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Länge leve 
städernas  
centrum

 Ĕ Framtidens city har en mix av 
färre butiker och mer service, 
en tillbakagång till gamla tiders 
stadskärna.

 Ĕ Så ser den ut för att det är vad 
konsumenterna vill ha.
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Det våras för gamla  
tidens stadskärnor

Den svenska stadskärnan är under 
attack och kulorna viner från flera håll. 

E-handel och externa handels - 
områden, pizzerior och frisörer – i dag är det 
inte den traditionella detaljhandeln som är 
motorn i Skövde, Höganäs eller Ulricehamn.

I stället är ockupationen ett faktum. Av vad 
ser lite olika ut, men känslan går igen. Det är 
inte som det var. Identititen bleknar. Ingen 
vågar sig ut för att ingen vågar sig ut och när 
skohandlaren som legat på hörnet i 42 år inte 
längre kan motivera sig till ännu ett förlorat år 
sjunker självkänslan ytterligare.

Vad är det som händer med vår stad?
En hel del, faktiskt.
Skrapar man lite på ytan finns det nämligen 

kommuner som har valt att agera på den 
negativa utvecklingen i stället för att stå vid 
sidan och titta på.

Vi kan prata lite om Sandviken. Ungefär 
40 000 invånare i kommunen. Lite drygt 
25 000 i tätorten och +11,4 procent i omsätt-
ningsutveckling i Fastighetsägarnas och HUI 
Researchs Cityindex för 2019. Hur gick det till?

Kommundirektören Pär Jerfström hittar flera 
svar. Den så viktiga mixen sitter, menar han. 

Handel och tjänster och mötesplatser i skön 
förening. Bibliotek, lokal kultur och – Rapatac.

Det nya aktivitetscentret i de gamla bank- 
lokalerna mitt i centrum invigdes visserligen 
så sent som i september i år, men 600 inskrivna 
barn och ungdomar skapar liv och rörelse och 
incitament för att andra att haka på i centrum.

”Det handlar om värdeskapande. Att dra med 
sig varandra”, säger Per Jerfström.

Med allt det här sagt. Den lokala handeln, 
som vi känner den, är på väg bort från våra 
stadskärnor. In kommer ännu mer kommersiell 
service, fler mindre och nischade aktörer, nya 
mötesplatser och ännu en pizzeria eller en frisör.

Vinnare är de kommuner som förstår de 
förändrade konsumtionsmönstren, som lyssnar 
på handlare och medborgare och därefter sätter 
sig ner och tar fram en saftig men realistisk 
strategi för hur det skulle kunna vara. 

Och – kanske kan det vara smart att fundera 
på hur det hade sett ut om de där pizzeriorna 
och frisörerna inte hade lagt 
beslag på alla de nostalgiska 
butikslägena. 

Exakt – ännu 
tommare.

ANALYS

Stadskärnan är död, länge leve stadskärnan. Eller går vi rent av mot en ny vår, med ett helt annat 
innehåll? Snacket går – centrum kan vara på väg tillbaka. 

ANALYTIKER

MICHAEL SANDSJÖ

Rapatac har gett liv åt
Sandvikens stadskärna. 
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Konsumenten styr 
framtidens städer
En tillbakagång till gamla tiders stadskärna, som en plats där människor möts och byter 
varor och tjänster med varandra.  Så ser framtidens stad ut, med en mix av färre butiker 
och mer kommersiell service. Och den ser ut så för att det är vad konsumenten vill.

Vi är inne i en renässans för innerstaden, enligt Handelns 
ekonomiska råd. Orsakerna stavas globalisering, digitalisering 
och återurbanisering. Det gör att stadsutvecklingen hamnar 
i en ny fas. Städer förtätas, och fler bor och lever sina liv i 
stadskärnan.

– Vi ser att stadskärnan ömsar skinn och erbjudandet i 
stadskärnan förändras. Stadskärnan 
ska utvecklas och så har staden 
alltid fungerat. Stadskärnan är en 
spegelbild av människors önskemål, 
säger Helena Olsson, chef för 
stadsutveckling och samhälle på 
Fastighetsägarna Stockholm.

I dagens stadskärna gapar 
butikslokaler tomma och antalet 
butiker har minskat. Men att prata om 
butiksdöd menar Helena Olsson är 
överdrivet. 

– Handeln har alltid spelat en stor 
roll i stadskärnan, men den kommer 
inte att vara den primära dragaren så 
som den varit sedan 1970-talet, säger 
hon.

Den pågående skinnömsningen har 
hittills medfört att sällanköpshandeln, 
och då speciellt klädhandeln, har 
backat, medan kaféer, restauranger 
och kommersiell service i stort 
växer. Även dagligvarorna har ökat i 
stadskärnor.

– Vi ser en branschglidning, där 
butiker inte bara erbjuder varor utan 
även tjänster, säger Helena Olsson.

– Hittills har ekonomin i stadskärnan varit intakt, även 
om handeln backar och det fylls på med annat, säger Rudolf 
Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv och som fram till i maj 
var styrelseledamot och ordförande i forskarrådet i Svenska 
Stadskärnor. 

Han ser utvecklingen av dagens stadskärna som en 
tillbakagång till gamla tiders stad, innan den bilburna 
handeln tog över och slet sönder stadskärnan. En stadskärna 
dit människor beger sig för att mötas och byta varor och 
tjänster.

Sifforna visar stadskärnornas 
omsättningsutveckling år 
2017-2018, i procent.

Stadskärnornas utveckling

 Källa: SCB, DHI
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Handeln har  
alltid spelat en 

stor roll  
i stadskärnan, 

men den 
kommer 

inte att vara 
den primära 

dragaren.

Helena 
Olssom, chef, 

Fastighetsägarna 
Stockholm
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– Det mänskliga mötet är fortfarande viktigt och kanske 
viktigare i och med sociala medier, och stadskärnan måste 

bli bättre på att göra det som internet inte är så bra på att göra, 
säger Rudolf Antoni och ser en framväxt av servicetjänster inom 
hållbarhetsområdet.

– Vi pratar om en återgång till att reparera våra saker. Vi kan 
inte ha ett slit- och slängsamhälle, säger han och ser till exempel 
fler skräddare och skomakare ta plats i staden.

Ett växande hållbarhetsfokus hos konsumenterna tror 
han också kommer att ge fler handlare som erbjuder 
lokalproducerade varor, med korta leveransavstånd, till exempel 
i form av charkuterier och bagerier.

– Det blir en återgång till mindre sammanhang i stadskärnan, 
säger Rudolf Antoni och förklarar att tiden kan vara kommen då 
småskaliga aktörer, som tidigare konkurrerats ut av större jättar, 
kan nå framgång.

 Tomma lokaler i stadskärnan stressar många. Men Helena 
Olsson menar att man också måste se de tomma lokalerna som 
en förutsättning för att kunna utveckla stadskärnan. 

– Man behöver kanske höja blicken och inte göra som man alltid 
gjort, utan titta på mixen och hur erbjudandet ska se ut i sin helhet, 
säger hon och framhåller vikten av att analysera flöden och vilka 
människorna faktiskt är som finns i centrum, samt att tänka nytt 
och skapa nya samarbeten längs stråk och platser.

Hyresfrågan måste upp på bordet och hyresnivåerna granskas.
– Fastighetsägare måste inse att man haft det bra, kunnat 

vara tillbakalutade och pengarna har rullat in på ganska höga 

hyresnivåer, säger Rudolf Antoni och menar att framtiden 
kräver mer av partnerskap och en ödmjuk diskussion mellan 
fastighetsägare och aktör om hur man tillsammans kan göra 
lokalen framgångsrik.

Helena Olsson tror att fastighetsägare måste våga tänka 
nytt när det gäller hyra och affärsmodell och också fundera på 
nya typer av hyresgäster som kan dra kunder och besökare. 
Utvecklingen pekar också mot mindre affärsytor, där större 
handelsytor styckas till mindre.

– För handlarens del tror jag det handlar om att tänka på vad 
som är usp:en för att besöka butiken. Vad har man som inte nätet 
har? Det handlar om att få ett flöde av besökare. 

Både Helena Olsson och Rudolf Antoni tror att kulturen 
kommer att ta en större plats i stadskärnan framöver. 

– Kulturen är bra på att vara identitetsskapande och ge sociala 
sammanhang, säger Rudolf Antoni som också ser en utveckling 
med mer coworkingspaces, miljöer där människor kan sitta och 
arbeta utanför kontoret.

Till syvende och sist är det människorna själva som avgör hur 
framtidens stadskärna kommer att se ut, menar experterna.

– En positiv utveckling sker inte av sig själv, säger Helena 
Olsson.

Rudolf Antoni berättar om mötet med människor som klagade 
på en utarmad handel i stadskärnan. Men när de fick frågan om 
de själva handlade i stadskärnan var det ingen som räckte upp 
handen.

– Det spelar roll var jag spenderar mina pengar och var jag gör 
mina val, säger han.

6
procent. Så mycket minskade 
antalet butiker mellan 2017 
och 2018. Under den perioden 
stängde 4 222 butiker i 
Sverige – och samtidigt 
öppnade 1 957 stycken. Det 
ger en total på 33 688 butiker.

Källa: HUI Research och 
Handelsrådet

”Vi pratar om en 
återgång till att 
reparera våra 

saker. Vi kan inte 
ha ett slit- och 

slängsamhälle.”
Rudolf Antoni

FR AMTIDENS 
CENTRUM

Det här hittar du mer av  
i framtidens centrum:
• Kultur
• Kommunal service
• Coworkingspaces
• Små butiker med lokal prägel 
och en bas i närproducerat
• Kaféer
• Restauranger
• Hotell
• Kommersiell service baserat på 
hållbarhet, som skomakeri och 
skrädderi

FÖRSÄLJNINGS
ANDEL AR  
PER K ANAL INOM 
DETALJHANDELN 
2017

STÖRST 
UT VECKLING

Här är stadskärnorna med störst 
omsättningsutveckling.

Sandviken  +11,4%
Kinna  +5,6%
Varberg  +5,4%
Höganäs  +5,3%
Svedala  +5,3%

Källa: Cityindex 2019 som görs av 
Fastighetsägarna och HUI research.

Citygallerior

E-handel
Stadskärnor

Handelsområden

Köpcentrum
Övrig fysisk 

handel
Källa: SSCD, SCB, DHI
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Glöm att den fysiska 
butiken har spelat ut sin 
roll i stadskärnans framtida 
utbudsmix. ”Butiken är absolut 
viktig, om inte ännu viktigare, 
för att locka besökare till city, 
men butikerna behöver göra 
en omställning”, säger Elisabet 
Elmsäter Vegsö, Svensk 
Handels expert på stads- och 
platsutveckling.

Elisabeth Elmsäter Vegsö.

”Butiken är 
absolut viktig”
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I framtiden räknar Svensk Handel med att den fysiska 
handeln kommer att fortsätta att dominera, även om 

e-handeln ökar. I dag sker 90 procent av handeln i fysisk butik. 
År 2030 har den sannolikt minskat, men kommer fortfarande att 
ligga på minst 64 procent enligt Svensk Handel.

Den fysiska butiken kommer alltså inte att 
försvinna och inte heller i stadskärnan – även om 
både stadskärnan och butiken förändras, menar 
Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på 
stads- och platsutveckling på Svensk Handel.

Butiksutbudet är den viktigaste faktorn för att 
skapa trivsel i stadskärnan visar Svensk Handels 
undersökning ”Den fysiska handelsplatsen i en 
digital värld”. 

– 68 procent av konsumenterna svarar att det är 
rätt utbud av butiker som är det mest avgörande för 
atmosfären i stadskärnan, säger Elisabet Elmsäter 
Vegsö.

57 procent pekar på restauranger och kaféer som 
en trivselavgörande faktor i city.

Och när Elisabet Elmsäter Vegsö spanar på framtidens 

stadskärna ser hon att handeln sannolikt tar mindre plats i yta och 
att mixen av aktörer är större än i dag. Men hon tror fortfarande 
att butiker är den viktigaste orsaken till att människor tar sig till 
stadskärnan.

I dag svarar nästan sex av tio konsumenter att butiksbesök är 
det viktigaste skälet till att de besöker stadskärnan. 

– Man är där för att handla, säger Elisabet 
Elmsäter Vegsö, som inte vill prata om någon 
butiksdöd i stadskärnan, vare sig i dag eller på sikt.

I stället pekar hon på att en butiksomställning 
krävs för att överleva och hon tror också att 
framtidens stadskärnor kommer att bli allt mer 
differentierade, beroende på den lokala kundens 
önskemål.

– Man måste höra vad konsumenten vill. 
Copy-paste funkar inte längre, säger hon och råder 
handelsaktörer att titta närmare på sin lokala 
kundgrupp och vad den efterfrågar.

– Vi kan få en större diversifiering av utbudet i 
stadskärnan.

Elisabet Elmsäter Vegsö ser en jättemöjlighet för 
butiker i framtiden – men för att nå dit krävs att man går igenom 

ett tufft omstöpningsbad, där allt från ytor och placering till utbud 
ses över.

– Konsumenten förväntar sig att kunna handla både i butik och 
på nätet. Det är en utveckling som man behöver möta. Jag tror 
butiker i stadskärnan kommer att se annorlunda ut, med mindre 
yta, större koppling mellan det digitala och det fysiska, att vi 
får se mer gränsöverskridande med kaféer i butiken och andra 
verksamheter som drar besökare till butiken. Och det den fysiska 
butiken har alltid det personliga mötet, säger hon.

Framtidens stadskärna behöver också flera komponenter 
som driver besökare. Elisabet Elmsäter Vegsö pekar på ett ökat 
utrymme för kultur och att kommunala verksamheter kan ta 
plats på ett nytt sätt.

Hon efterlyser en ökad samplanering och lyhördhet mellan 
handeln, fastighetsägare och kommun.

– Man måste planera för att den handel som finns kvar kan 
finnas kvar, säger hon och efterlyser en helhetssyn, till exempel 
vad gäller tillgänglighet. För butikerna är det viktigt att inte 
bara kunderna utan även varutransporterna har lätt att komma 
till. För att få den levande staden som vi drömmer om behöver 
planeringen ta hänsyn till båda aspekterna.
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”Konsumenten 
förväntar sig att 

kunna handla 
både i butik och 
på nätet. Det är 
en utveckling 

som man 
behöver möta.”

Elisabet Elmsäter Vegsö

FAK TA/DÄRFÖR 
BESÖKER KONSUMENTEN 
STADSK ÄRNAN
1. Besöka butiker. 56
2. Besöka restauranger och kaféer. 47
3. Besöka nöjen, aktiviteter  
och evenemang.  36

Siffrorna anges i procent.
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Handelsområden och köpcentrum 
ökar snabbare än handeln  
i stadskärnorna. Men tillväxten 
för köpcentrum har mattats av 
och enligt Helena Olsson, chef för 
stadsutveckling på Fastighetsägarna, 
har stadskärnorna en fördel  
i förmågan att ömsa skinn.

Toppen 
är nådd för 

köpcentrumen



RAPPORTEN ÄR KNUTEN TILL MARKET PREMIUM-KONTO  
OCH FÅR EJ SPRIDAS VIDARE. © MARKET. STADSKÄRNAN |   9Market ID #4537689

Under 2018 växte den totala handeln med 2,6 procent.
Handelsområdena växte 3,6 procent medan gallerior och handel 
i stadskärnor växte med 1,2 respektive 0,4 procent.

– Omsättningen ökade, samtidigt kan 
vi konstatera att köpcentrum går in i en 
långsammare tillväxt, säger Monica Bruvik, 
Senior Retail Analyst på HUI Research.

Allmänt har ytorna utvecklats för att ge 
plats åt mer service, kaféer och restauranger, 
både i form av kommersiell service, men även 
andra former som till exempel bibliotek och 
vårdcentraler.

Den traditionella uppdelningen mellan 
volymhandelsområden och shoppinggallerior 
är också på väg att suddas ut, säger Monica 
Bruvik.

– Vi ser fler och fler handelsområden 
som innehåller en mix. Till exempel Sickla 
Köpkvarter som är en slags hybrid mellan 
ett handelsområde och ett köpcentrum i en 
stadsförpackning.

Enligt Svensk Handels siffror från 2017 
skedde 19 procent av försäljningen 
i köpcentrum och 15 procent i 
handelsområden.

Stadskärnor stod för tio procent och 
citygallerior för fem procent.

Störst försäljning, 43 procent, skedde i det 
som kalas övrig fysisk handel, vilket bland 
annat är matbutiker i mindre städer och på 
landet och klädbutiker i mindre städer.

Siffrorna visar också att försäljningen i 
stadskärnor och citygallerior minskat kraftigt 
sedan 2005. Försäljningskanalerna ligger 
med i den grupp som har backat 19 procent 
under tidsperioden 2005–2017.

Antalet butiker inom sällanköpshandeln 
kommer att fortsätta att minska kraftigt och kommer, enligt 
Svensk Handels framtidsspaning att år 2030, kanske vara nere 
på hälften av antalet som fanns 2017. 

Det betyder att mellan 6 000 och 11 000 butiker kommer att 
stänga.

Framför allt tror Svensk Handel att butiksytorna i stadskärnor 
kommer att minska, särskilt i lägen med höga hyresnivåer.

Helena Olsson, chef för stadsutveckling samhälle på 
Fastighetsägarna i Stockholm hyser dock 
stort hopp för stadskärnorna – framför allt i 
form av mötesplatser.

– Det som är spännande är att titta på 
stadskärnorna jämfört med de externa 
handelsplatserna. Mötesplatserna finns i 
stadskärnorna i större utsträckning. Det är 
där man vill träffas. 

Hon anser att externa handelsplatser som 
har drivits av rationella faktorer är mera 
känsliga för förändringar eftersom de inte har 
samma bredd som stadskärnorna. 

– Man är beroende av dagligvaruhandeln 
och den växer i citykärnorna där befolkningen 
ökar och blir ett sätt att dra folk.

Enligt Helena Olsson 
har stadskärnorna 
även bättre 
förutsättningar 
för att hantera 
den så kallade 
Gretaeffekten som 
kan ses som ett hot 
mot den traditionella 
handeln. 

– Ungas 
värderingar är väldigt idealistiska. Man 
vill vårda och laga saker. Stadskärnorna 
kombinerar hellre handel med 
serviceelement och har därmed en fördel. 

Tesen att toppen är nådd för köpcentrumen 
stöds även av en färsk kartläggning gjord av 
Swedish Shopping Centre Directory, SSCD, 
tillsammans med HUI Research, NCSC och 

fastighetsanalystjänsten Datscha. 
Enligt studien uppgick den projekterade ytan för köpcentrum 

till cirka 1,9 miljoner kvadratmeter 2018 – en minskning med 
nära tolv procent jämfört med föregående år och den lägsta 
noteringen sedan SSCD började kartlägga handelsprojekt.

”Vi ser fler och fler 
handelsområden 

som innehåller 
en mix. Sickla 
Köpkvarter är 

en slags hybrid i 
stadsförpackning.”

Monica Bruvik, Senior Retail Analyst,  
HUI Research

FAK TA/ 
FÖRSÄLJNING
Försäljningsandelar per kanal 
inom detaljhandeln 2017:

Citygallerior   5,4 
E-handel   8,7 
Stadskärnor   9,8 
Handelsområden   14,9
Köpcentrum   18,5
Övrig fysisk handel   42,6 

Siffrorna anges i procent.

2,6
procent. Så mycket
 växte den totala 
handeln under 2018.
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Ljus framtid 
för Jönköping

Jönköping är den stadskärna 
som har de bästa framtidsut-
sikterna, enligt konsultbolaget 
WSP som undersökt 67 
mellanstora och större svenska 
stadskärnor. ”En stad är mer 
än gatuplanet”, säger Fredrik 
Bergström, ekonomie doktor 
och affärsområdeschef på WSP.

Historiskt har det varit stort fokus på att stärka handeln när 
stadsutveckling stått på agendan.

– Men en stad är så mycket mer. Vi jobbar i staden, bor i 
staden, träffar kärleken i staden, nyttjar kulturen i staden, 
säger Fredrik Bergström, som varit med i arbetet kring den 
första rapporten som konsultbolaget WSP tagit fram om 
stadskärnans framtidsutsikter.
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Här studeras stadskärnor utifrån ekonomiska och 
demografiska aspekter. Parametrar som arbetsmarknad 

och utbildning vägs in när viljan har varit att förstå vad som 
skapar en ekonomiskt stark stadskärna.

– Vill vi utveckla staden måste vi ha ett bredare perspektiv. 
Det handlar om mer än att få in en ny Kappahl, säger Fredrik 
Bergström och påpekar att den generella utvecklingen av en 
stadskärna också spiller över positivt på handeln.

Men han ser också att handeln själv har saker att göra för att 
framtidssäkra sig.

– Vi ser i dag att kedjor och handlare påverkas av e-handel och 
externa köpcentrum som förändrar konsumtionsbeteendet. 
Våra kedjor har fastnat i en handelsmodell som funkade för 20 
år sedan och många detaljhandelsaktörer är vilsna och behöver 
ett nytänk.

Han lyfter fram vikten av att kommun, handel och 
fastighetsägare samverkar i utvecklingen av stadskärnan.

En stad som satsar på fler centrala bostäder och kontor 
centralt får en högre köpkraft, fler lever sina liv i staden, går 
ut och äter lunch, handlar och tar del av kultur. Och Fredrik 
Bergström uppmanar städer att till exempel lyfta in en skola i 
stadskärnan:

– Det vitaliserar, säger han.
Jönköping toppar stadsbarometern. Framgångsfaktorerna i 

Jönköpings stadskärna ligger i en stor befolkningsmängd och 
en positiv befolkningsutveckling de kommande åren, tillgång 
till högre utbildning i form av ett universitet.

Stadskärnor med goda framtidsutsikter har också en 
hög andel av befolkningen som är sysselsatt inom det 
kunskapsintensiva näringslivet.

– Bejaka en strukturomvandling med kunskapsföretag, råder 
Fredrik Bergström och förklarar att dessa företag ofta vill ligga 
centralt och drar mer aktivitet till stadskärnan.

De kunskapsintensiva företagen är klusterskapare i 
centrum.

Men WSP pekar också på vikten av att få till en bransch - 
spridning i stadskärnan för att den ska vara bättre rustad för 
konjunkturförändring och strukturomvandling som förändrar 
behovet av arbetskraft

Framgångsrika stadskärnor har också en robust 
infrastruktur för varor och tjänster, konstaterar WSP.

Fredrik Bergström pekar också på att klassiska stadsbygg-
nadsfrågor påverkar stadskärnans utvecklingsmöjligheter.

– Hur enkelt är det att ta sig in i staden? Infrastrukturen 
är viktig och att utveckla stationsområdet så att det blir 
lättillgängligt. En annan sida är att få fler människor att gå 
och cykla, säger han och vet att parkeringsfrågan och brist 
på centrumnära parkering ofta diskuteras i samband med 
stadskärneutveckling.

– Men det brukar alltid finnas parkering.
Kommer cityhandeln att finnas kvar i framtiden?
– Ja, ju fler människor som bor i staden desto större blir 
köpkraften, säger Fredrik Bergström.

Jönköping toppar stadsbarometern.

40 STÄDER MED BÄST FR AMTIDSUTSIK TER
WSP:s stadsbarometerindex sammanväger tio parametrar, som boendeandel 
i stadskärnan, befolkningstillväxt, andel under 65 år, ekonomisk standard, 
andel sysselsatta inom gatuplansverksamhet, sysselsatta inom 
kunskapsintensivt näringsliv, utbildningsnivå. Maxsiffran är 100.
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”Vi vill ha ett
levande

centrum”
Det omsjungna torget har 
byggts om och gågatan har 
fräschats upp. Men de tomma 
butiksytorna är många och 
Eskilstuna tar nu nya grepp för 
att utveckla stadskärnan. ”Vi 
vill ha ett levande centrum. Det 
kan bli bättre”, säger närings-
livsdirektören Niklas Edmark.

Fristadstorget har blivit tryggare. 
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”Jag växte upp i en spökstad. Där torget blir ett slagfält 
varje natt”, sjunger Eskilstunabandet Kent i sin låt 
Spökstad från 2000. Då har Eskilstunas omvandling 

från industristad till kunskapsstad redan pågått ett bra tag. 
Men Fristadstorget är sig likt och har i stort sett ut på samma 
vis sedan början av 1900-talet. Den som rör sig i Eskilstunas 
stadskärna måste passera Fristadstorget. Det är en knutpunkt, 
natt som dag. I den mörka timmen känner många en otrygghet 
här. Och det är en av anledningarna till att kommunen fattar 
beslut om en förvandling av torget, som inleds sommaren 
2013. Den är inspirerad av Bryant Park i New York, där man har 
lyckats vända parken från en slummig plats till en cityoas full 
av liv och aktivitet.I oktober 2019 är det ganska exakt fem år 
sedan torget stod klart och den 22 meter höga Pin Point restes. 
En skulptur som konstnären Olle Rådström beskrivit ska ses 
som en mottagare, känslig för alla möjliga signaler ute i världen. 

Näringslivsdirektören Niklas Edmark finns i sitt arbetsrum i 
Stadshuset, beläget vid Fristadstorget.

– Det är en plats som blivit Eskilstunabornas vardagsrum, 
säger han och menar att Fristadstorget är en betydligt tryggare 
plats i dag, vilket är viktigt för stadens utveckling.

Han tittar ut genom fönstret mot gula bord och stolar som 
står ute dygnet runt. Trots att dagen är lite gråruggig har 
två kvinnor i täckjackor slagit sig ner. En dam med rullator 
passerar intill, några förmiddagsshoppare styr mot torgets 
blomsterstånd och snart kommer hungriga lunchgäster att köa 

framför matvagnen som också står här. Orkar de inte vänta har 
de gott om restauranger och kaféer att välja på i citykärnan.

Framför monumentet Arbetets ära demonstrerar kurder mot 
utvecklingen i Syrien. 

– Vi behöver ett torg för möten. Det är liv och rörelse här. Utan 
liv och rörelse finns ingen marknad för de som verkar här, säger 
Niklas Edmark.

I korsningen Kungsgatan/Kyrkogatan ligger klädbutiken 
Street som ägs och drivs av Adel Mesbah. Han har haft butik 
i Eskilstuna centrum sedan 1980 och sett stadskärnan 
förändras. När han öppnade sin första butik, Mon Amie, 
öppnade också Eskilstunas första citygalleria 21:an bara några 
månader senare.

– Det var en annan tid. Kunderna kom när vi öppnade 9.30, 
säger han och menar att handeln var magneten i stadskärnan.

Nu är situationen en annan.
– I dag finns ett annat beteende än tidigare, säger Adel 

Mesbah och förklarar att såväl hans som andras butiker har 
färre besökare.

Fler handlar på nätet och många åker till köpcentrumet Tuna 
Park, utanför stadskärnan, för att shoppa. Och i stadskärnan 
gapar många butikslokaler tomma, både i galleriorna och längs 
gågatan Kungsgatan. Eller Kyrkogårdsgatan, 
som Adel Mesbah kallar den.

Under senaste åren har kommunen rustat 
gågatan.

– Visst är det fint, med fina plattor, men det 
saknas liv och det finns ju nästan inga affärer, 
säger Adel Mesbah, som under åren sett många 
av sina tidigare butikskollegor stänga igen, 
små som stora.

– Färre butiker ger en sämre mix. Men det är inte externa 
köpcentrum eller näthandel som är hela förklaringen till 
förändringen, säger han och menar att åren med byggarbete 
på torget och på gågatan skrämt bort människor från centrum 
genom otillgänglighet.

Samtidigt har citykärnan förtätats och i dag finns här nästan 
dubbelt så många bostäder som för tio år sedan. En faktor som 
ger en helt annan förutsättning för handeln.

– Det har byggts mycket bostadsrätter i stan, men antalet 
parkeringsplatser har minskat eftersom de flesta bostäder 
byggts på tidigare offentliga parkeringsplatser, säger Adel 
Mesbah och menar att det är ytterligare en faktor som försvårat 

situationen för cityhandeln och för människor att lätt stanna till 
i centrum.

Eskilstuna har satsat på kollektivtrafik och cyklism, 
men Adel Mesbah påpekar att de allra flesta som shoppar 
fortfarande kommer till centrum med bil, eftersom de bor 
någon annanstans.

Han är en skarp förespråkare för att stan nu testar gratis 
parkering i form av p-skiva för att få fler att besöka stadskärnan.

– Centrum måste locka folk tillbaka och då krävs 
det aktivitet. Centrum är inte dött, men sjukt och 
behöver behandling, säger han och förespråkar 
satsningar som ger liv och får människor att mötas.

– Människor saknar en mer fysisk kontakt i dag, 
vilket är något vi alla behöver.

Hans förslag är att de tomma butikslokalerna 
öppnas upp för annat, i samråd med 
fastighetsägare, medan de står tomma.

– Låna ut dem till föreningar, till loppisar, till skolor, så vi får 
tillbaka den sociala biten som saknas. Ett levande centrum 
hindrar också kriminaliteten och skapar trygghet, säger han 
och manar kommunen att lyssna mer på handelns röst när 
framtidsplaner smids.

Det klingar i butiksdörren och Abel Mesbah går för att serva. 
Han har inga planer på att slå igen och vill fortsätta att bidra till 
en levande stadskärna.

– Butiken är mitt liv och jag mår bra i centrum. Jag tycker om 
det jag gör.

Näringslivsdirektören Niklas Edmark går längs den 
omgjorda Kungsgatan. Han pekar på de stora krukorna med 

Kungsgatan har rustats upp.

”Butiken är mitt 
liv och jag trivs 
bra i centrum.”

Adel Mesbah, butiksägare

Adel Mesbah.
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planteringar som står mitt i shoppingstråket. Viljan har 
varit att skapa en mer öppen och inbjudande atmosfär för 

möten och shopping. Här finns sittplatser att stanna till på, 
mer plats för uteserveringar, utsmyckningar att försjunka i. 

Utvecklingen av Kungsgatan har skett i samarbete mellan 
kommunen och fastighetsägarna. En typ av BID, Business 
Improvement Districts, vilket är en framgångsrik modell för 
stadsutveckling som används över hela världen. Viljan är att 
skapa trivsammare och tryggare stadsdelar, mervärde för 
samhället och höjda fastighetsvärden. 

– Framtidens stadskärnor behöver utvecklas till att bli 
mer mötesplatser och inte bara 
handelsplatser. Staden behöver 
programmeras på ett annat 
sätt. Men vi kan inte ensamma 
utveckla stadskärnan. Vi måste 
göra det tillsammans, kommun, 
fastighetsägare och de som är 
verksamma i lokalerna, säger 
Niklas Edmark, som tror att 
Eskilstunas stadskärna kommer 
att se en fortsatt utveckling med 
mer tjänsteerbjudanden.

Han tror att kulturen kommer att 
ta plats i flera av de lokaler som 
tidigare varit butiksytor.

– Vi måste våga tänka nytt för att 
få liv och rörelse, säger han och ser 
en framtid med till exempel mer pop up-butiker och uthyrn-
ingstjänster för sportutrustning och trädgårdsredskap.

– Och vi i kommunen måste se vilka verksamheter vi har 
som kan bli tillfälliga installationer i centrum, säger han.

Och flera förändringar är redan på gång. Friskolan Grillska 
gymnasiet har berättat att de senast till höstterminen 2020 
kommer att öppna en egen skolrestaurang i köpcentrumet 
21:an, inne i stadskärnan. De tar plats i de lokaler där Lindex 
tidigare låg, men som kedjan nu lämnat för andra i samma 
galleria. Skolrestaurangen kommer att ha plats för 200 
hungriga elever samtidigt och det blir tre sittningar per 
dag. Till en början kommer det att bara vara öppet för 
skoleleverna, men på sikt utesluter inte skolans rektor 

Niklas Edmark, 
näringslivsdirektör 
i Eskilstuna.

”Vi kan inte 
ensamma 
utveckla 

stadskärnan. 
Vi måste 
göra det 

tillsammans.”
Niklas Edmark,  

näringslivs direktör,  
Eskilstuna
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att restaurangen också kan vara öppen för allmänheten.
En diskussion finns också om att skapa en saluhall i 

Gallerian, en annan innerstadsgalleria som dras med tomma 
ytor och jobbar med en omställning. Här talas om 
matförsäljning, närproducerat och lunchservering.

– Jag skulle inte vilja säga att det är en butiksdöd, 
utan det är en naturlig omställning på marknaden 
för att anpassa efter nya konsumtionsmön-
ster, säger Gallerians centrumledare Alexander 
Lundvall till Eskilstuna-Kuriren och förklarar att 
man söker verksamheter som fyller ett vardagligt 
återkommande behov.

I höst har också Region Sörmland öppnat en 
ny vårdcentral i Gallerians lokaler, med ingång direkt från 
Kungsgatan. Här finns även ett hälsotorg där människor kan 
mäta blodtrycket och få hälsoråd utan tidsbokning.

Nu tar Eskilstuna nya grepp i sin centrumutveckling. Från 
årsskiftet upphör Eskilstuna Innerstad att existera. Sedan 2010 
har bolaget haft i uppdrag att utveckla stadskärnan som en 

handels- och mötesplats. 
Det har bland annat lett till certifieringen 

Purple Flag och en andra plats i Årets stadskärna 
2018. Men nu ser bolaget att arbetet behöver 
ske i nya former och i det nya konceptet för 
centrumutveckling ska kommunen, Destination 
Eskilstuna och fastighetsägare i centrum jobba 
tätare ihop. 

BID blir metoden och på dagordningen finns 
bland annat Rademachergatan och Kungsplan. 
Stadskärnan ska få nya verksamheter och 

aktiviteter är målet.
– Vi vill ha ett levande centrum. I dag finns ett antal hål och 

det kan bli bättre, säger Niklas Edmark, som absolut tror att 

handeln kommer att ha en fortsatt viktig roll i Eskilstunas 
stadskärna, men en handel som måste svara upp mot nya 
konsumentkrav.

Det kan vara frågan om butiker som också erbjuder service, 
som säljer kompetens och upplevelse.

Och han menar lite självkritiskt att kommunen absolut kan 
bli bättre på att ta med handelns röst i utvecklingsarbetet.

Han pekar också på medborgarnas roll i stadsutvecklingen:
– Vi som konsumenter påverkar stadskärnans utveckling 

mycket genom vårt beteende.

I mitten av december får Eskilstuna halvtimmestrafik till 
Stockholm med tåget. Restiden pressas till 47 minuter.

– Pendlingen ut och in från Eskilstuna ökar, säger Niklas 
Edmark och menar att det också bidrar till stadskärnans 
utveckling.

I maj nästa år invigs också Mälardalens högskolas nya lokaler 
i centrum, alldeles intill Eskilstunaån.

– Det är viktigt attraktionsmässigt och det finns ett vallöfte 
att Mälardalens högskola ska bli universitet.

Niklas Edmark summerar den stora förändringsresa som 
Eskilstuna genomgått.

– Vi har gjort mycket, men behöver göra ännu mer. Vi har ett 
guldläge.
Det här med parkeringsplatserna då, som ofta blir det som 
anges som nyckeln till centrumbesök och cityhandel? 
– I dag har vi bilen som transportmedel i vardagen, så i dag är 
p-platsfrågan viktig och vi kan behöva göra något. Men jag tror 
inte det är den långsiktiga lösningen för en levande stadskärna, 
säger Niklas Edmark.

FAK TA/ESKILSTUNA
Folkmängd:  105 924 personer (medelålder kvinnor 41,6 år, män 
39,8 år)
Folkökning under året: 1 215 personer  
Handel: Redan under hednatiden fanns två handelsplatser i 
området, Tuna och Fors. Handelsplatserna kunde bland annat 
nås sjövägen från Mälaren. I dag uttalar kommunen på sin 
hemsida att ”stadskärnan ses som ett varumärke för Eskilstuna 
där handel tillsammans med service bidrar till stadskärnans och 
stadsdelarnas sociala liv”. Externhandel finns vid Tuna Park, 
Skiftinge och Folkesta.

”Det finns ett 
vallöfte att 

Mälardalens 
högskola ska bli 

universitet.”
Niklas Edmark

Gallerian dras
med tomma ytor.


