ha. Meningen är att alla skall ha liknande öppettider, för att  

attrahera mer folk och att utbudet på torget skall vara mer tillgängligt. Det leder till ett mer 

levande stadsdelscentrum, enligt Per. 

 

De som driver butiksverksamhet på Tybble torg har ett samarbete tillsammans och med 

kommunen, enligt Per. Kommunen har genomfört förändringar på torget och planerar  
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ytterligare förändringar. Trappan vid torgets nordöstra ingång har blivit ombyggd. Inom den 

närmsta framtiden planerar kommunen för ny markläggning på torget samt bygga en ny  

lekplats. Per anser sig vara nöjd med kommunen och upplever att de är lyhörda. 

 

Per anser att stadsdelscentrumets placering är både bra och dålig. I grunden, är placeringen bra 

men då flera matbutiker dykt upp i närheten, är placeringen inte längre lika lyckad. Per menar 

att står man på torget eller tittar på ett flygfoto över torget, då kan torget upplevas som instängt. 

Han tycker också att parkeringen som finns i anslutning till torget inte är bra. Utifrån en  

trygghetsaspekt måste besökare passera en trafikerad väg för att ta sig från parkeringen till tor-

get. 

 

Per tror att om den norra byggnaden mot Drakenbergsgatan rivs och parkeringen placeras där 

istället hade torget haft potential att bli mer öppet och ljust. Besökarna skulle också uppleva det 

tryggare då de slipper gå över vägen från parkeringen som det är idag. Per säger att han vill tro 

att närheten kommer tillbaka men han är skeptisk, angående stadsdelscentrumet framtid.  

Samtidigt förklarar han att han tror att Tybble torg är mer attraktivt för kunder än vad Rosta 

centrum. Dock tillägger han att han tror att Haga centrum är mer attraktivt än vad Tybble torg 

är, fast båda är byggda under samma era. Per tror att idén för stadsdelcentrumen från 50-talet 

på sätt och vis har passerat ett bäst-för-datum. 

 

När jag frågar Per vad han tror att stadsdelscentrumet har för framtid svarar han att det är svårt 

att veta. Han talar om att han har kunder som ofta berättar att det är trevligare att besöka hans 

butik i stadsdelscentrumet, att de känner igen personalen och hittar varorna lätt. De tycker också 

om närheten, men Per säger att deras statistik talar sitt tydligare språk. De kunder han har lever 

inte som de lär, som han själv uttrycker det. Istället besöker de oftast storhandeln en bit bort 

istället för närbutiken i stadsdelscentrumet. 

 

4.1.5 Intervju Accacia Interflora 

Lotta Rudin-Jakobsson har varit butikschef på blombutiken på Tybble torg sedan 30 år. För att 

Tybble torg skall attrahera människor säger hon att det krävs bra butiker och en bra miljö. Det 

skall vara hög standard på butikerna och inte sälja lågpris. Hög kvalitet är också ett krav. 

 

Lotta säger att stadsdelscentrumet har tappat många besökare och hon önskar att besökarantalet 

var högre. Orsaken till det är uppkomsten av Ica Maxi i Tybblerondellen som öppnade för drygt 
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ett år sedan. Etableringen av storhandeln har gett stor påverkan på Tybble torg och dess butiker. 

Butikerna på torget är beroende av varandra. Besöker någon en butik på torget är det vanligt att 

den också besöker en annan butik samtidigt. Nu när färre människor besöker torget för att 

handla i en butik uteblir besöket i någon av de övriga butikerna, menar Lotta. 

 

Den största kundgruppen som besöker Lotta i hennes butik är enligt Lotta kunder mellan 40 

och 70 år. De som besöker butiken är inte bara besökare från närområdet. De flesta besökare 

till Lottas butik kommer från andra delar av Örebro. Lotta säger att det beror på att de  

specialiserar sig på snittblommor och har funnits sedan lång tid tillbaka. Accacia interflora har 

funnits ända sedan 1959. 

 

Lotta ger ett intryck av att vara besviken på kommunen. Hon säger att Öbo ställer vissa krav på 

nyöppnade butiker, men något särskilt utöver det tycker hon inte att de gör för att förbättra 

situationen för Tybble torg. Hon anser att kommunen har möjlighet att påverka  

konkurrenssituationen med sina tillstånd och bygglov. Hon tycker inte att kommunen tar hänsyn 

till de företag som finns. Hennes upplevelse är att de satsar mer på nytt företagande istället för 

att ta hänsyn till de som drivit företag länge. 

 

Om blombutiken på torget skulle läggas ner, tror Lotta att det skulle påverka de andra butikerna 

mer än vad det skulle påverka hennes egen butik. Enligt henne besöker många  

stadsdelscentrumet just för att besöka hennes butik. 

 

Lotta tycker inte det är något fel på placeringen av var torget ligger. Hon har dock en önskan 

om mer grönt, mer träd och en finare miljö på torget. Hon tycker dock att det är ganska bra, 

men att det kunde vara bättre. När jag frågar henne om hon upplever om kommunens ombygg-

nation av torget är för att attrahera fler besökare till torget eller om det görs som nödvändig 

upprustning av torget, svarar Lotta att hon tror att det byggs som en nödvändig upprustning av 

torget. Samtidigt säger Lotta att hon inte kan säga något om hur framtiden ser ut för stadsdels-

centrumet, men hon önskar att kommunen satsade mer på att rusta upp torget ytterligare. 

 

 

4.1.6 Sammanfattning av intervjuer på Tybble torg 

Mellan Per och Lotta finns likheter men också olikheter i hur de talar om hur Tybble torgs 

situation ser ut. Främst talar båda om hur etableringen av Ica Maxi i Tybblerondellen 2015 har 
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gett affekt på handeln på Tybble torg. Bådas butiker har tappat kundunderlag under det senaste 

året. När det inte passerar lika många människor på torget för att besöka en butik är det färre 

människor som besöker andra butiker på torget vid samma tillfälle. Både Per och Lotta tror att 

det skulle påverka övriga butiker kraftigt om någon av deras butiker lades ner. Båda två  

upplever att deras butiker attraherar människor till stadsdelscentrumet.  

 

Per och Lotta skiljer sig dock i hur de uppfattar att Örebro kommun och Öbo samarbetar med 

dem. Lotta är besviken medan Per anser att kommunen och Öbo är lyhörda. Per talar positivt 

om samarbeten mellan butikerna, Öbo och kommunen. Han talar även om förändringar  

kommunen har gjort och skall genomföra. Lotta upplever att förutom samarbetskraven med 

Öbo, gör inte kommunen något för att förbättra situationen för torgets butiker. Hon menar att 

kommunen inte tog någon hänsyn i samband med bygget av Ica Maxi. Hon önskar att kommu-

nen satsade mer på Tybble torg. Både Per och Lotta uppger att de har svårt att föreställa sig hur 

framtiden ser ut för Tybble torg.  

  

4.2 Rosta centrum 

4.2.1 Geografi 

På nästa sida visas figur 2.1. Den ger en överblick på Rosta. Stadsdelen Rosta sträcker sig i öst 

från Hertig Karls Allé och västerut till och med motorväg E18 strax väster om Västra  

Vintergatan. Rostas norra gräns går längs med Karlslundsgatan och den södra gränsen går längs 

Hagagatan. Rosta centrum ligger mellan Västra Vintergatan och Hagagatan i centrala men  

sydligaste Rosta. Strax nordöst om centrumet ligger Östra Vintergatan och strax nordväst om 

centrumet fortsätter Västra Vintergatan. 
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Figur 2.1. Karta över Rosta. Rektangeln visar Rosta centrum. Bearbetad av författare. Källa: 

www.hitta.se. 

 

Figur 2.2 nedan visar en karta med en nära överblick på Rosta centrum. Centrumet består av 

två enplansbyggnader med butiker i varje byggnad. I den östra byggnaden ligger från öster och 

västerut en kiosk, thaimassage och en restaurang. I den västra byggnaden ligger en cykelbutik, 

blombutik, frisör och Coop Nära. Samtliga butiker i båda byggnaderna har sin kundentré mot 

Västra vintergatan, förutom cykelbutiken. Den har sin entré mot Hagagatan. 

 

Figur 2.2. Karta över Rosta centrum. Källa: www.hitta.se. 

 

 

 

 

http://www.hitta.se/
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4.2.2 Demografi 

Mellan 1947 och 1953 byggdes stadsdelen Rosta (ÖBO, 2016). Rosta utgörs främst av  

bostadsområdet Stjärnhusen. I Rosta fanns det vid senaste befolkningsmätningen år 2014 totalt 

1649 bostäder varav 1526 av bostäderna bestod av hyresrätter i flerbostadshus. Antalet  

människor som bodde i Rosta enligt den senaste räkningen 2015 uppmättes till 2995 personer. 

Av de här 2995 invånarna var 43 procent av dem i åldern 25-49 år. Den näst största  

ålderskategorin bestod av 17,7 procent barn och ungdomar inom åldersspektrumet 0-18 år. Den 

tredje största befolkningsgruppen var 50–64-åringarna. De utgjorde 14,3 procent Av Rostas 

invånare var 76,6 procent förvärvsarbetande 2014.  Den disponibla årsinkomsten hos den  

genomsnittliga Rosta-invånaren var 271 000 kr, 2014 (Örebro Kommun statistikdatabas, 

2016).3 

 

4.2.3 Intervju Coop Nära 

Magnus Schagerström är butikchef sedan 18 år. Han ser tillbaka på tiden och säger att de som 

besöker centrumet har genomgått en förändring. För cirka tio år sedan var det främst  

pensionärer som besökte centrumet. Idag består besökarna främst av barnfamiljer. Han anser 

att en föryngring har skett i hans kundgrupper. 

 

Enligt Magnus är Coop i Rosta centrum är en närbutik. Därför konkurrerar de inte på samma 

villkor som storköpen runtom i området och i Örebro. De kunder som besöker butiken gör det 

främst för att utföra små inköp. Därför är även butikens utbud utformat för att passa kundun-

derlaget som besöker en närbutik. 

 

Magnus menar att Rosta centrum har en bra situation idag, men att det går upp och ner. Till stor 

del beror det på vad det är för människor som bor i området. Idag när det bor mycket  

barnfamiljer i området nyttjas butikerna i centrumet mer då efterfrågan på olika varor är större, 

säger Magnus. Något som skulle innebära en fördel för stadsdelscentrumet och främst för  

butikens handel på kvällstid vore en kvarterskrog och/eller en pizzeria. Enligt Magnus har  

butiken få besökare på kvällstid och han tror därför att en kvarterskrog skulle öka  

besökarantalet. Han jämför med kvarterskrogarna i Vasastan och menar att en sådan hade varit 

trevlig att ha även i Rosta, för såväl företagare i centrumet som boende i området. 

 

                                                           
3 Jämförelsevis var svensk disponibel medelinkomst 222 900 kr år 2013 (SCB, 2016). 
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Enligt Magnus gör inte kommunen något särskilt för stadsdelscentrumet. Däremot anser han att 

kanske Öbo gör det. I nästan varje källarlokal runt Östra och Västra Vintergatan finns det små 

företag, som massage, hunddagis, skivbutik, klädaffär och Magnus tror att det är Öbo som  

underlättar för den typen av företagande. En gång om året förekommer något som heter Rosta-

dagen, men Magnus tror inte att den dagen gör någon större skillnad för butikerna i centrumet 

på sikt under året. 

 

Centrumet har ett bra läge enligt Magnus. Även centrumets utseende är något som gör Rosta 

centrum unikt eftersom det inte är format som ett torg, säger Magnus. Magnus menar att när 

Rosta grundades, byggdes centrumet mittemellan Östra och Västra Vintergatan för att de  

boende skulle ha ungefär lika nära till centrumet. En tanke var att det skulle underlätta för den 

tidens många hemmafruar i området.  

 

Willys som ligger på andra sidan motorvägen väster om Västra vintergatan är en konkurrent, 

men den butiken har funnits längre än vad Magnus själv har varit butikschef. Han har aldrig 

sett den butiken som ett stort hot, då Coop Nära är en närbutik. Magnus tror däremot att Lidl 

norr om Östra vintergatan utgör ett större hot mot Coop, med sitt lågprisvarumärke. Magnus 

säger att Lidl tar ungefär tio procent av Coops kundunderlag. 

 

Magnus föreställer sig en positiv framtid. Han säger att de planerar att bygga nya och fler  

bostäder i närheten och i samband med det hoppas Magnus få fler besökare. Han tror att om 

hans Coop-butik skulle lägga ner, skulle det påverka övriga butiker i centrumet negativt. Han 

tror inte att hans egen butik skulle påverkas nämnvärt om någon annan butik i centrumet lade 

ner. 

 

När jag mot slutet av intervjun nämner att min jämförelse görs mellan Rosta centrum och 

Tybble torg säger Magnus att han tror att Tybble torg förmodligen har tappat en stor mängd 

kunder med anledning av det öppnade Ica Maxi vid Tybblerondellen. Han säger även att han 

tror att det byggs fler butiker i området Tybble, Sörby och Ladugårdsängen, då det planeras att 

byggas hela stadsdelar där med anledning av att Örebro fått en stor befolkningstillväxt på 

sistone. 
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4.2.4 Intervju Vintergatans blommor. 

Augusti 2015 startade Vendela Rhan Vintergatans blommor i Rosta centrum. Hon har i sin 

ungdom bott i Stjärnhusen, men har idag ingen annan relationen till stadsdelscentrumet förutom 

den butik hon själv driver där.Vendela skriver att åldersspannet på de som besöker centrumet 

är 45 år eller äldre, men att det självklart finns yngre besökare. De som besöker hennes egen 

butik varierar också i ålder. Det är inte bara besökare från närområdet som besöker hennes 

butik. Folk tar sig dit ifrån andra delar av Örebro. 

 

Enligt Vendela är det butikerna som håller Rosta centrum levande och enligt henne finns det 

inget stadsdelscentrum om det inte finns några butiker.  Hon menar att Coop är en bidragande 

faktor som gör att man går till centrumet. Dock utgör butikerna tillsammans (Cykelbutiken, 

frisören, mataffären, blomsterbutiken, restaurangen samt kiosken) ett levande centrum. Vendela 

skriver att alla på något sätt behöver varandra. Skulle exempelvis kiosken stängas menar  

Vendela att det skulle fungera ändå då alla butiker hjälper varandra att dra till sig kunder. Det 

skulle det kunna bli ganska tufft om matbutiken stängde igen, anser Vendela. Skulle däremot 

hennes egen butik stänga tror Vendela att kunderna skulle sakna butiken. Tidigare, innan  

Vendela öppnade sin blombutik fanns det en annan blombutik som har varit stängd emellanåt. 

Hennes kunder har sagt att det har varit väldigt tomt då. 

 

För att Rosta centrum skall kunna attrahera mer folk och bli ett ytterligare levande centrum tror 

Vendela att det skulle kunna behövas en större och bättre matbutik. Hon har hört från besökare 

att de saknar ett konditori/bageri. Själv tycker hon att en lite bättre yta i stadsdelscentrumet 

behövs där folk kan sitta ner och samlas.  

 

På frågan om vad Vendela tror kan utgöra ett hot mot Rosta centrum skriver hon att större 

mataffärer skulle potentiellt vara ett litet hot mot centrumet. Mot hennes egen butik menar hon 

att butiker som Blomsterlandet och Plantagen skulle kunna utgöra ett hot. Orsaken till det är att 

priserna där är mer pressade, sortimentet större och blommorna som säljs är billigare. Vendela 

skriver att det här är något som många människor har allmän kännedom om. 

 

Vendela skriver att hon inte upplever att kommunen gjort något för de som driver butiker i 

centrumet. Däremot vill hon berömma Öbo för att de håller det rent och snyggt i centrumet. 

Hon önskar dock att kommunen kunde satsa mer på marknadsföring för centrumet där  

annonserna berättar vad som finns i Rosta centrum. 
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Vendela skriver att hon är nöjd med stadsdelscentrumets placering då det ligger mellan två stora 

områden samt en bit från Örebros centrum. Hon skriver däremot inte vilka två områden hon 

menar. Vendela tror att Rosta centrum skulle gå bättre om centrumets framsida låg mot Haga-

gatan istället för som idag, då de flesta butiker ligger med entrén mot Västra Vintergatan. Endast 

cykelbutiken har idag sin entré mot Hagagatan De andra butikerna har sin personalingång och 

lastplats mot Hagagatan. Vendela tror att centrumet skulle se mer tilltalande ut om alla  

butikernas entréer var mot Hagagatan. 

 

Vendela tycker idag att centrumet går bra, det är enkelt ta sig dit och det är gratis att parkera. 

Det är grönt och fint runtomkring samt bra butiker och trevlig personal. Att Rosta centrum är 

ett välmående stadsdelscentrum idag tror Vendela beror på två faktorer: tillgängligheten till 

centrumet samt butikerna. 

 

Vendela verkar se positivt på framtiden. Hon skriver att om butikerna fortsätter att utvecklas 

och samma butiksägare har kvar butikerna tror hon att det kan fortsätta bli bättre. Hon menar 

att det är viktigt att centrumet fortsätter utvecklas och inte står still, såväl både butiksmässigt 

och utseendemässigt.  

 

4.2.5 Sammanfattning av intervjuer i Rosta centrum 

Magnus talar om att kundkretsen genomgått en föryngring sedan tio år tillbaka. Idag består hans 

kunder främst av barnfamiljer jämfört med för tio år sedan. Vendelas besökare är i blandad 

ålder. Utifrån sin erfarenhet talar Magnus om att idag är efterfrågan på varor större. Båda två 

talar om att Rosta centrum i dagsläget har en god tillvaro bra besökarantal. Magnus och Vendela 

ger förslag på hur de tror fler människor skulle attraheras till centrumet. Magnus har en önskan 

om en pizzeria eller kvarterskrog med kvällsöppet. Vendela talar om ett annat sätt för människor 

att kunna mötas i centrumet, genom att ett bageri eller konditori borde finnas. De båda påtalar 

centrumets beroende av Coop. Vendela framhäver dock att alla butikerna hjälper varandra att 

dra till sig kunder. 

 

Varken Magnus eller Vendela upplever att kommunen arbetar för att främja Rosta centrum, 

men att Öbo som är deras hyresvärd underlättar för företagare samt håller rent, fint och grönt i 

området. 
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Båda två verkar se optimistiskt på framtiden. Magnus lyfter fram att det planeras för nya  

bostäder i närheten och han tror det skulle gynna Rosta centrum. Vendela skriver att det är 

viktigt att butikerna fortsätter utvecklas och bli bättre, för att centrumet inte skall stå still. 

 

4.3 Geografiska förhållanden 

På figur 3.1 nedan är det möjligt att se var stadsdelarna Rosta och Tybble ligger i förhållande 

till övriga stadsdelar i Örebro. Kartan visar att Tybble ligger en bit ifrån centrum. Vid en  

mätning på valfri kart-sida på internet mäts fågelvägen från Örebro City till Tybble torg till 

cirka två kilometer. Från City till Rosta centrum mäts sträckan till cirka en kilometer. Sträckan 

att ta sig till respektive plats är längre, oavsett vilket.  

 

Figur 3.1 Karta över Örebro, (Ruta 1 visar Rosta, ruta 2 visar Tybble och ruta 3 visa centrum) 

bearbetad av författare. Källa: www.hitta.se 

 

 

 

 

http://www.hitta.se/
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5. Analys, slutsats och slutreflektion 

5.1 Analys 

I den här studiens analys utgår jag ifrån de tre frågorna i studiens frågeställning. Vilka skillnader 

finns mellan Tybble torg och Rosta centrum? Hur har utvecklingen sett ut för  

stadsdelscentrumen sedan januari 2015? Vad och vilka förändringar i samhället påverkar 

 stadsdelscentrumen? Det här är tre frågor med stor bredd. Genom att besvara frågorna uppnår 

jag studiens syfte; att reda ut hur Tybble torgs och Rosta centrum situation ser ut idag då de 

tillhör Örebros äldsta stadsdelscentrum. 

 

För att ge svar på vilka skillnader det finns mellan Tybble torg och Rosta centrum har jag i 

respektive empiriska del presenterat geografisk och demografisk fakta. Det finns flera skillna-

der, men även likheter mellan de två stadsdelscentrumen. Den största skillnaden uppstår vid 

besök av de båda centrumen. Centrumen har olika utseenden. Tybble torg är ett torg omgärdat 

av byggnader. Rosta centrum består av två byggnader mellan två vägar och kan anses skilja sig 

från det ”klassiska” torg-utseendet. Inom utbudet råder stora likheter mellan de två centrumen. 

Båda ställen består av matbutik, kiosk, frisör, blombutik, restaurang och cykelbutik. Skillnaden 

är att Tybble torg har två frisörer och Rosta centrum har ett thaimassage-ställe. Demografisk 

förekommer också vissa skillnader. De två största ålderskategorierna har Rosta och Tybble som 

gemensam nämnare. Tredje största befolkningsgruppen i Tybble är 19–24-åringarna, inte 50–

64-åringarna som i Rosta. Förklaringen till det beror förmodligen på att Örebro Universitet 

ligger bredvid Tybble och en del av Universitets campus är beläget i södra Tybble där många 

studentkorridorer finns. Senare i analysen återkommer jag till ytterligare skillnader som också 

sammanlänkas med frågeställningens tredje fråga: vad och vilka förändringar i samhället på-

verkar stadsdelscentrumen? 

 

Studiens teoretiska bakgrund visar att Tybble och Rosta är två stadsdelar i Örebro som både 

uppstod under ungefär samma tidsperiod. När Rosta uppstod, byggdes Rosta förmodligen efter 

idén om den funktionsuppdelade staden som då enligt Franzén och Sandstedt (1993) präglade 

Sverige. Staden var uppdelad i funktioner och grannskapet var boendets funktions enligt  

Franzén och Sandstedt. Rosta byggdes som en grannskapsenhet där syftet med området var att 

där skulle människor bo. När Tybble uppkom, byggdes också Tybble förmodligen som en 

grannskapsenhet. 

 



27 
 

Samtidigt präglades Sverige även av folkhemstanken. Rosta och Tybble blev bostadsområden 

vars funktion blev att vara bostadsområden. Det skulle vara som en del av separationen mellan 

bostäder och arbete och som en del av upplösningen av kvartersstaden. Majoriteten av lägen-

heterna i Tybble och Rosta ägdes och ägs idag av Öbo. De lägenheter som byggdes under 40- 

och 50-talet finns än idag. När de byggdes enligt folkhemstanken gjordes de funktionella, ljusa 

och luftiga lägenheter där vem som helst skulle kunna bo. Än idag är lägenheterna funktionella, 

ljusa och luftiga. Folkhemstanken lever inte idag, men rester från folkhemstanken finns kvar 

från den tiden när många bostäder byggdes i Sverige. Lövgren (2005) skrev att det inte längre 

var viktigt med fasad utan betoningen låg på funktionell skönhet. 

 

Rosta var på sätt och vis före sin tid. Bäckström skrev att begreppet ABC-staden uppkom på 

50-talet när Vällingby byggdes (Bäckström 2014). Redan på 40-talet när Rosta byggdes kan 

Rosta antas ha byggts för att bestå av främst bostäder och centrum, men jag kan tänka mig att 

arbete också var vanligt förekommande i området då. Centrumet var förmodligen på den tiden 

det var nybyggt av stor betydelse för de boende då invånarna kunde utföra ärenden i närheten 

av sin bostad. Jag tror även idag att Rosta centrum har stor betydelse för befolkningen. Främst 

med anledning av att göra mindre inköp när tiden inte räcker till för att ta sig till en större 

handelsplats. Tybble som byggdes några år senare än Rosta följer förmodligen också idén om 

ABC-staden. ABC-staden omfattar främst orter nära Stockholm och ABC-stadens syfte var att 

boende skulle slippa åka långa avstånd in till Stockholm för att utföra sitt arbeta. Örebro är en 

mycket mindre stad i jämförelse med Stockholm. Därför är avstånden givetvis mindre Jag tror 

ändå att det fanns en tanke när Rosta och Tybble byggdes att människor skulle bo på en plats 

och gärna arbeta nära den. Det var också viktigt att stadsdelarna hade ett eget centrum dit invå-

narna kunde vända sig för att utföra sin handel. Det var nog meningen att stadsdelarna skulle 

bli egna mindre samhällen oberoende av Örebro centrum. Jämförelsen mellan ABC-stad och 

studiens stadsdelar är ändå inte riktigt hållbar. Jämförelsen hade varit mer hållbar om Rosta och 

Tybble likt Vällingby hade ett längre avstånd ifrån staden. Att stadsdelarna istället byggdes som 

platser för arbete, bostad och centrum så att människor inte behövde pendla in till Örebro, eller 

in till Stockholm som invånarna i Vällinby fick göra. Därför är det mer lämpligt att titulera 

Tybble och Rosta som två grannskapsenheter vars funktion var att människor skulle bo där. 

Vällingby byggdes som en mindre stad där människor skulle kunna utföra arbete, bo och ha ett 

centrum.  
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Ovan skrev jag att Rosta och Tybble är två områden där majoriteten av bostäderna ägs av Öbo, 

vilka i sin tur ägs av kommunen. När Rosta (1947-1953) och Tybble (1957-1960) grundades, 

byggdes de för alla. Därför finns även stadsdelscentrumen till för alla utan att några människor 

skall exkluderas. Bäckström (2014) skrev att Norra Djurgårdsstaden inte är byggt för alla utan 

för en mer förmögen befolkning vilket exkluderar många ifrån området. Det utgörs en risk att 

människor inte väljer att besöka Norra Djurgårdsstaden stadsdelscentrum. Jag måste dock 

tillägga att jag inte vet hur det ser ut där och om det ens finns något stadsdelscentrum. Jag vet 

inte heller vad Norra Djurgårdsstaden har för butiksutbud för sina invånare. I jämförelse är både 

Rosta och Tybble två öppna och ljusa områden dit vem som helst kan gå. Inget av de båda 

områdena utmärker sig som områden för en förmögen befolkning. Det är snarare tvärtom, även 

om de båda områdenas demografiska uppgifter om ekonomi visar att det är typisk medelklass 

som bor där. 

 

I Sundströms rapport (1998) skriver hon att det förutspås att den elektroniska handeln kan få 

samma genomslag som den utvecklingen av köpcentrum som skedde på 60-talet. Jag vill 

poängtera att Malin Sundström skrev sin rapport 1998, vilket är 18 år sedan. Vi kan alltså 

jämföra vår verklighet idag med det hon skrev för 18 år sedan. Ingen av intervjuobjekten i den 

här studien nämner e-handel som ett potentiellt hot mot deras verksamhet. Idag, 18 år efter att 

Sundström (1998) skrev sin rapport, handlar många över internet, men enligt studien är det 

inget som utgör ett hot mot de två stadsdelscentrumen. 

 

Det finns många förändringar i samhället som kan påverka stadsdelscentrum, till exempel kan 

en finanskris ge en påverkan på stadsdelscentrum. Det var däremot inget som något av de 

intervjuade nämnde. I Tybble är den största samhällsförändringen etableringen av Ica Maxi i 

Tybblerondellen, som har skett det senaste året. Innan den byggdes fördes en politisk debatt om 

det verkligen är lämpligt med ett storköp nära annan handel som butikerna i Tybble. Drygt ett 

år senare har butikscheferna i matbutiken och blomaffären på Tybble torg uttryckt att det har 

gett negativ inverkan på deras affärsverksamhet. Främst för att fler människor väljer att direkt 

handla på Ica Maxi istället för Ica på Tybble torg. Billigare priser och större utbud är en 

förklaring till varför kunderna väljer Ica Maxi framför närbutiken. När Ica på Tybble torg tappar 

kunder, då tappar även blombutiken kunder eftersom människor i vanliga fall ”passar på” att 

handla i blombutiken när de ändå besöker Tybble torg. Samhällsförändringen i form av 

nyetableringen av Ica Maxi sker eftersom Örebro expanderar och nya bostadsområden byggs i 

området kring Ladugårdsängen, Sörby och Tybble. Sådana här förändringar kan ske på andra 
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platser i Sverige. Min egen fundering är om området där Ica Maxi nu ligger, kan utvecklas till 

att bli ett nytt stadsdelscentrum, eftersom ytterligare butiker också har etablerats där. Däremot 

skulle det kanske skilja sig ifrån stilen på de tidigare stadsdelscentrumen med rötter från 50- 

och 60-talet. Framtidens stadsdelscentrum finns kanske i de områden vi idag ser som 

nybyggda? 

 

Framtidens stadsdelscentrum kanske inte består av mindre kvartersbutiker. Istället kanske de 

består av stora butiker med större utbud. Det är såklart svårt att veta idag. Bergström m fl 

(2014) skrev i sin rapport att stadens befolkningstillväxt sprids utåt från stadskärnan. 

Expansionen kring området där Ica Maxi i Tybblerondellen ligger, är ett resultat av det. Nya 

bostadsområden byggs och de byggs i utkanten av staden. Om tio år byggs det förmodligen nya 

bostadsområden bortanför de områden som är nya idag. För att stadsdelscentrumen skall 

kunna bibehålla sina kunder och delta i den hårda konkurrensen, måste företagarna i 

stadsdelscentrumen fortsätta utvecklas och arbeta på att attrahera fler kunder. Vendela på 

blombutiken i Rosta betonade det och Bergström m fl (2014) framhäver också vikten av utbud 

och attraktion. Potentiella kunder finns till både stadsdelscentrumen då både Tybble och Rosta 

är två stadsdelar med relativt god befolkningsmängd. Det här är ett krav enligt Bergström m fl 

(2014) och det kravet uppfyller båda stadsdelscentrumen. Den stora frågan är hur 

stadsdelscentrumen ska kunna locka sina kunder. Det har den här studien tyvärr inget svar på. 

 

5.2 Slutsats och slutreflektion 

Jag anser mig i den här studien uppnått dess syfte: att reda ut hur Tybble torgs och Rosta 

centrums situation ser ut idag då de tillhör Örebros äldsta stadsdelscentrum. I studien har 

intervjuer genomfört med två butikschefer från varje stadsdelscentrum. Jag har också 

presenterat skillnader och likheter mellan Tybble torg och Rosta centrum, hur utvecklingen har 

sett för stadsdelscentrumen sedan januari 2015 samt vad och vilka förändringar i samhället som 

påverkar stadsdelscentrumen. 

 

Under studiens gång har vissa brister uppstått. I studien presenterar jag intervjuer  

från företagare i respektive stadsdelscentrum. Intervjuobjekten är utvalda med en tanke om att 

just deras företag utgör ett nav i stadsdelscentrumet. Intervjuobjekten har gett sin syn på hur 

situationen upplevs. Dock hade jag velat ha uppgifter från hur ”andra sidan” ser på samma 

situation. Finns det en gemensam syn mellan näringsidkare, hyresvärd och kommunen eller är 
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det skilda åsikter? Då jag inte fått någon respons från hyresvärd och kommun upplever jag att 

studien inte uppfyller den helhet jag önskar att den kunde ha.  

 

Det finns flera skillnader och likheter mellan de två stadsdelscentrumen. Den geografiska skill-

naden består av att Tybble torg är ett kvadratiskt torg med byggnader runt, som butiker finns i. 

Rosta består av två byggnader i rad där butikerna finns. Rosta har inget torg alls. Likheter finns 

också i demografin, även om tredje största ålderskategorin skiljer stadsdelscentrumen åt. I 

Tybble består den tredje största befolkningsgruppen av 19–24-åringar, medan Rosta har  

50–64-åringar som sin tredje största åldersgrupp. En stor skillnad mellan de två centrumen är 

att Tybble torg fått en stor konkurrent. Konkurrensen yttrar sig genom etableringen av en stor 

Ica Maxi-butik endast 700 meter ifrån. Tybble torg har tappat marknadsandelar på grund av det 

och konkurrerar i dagsläget under stor press. Sedan januari 2015 har Tybble torgs kundantal 

sjunkit medan Rosta centrum bibehållit sin. Rosta centrums besökare har genomgått en 

föryngring under de senaste tio åren. Den här studien visar att samhällsförändringar som 

påverkar stadsdelscentrum är: demografiska förändringar, nyetablering av storhandel i närheten 

och expansion av bostadsområden. Studiens tidigare forskning visar att bland annat 

förändringar inom handeln förändrar konsumtionsmönster.  Den här studien har inte kunnat 

visa att det är applicerbart på handeln i de stadsdelscentrum studien behandlar. 

 

I min sista personliga reflektion upplever jag att stadsdelscentrum idag konkurrerar under hårda 

villkor. Människor kan åka flera kilometer för att storhandla istället för att göra sina inköp på 

bekvämt gångavstånd. Det ger orättvisa förhållanden för företagare i stadsdelscentrum då de 

oftast har högre priser än handeln i köpcentrum utanför staden. Många väljer dock ändå att 

besöka stadsdelscentrum för att göra mindre inköp. Jag tillhör en av dem. I framtida forskning 

vore det mycket intressant att undersöka konsumentens relation till stadsdelscentrum. Varför 

besökare till stadsdelscentrum väljer att handla där och varför vissa människor avstår från att 

handla där och till exempel hellre åker iväg till en storhandel längre bort. Genom att forska i 

det ämnet kan kunskapen kring konsumtion och stadsdelscentrum vidgas och förståelsen för 

handeln i stadsdelscentrum kan bli bredare. Utifrån ett stadsplanerar-perspektiv kan det ge idéer 

om kommuner skall satsa på nybyggda stadsdelscentrum eller inte.
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Bilaga 1 

Intervjufrågor om stadsdelscentrum  

Presentation av uppsatsen. Stadsdelscentrum idag? Jämförelse med 50-talet då det var nytt.  

Vem är du? (butikchef? Sen hur länge?) 

Relation till stadsdelscentrum? 

Vilka tror du är största ålderskategorin som besöker centrumet? 

Vilka inre faktorer finns det för att stadsdelscentrumet skall hållas levande? (butiker och före-

tag) 

Vilka yttre faktorer finns det för att stadsdelscentrumet skall hållas levande?  

Vad vore det optimala för att centrumet så skulle blomma och dra till sig folk? 

Eventuella hot? (köplador, internet?) 

Om en butik/företag i centret lägger ner. Hur påverkar det din business? 

Om du skulle lägga ner, hur tror du de andras business påverkas? 

Vad gör kommunen? 

Vad kan kommunen göra? 

Vad önskar ni kommunen gjorde? 

Lyssnar kommunen? 

Påverkan av internet? 

Vad är er uppfattning om placeringen? 

Er uppfattning om stadsdelscentrumet utseende(ej ett torg).  

Vore ett annat utseende bättre? 

Varför tror du att ditt centrum är välmående/motsatsen jämfört med andra torg, t ex Baron-

backarna. 

Vad tror du om stadsdelscentrumet framtid? 

 


