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Sammanfattning 

Denna studie tar sin grund i inledande samtal med aktörer verksamma inom 

stadskärneutveckling i Sandviken. Sandviken är en mindre stad i Gästrikland som precis 

som många andra städer fått erfara både ekonomisk och demografisk stagnation. Detta till 

följd av att externhandel i stor utsträckning påverkat stadskärnor negativt ekonomiskt.  

Denna studie är framtagen genom problematik som visar att många Centrumorganisationer 

har en vision om att öka attraktiviteten till stadskärnan, men saknar en tydlig strategi över 

hur visionen ska uppnås. Studien syftar därför till att undersöka hur en stadskärna kan 

marknadsföras samt undersöka vilka möjligheter och uppfattningar som finns kring att 

framställa stadskärnan som mötesplats. Att stadskärnan bör får en ny roll som mötesplats 

kan genom studiens analys styrkas, då denna visade att en stadskärnas viktigaste funktion 

är att fungera som en samlingsplats där bland annat social interaktion kan uppstå. I slutsats 

och diskussion presenteras strategier, hur marknadsföring kan gå till, vilka aktörer som bär 

ansvaret samt hur mötesplatsen kan ge ett värde till stadens invånare och besökare.    

 

Abstract 

This study takes its basis in preliminary talks with stakeholders active in the development 

of the city center in Sandviken. Sandviken is a small town that like many other cities has 

experienced both economic and demographic stagnation. This is due to the great extent of 

external retail which affects the economics of city core negative. This study was developed 

through the complex of problems that show that Town Centre Managements has visions to 

increase the attractiveness of the city center, but lack a clear strategy of how the vision will 

be achieved. The study therefore aims to examine how a city center can be marketed and 

examine ways and beliefs that exist around the production of the city center as a meeting 

place. The importance of the city center to take a new role as a meeting place is 

demonstrated in this study's analysis where this approach proved to be a winning concept, 

in which important values can take place, to in turn help to satisfy the needs of today's 

urban centers. As a conclusion, and also presented in the discussion how marketing can go 

to and which actors are responsible and how a community can be created. 

 



Nyckelord: Platsmarkandsföring, Centrumorganisation, mötesplats, kultur, handel, 

stadskärna. 

 

Studiens bidrag  

Studien kan bidra till att skapa förståelse om vilka aktörer som bör utgöra en 

Centrumorganisation. Studien kan även skapa förståelse om att dessa aktörer bör samverka 

och ha bra kommunikation som för arbetet framåt. Studien syftar till att visa på att ett 

alternativt synsätt där stadskärnan ses som mötesplats kan vara fördelaktigt, samt vilka 

attribut denna bör innehålla. Studien beskriver sedan en stadskärnas segment samt vikten 

att tillfredsställa segmentets behov. Vidare kan studien även bidra till att vikten av att en 

stadskärnas varumärke lyfts, vilket kan möjliggöras genom marknadsföring som kan 

förmedla varumärket till stadskärnans målgrupp.   
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1 Inledning 

Genom studier på Högskolan Dalarna har vi fått en djupare kunskap inom ämnet handel 

och intresset för centrumhandelns utveckling är stort hos oss båda. Utifrån det 

gemensamma intresset såg vi det intressant att undersöka hur en stadskärna kan 

marknadsföras i en mindre stad. Genom media uppmärksammades att stadskärnans 

utveckling i Sandviken är ett aktuellt ämne i staden. Därför kontaktades näringslivsenheten 

på Sandvikens kommun för en diskussion angående Sandvikens centrumutveckling. 

Genom diskussionen valde vi därför att genomföra en studie om möjligheter för att ge 

stadskärnan i Sandviken en större attraktivitet genom att se stadskärnan som en mötesplats. 

 

Denna uppsats tar sin grund i inledande samtal med aktörer verksamma inom 

utvecklingsarbetet av Sandvikens stadskärna. Under samtalen uppmärksammade vi att 

fokus rörande arbetet med centrumutveckling i Sandviken till stora delar handlar om 

handel och etableringar. Vi ställer oss något kritiska till aktörernas synsätt och vill genom 

studien visa att ett annat synsätt kan vara fördelaktigt.  

 

Kontexten som studien utgår från är Sandvikens stadskärna och avser att undersöka hur en 

stadskärna kan marknadsföras som en mötesplats, där Sandviken användes som exempel 

då det är en stadskärna som speglar den problematik som många stadskärnor möter i 

dagens samhälle.  

 

1.2 Problembakgrund 

Enligt Mayer och Knox (2010) har det moderna samhällets utveckling lett till att mindre 

städer fått erfara både ekonomisk och demografisk stagnation. I takt med att det skett en 

ekonomisk globalisering har mindre städer och dess stadskärnor påverkats i stor 

utsträckning.  Ett exempel på detta är ekonomisk nedgång i lokalt ägda affärer som 

minskar den lokala samhörigheten och leder till att karaktär och känsla för platsen går 

förlorad. (Mayer & Knox, 2010) 
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Stadskärnor har historiskt sett tappat marknadsandelar till externa handelsområden och 

köpcentrum som etablerats på lättillgängliga platser med låga exploateringskostnader. De 

externa handelsplatserna har skapat höga besöksflöden vilket attraherat fler aktörer, även 

de aktörer som tidigare hittats i stadskärnor (Whyatt, 2004; Alzubaidi et al, 1997). 

Människor söker sig till externhandeln då dessa butiker kan erbjuda lägre priser och där 

handeln dessutom samlats inom ett avgränsat område (Whyatt, 2004). Trots en positiv 

handelsprognos från HUI (Handelns Utredningsinstitut) som presenterats i GD (2016) är 

ovanstående något som även Sandvikens stadskärna har fått erfara. Handeln har sakta 

flyttats ut från stadskärnan till externa handelsområden, butiker tvingas stänga efter dålig 

försäljning och i stadskärnan gapar flera butikslokaler tomma (GD, 2016). 

 

Sandviken 

Staden Sandviken beskrivs av kommunen som en modern industristad mitt i Gästrikland 

som bland annat erbjuder närhet till kusten, utförsåkning i Kungsberget och fiske vid 

Dalälven samt att staden ligger mindre än två timmar med bil från Stockholm. Många 

historiska och kulturella sevärdheter finns i Sandviken och ett gott utbud av frilufts- och 

kulturliv kan erbjudas. (Sandvikens kommun, 2016a) 

 

Sandvikens stadskärna utgörs främst av Drottningtorget, Jansasparken, en galleria med 

namnet Gallerian samt gågatorna Köpmangatan och Hyttgatan (Sandvikens kommun, 

2016b; 2016d; 2016e). Utöver Sandvikens stadskärna finns även de externa 

handelsplatserna Mosaiken, Lövbacken, Tuna och gallerian Dalbacken 21 (Blomberg, 

2015). 
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Figur 1. Sandvikens centrum 

 

I Sandviken har kommunstyrelsen arbetat fram Vision 2025 som är en handlingsplan för 

kommunen där utvecklingen av Sandvikens stadskärna ingår (Sandvikens kommun, 

2016c). Projektet Plussa centrum startades under hösten 2014 som en del av Vision 2025 

och syftar till att förverkliga visionen om ett levande centrum i Sandviken (Sandvikens 

kommun, 2016f). Som ett led i utvecklingen av stadskärnan anställde Sandvikens kommun 

under hösten 2014 konsulten och centrumutvecklaren Christina Blomberg som då 

påbörjade arbetet med en utvecklingsplan för stadskärnan i Sandviken. Christinas jobb var 

att bistå kommunen i genomförandet av en utvecklingsplan med syftet att stärka 

stadskärnans attraktivitet samt att förbättra de kommersiella förutsättningarna för 

stadskärnans aktörer. (Sandviken kommun, 2016g)  

 

1.3 Problemdiskussion 

Hall (2008) menar att konkurrensen mellan platser ökat i allt större takt och enligt Antoni, 

Berggren och Kruth (2012) har det under senare år gått en våg av stadsutvecklingsprojekt 

genom Sverige, där visionen som genomsyrar de allra flesta av dem är att skapa attraktiva 

städer. Antoni et al. (2012) menar att vision och strategi för stadskärnor ska ses som 

separata frågor, där visionen är drömmen och det långsiktiga målet, medan strategin ska 

ses som ett verktyg för hur visionen ska uppnås samt vilka metoder som ska användas.  
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Vi har preciserat Antoni et al. (2012) resonemang om stadsutvecklingsprojekt i Sverige till 

att se på det utifrån stadskärnor specifikt. Vi ser en problematik kring vad som skapar 

attraktivitet till stadskärnor samt vilka strategier som kan ses som relevanta för att uppnå 

stadskärnors vision. För att sätta problemet i kontext till Sandviken så ser vi att studien kan 

komma att visa vikten av en strategi kring utvecklingsarbetet av stadskärnan. Studiens 

inledande diskussion pekar på att aktörer i stadskärnan ser på centrumutveckling i 

Sandviken som etableringar och handel. Vi vill genom studien undersöka om ett alternativt 

synsätt kan vara fördelaktigt för att uppnå stadskärnans vision.   

 

Kotler och Armstrong (2013) menar att marknadsföring är en del av strategiarbete, där 

strategiarbete enligt Roos, von Krogh, Roos och Jacobsen (2004) syftar till att bland annat 

utveckla och upprätthålla konkurrensfördelar. Kotler och Armstrong (2013) menar vidare 

att kundtillfredsställelse är en viktig aspekt av marknadsföring och handlar om kundens 

tillfredställelse jämfört med kundens förväntningar. Detta innebär att produktens eller som 

studiens kontext, att stadskärnans värde bör förmedlas till kunden på ett rättvisande sätt, 

som ett löfte om vad stadskärnan har att erbjuda. Detta leder till studiens första 

frågeställning: Hur kan en stadskärna marknadsföras och vilka bär ansvaret för 

strategiarbetet? 

 

Kotler och Armstrong (2013) menar att vid marknadsföring bör en identifikation av 

kundens behov påbörja processen, där det vidare är möjligt att utveckla produkten genom 

att addera egenskaper som utgörs av produktens totalnytta för kunden. För att uppnå 

visionen om att skapa attraktivitet och ett större flöde till stadskärnan genom bland annat 

marknadsföring ställer vi den andra frågan: Vilket är en stadskärnas segment och vilka 

behov ska stadskärnan tillfredsställa? 

 

Gehl (2010) beskriver att mervärde till stadslivet kan skapas genom att ge människor 

trygga och trevliga miljöer att vistas i. Montgomery (1998) menar att gaturummens 

utformning är något som är av stor vikt för stadskärnor och att dessa bör fyllas med 

attraktiva aktiviteter och trivsamma miljöer för att få människor att vilja spendera sin tid 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AJohan%20Roos
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AKristine%20Jacobsen
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där, vilket leder till studiens tredje frågeställning: Vilka attribut ses som attraktiva för en 

stadskärna? 

 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur en stadskärna kan marknadsföras samt undersöka vilka 

möjligheter och uppfattningar som finns kring att framställa stadskärnan som mötesplats.  
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2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen presenterar tidigare forskning rörande platsmarknadsföring, 

stadskärnor samt mötesplatser, som i sin tur ringar in vikten av handel och kultur. 

Referensramen har tagits fram genom böcker, artiklar och webbsidor och presenteras 

under rubrikerna: TCM – Centrumorganisationer, Platsmarknadsföring, Att förmedla ett 

värde genom platsmarknadsföring, Marknadsföringsstrategier, Attraktiva attribut och 

värden i en stadskärna samt Samspel för att skapa mötesplatser.  

 

2.1 TCM – Centrumorganisation 

När tidigare forskning rörande utveckling av stadskärnor undersöktes framkom det att 

begreppet som ofta används för att beskriva de aktörer som leder utvecklingen av 

stadskärnor är det engelska ordet Town center management. I denna studie har vi valt att 

översätta begreppet Town center management till Centrumorganisation, detta för att lättare 

sätta ordet i relation till svenska begrepp.  

 

Centrumorganisationer beskrivs av Whyatt (2004) som en strategisk ledning med den 

centrala rollen att utveckla stadskärnor och innebär enligt Antoni et al. (2012) att 

ekonomisk, social och kulturell utveckling eftersträvas, ihop med det övergripande 

ramverket för stadsplanering. Nyckelaktörerna i en Centrumorganisation består enligt 

Antoni et al. (2012) av kommun, näringsidkare inom handel, restaurang och service samt 

fastighetsägare. Dessa bör enligt Whyatt (2004) arbeta med att samla och dela information 

om marknaden, göra det möjligt för intressenter att arbeta tillsammans i den strategiska 

planeringsprocessen, förmedla formell och informell kommunikation, hantera sociala 

nätverk, utbilda stadens aktörer och intressenter, upprätta en marknadsföringsstrategi samt 

att utvärdera både framgång och motgång.  

 

I denna studie tolkar vi kommun som den aktör som bär det största ansvaret, genom det 

faktum att de ansvarar för att upprätta strategier och marknadsföra stadskärnan. Dessutom 

tillhandahåller aktörsgruppen kommun exempelvis en centrumutvecklare som kan fylla 

funktionen att samordna och styra Centrumorganisationens aktörer mot uppsatta mål.   
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2.2 Platsmarknadsföring 

Enligt Kotler och Armstrong (2013) går marknadsföring ut på att tillfredsställa önskemål 

och behov hos kunden på ett vinstdrivande sätt. Grönroos (1999) menar att det finns ett 

dominerande synsätt inom marknadsföring som handlar om de aktiviteter ett företag 

genomför för att möjliggöra utbyte av pengar mot produkter. Det som erbjuds kunden kan 

enligt Kotler och Armstrong (2013) kategoriseras som en vara eller en tjänst, men kan även 

utgöras av personer, organisationer, aktiviteter och idéer. Kotler och Armstrong (2013) 

menar att det som erbjuds kunden är till för att tillfredsställa människors behov och 

önskemål, där behoven är det första som uppstår hos människan och är en känsla av 

upplevd avsaknad. Kotler och Armstrong (2013) menar även att människor i grunden har 

olika behov som sedan mynnar ut i att bli önskemål, därefter övergår önskemålen till 

efterfrågan. Vidare menar Kotler och Armstrong (2013) att det är viktigt att förstå grunder i 

hur behov skapas, vilket kan tolkas som att en viktig aspekt inom marknadsföring är att 

förstå kunden behov, önskemål och efterfrågan för att upprätta marknadsföringsstrategier. 

Marknadsföring är en viktig del i utvecklingen av stadskärnor då konkurrens på ett 

naturligt sätt uppstår mellan närliggande stadskärnor. För att definiera marknadsföring av 

platser används begreppet platsmarknadsföring, vilket är en marknadsföringspraktik som 

syftar till att förmedla utvalda bilder av ett specifikt område (Zenker & Beckmann, 2013; 

Ek, Hultman, Book, Eskilsson & Högdahl, 2007). 

 

 Montgomery (1998) för ett resonemang om att se till människors olika behov samt att se 

skillnader i behoven, detta för att på så sätt tillfredsställa hela samhället snarare än ett visst 

segment av det. Ek et al. (2007) menar att utvalda bilder bör vara riktade mot målgrupper 

med syftet att skapa en ny image eller att ersätta en negativ image. Platser eller 

stadskärnors målgrupp kan delas in i tre grupper, den första utgörs av näringslivet vilket 

utgörs av de företag som är etablerade, företag som vill etablera en verksamhet och de 

företag som vill göra investeringar knutna till platsen. Näringslivet är en av de aktörer som 

anses viktiga i det strategiska arbetet. Den andra gruppen innefattar turister eller besökare 

och den tredje gruppen utgörs av invånare. Marknadsföring ska främst rikta sig mot dessa 

tre målgrupper då en plats eller en stadskärna ska marknadsföras. (Ek et al. 2007) 
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Kotler och Armstrong (2013) menar att det på dagens marknad krävs att kunden är i fokus, 

vilket gör att kundtillfredsställelse är en viktig aspekt att ha i åtanke. Kundtillfredsställelse 

handlar om kundens tillfredställelse jämfört med kundens förväntningar, vilket i denna 

kontext innebär att stadskärnans värde bör förmedlas till kunden på ett rättvisande sätt, som 

ett löfte om vad stadskärnan har att erbjuda. Kotler och Armstrong (2013) menar att företag 

som är kundorienterade bör lägga stort fokus på kundtillfredsställelse för företagets 

överlevnad, vilket även kan relateras till då en stadskärna ska marknadsföras, då kunden 

eller invånarna i staden bör tillfredsställas för att stadskärnan ska kunna bli en 

framgångsrik mötesplats.   

 

Hall (2008) menar att intresset och betydelsen av platsmarknadsföring har ökat i takt med 

att konkurrensen mellan platser ökar. Detta har medfört att platsmarknadsföring alltmer 

börjat användas som strategi där fokus är att framhäva en plats genom olika attribut. 

Attributen utgörs av egenskaper och funktioner som sedan ska förmedlas till kunden och 

invånarna genom marknadsföring för att skapa attraktivitet och ett större flöde till platsen. 

(Ashworth & Voogd, 1990; 1994; Kotler, Haider & Rein, 1993; 1999; van den Berg & 

Braun, 1999; Rainisto, 2003; Gertner, 2011) 

 

Som ett resultat av platsmarknadsföringens nya roll, har en mängd koncept och verktyg 

utvecklats för att förbättra bilden av platser. Dessa platsmarknadsföringskoncept och 

verktyg används även för att platser ska bli mer konkurrenskraftiga (Niedomysl & 

Jonasson, 2012). Enligt Kavaratzis (2012) ses platsmarknadsföring som en långsiktig och 

integrerad verksamhet som är unik för varje plats och dess intressenter. Kavaratzis (2012) 

menar att platsmarknadsföring bör anpassas efter platsens förutsättningar och intressenter 

då varje plats bör ses som unik. Platsmarknadsföring kan därför tolkas som en viktig del i 

den övergripande strategin då en stadskärna ska marknadsföras, där strategin inte bör 

standardiseras utan hela tiden anpassas.  Detta eftersom varje stadskärna är unik och 

ständigt under förändring, vilket gör att stadskärnans värde bör förmedlas som unikt.   
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Att förmedla ett värde genom platsmarknadsföring  

Enligt Aubert-Gamet och Cova (1999) är en attraktiv miljö nödvändig för att social 

interaktion ska uppstå bland invånare och människor som besöker stadskärnan. 

Montgomery (1998) menar att gaturummens utformning är något som är av stor vikt i en 

stadskärna och att dessa bör fyllas med attraktiva aktiviteter och trivsamma miljöer för att 

få människor att vilja spendera sin tid där. Detta kan tolkas som att det är av stor vikt att 

fokus läggs på att människor trivs och vill vara i stadskärnan, vilket i sin tur bidrar till att 

helheten ses som attraktiv. Enligt Montgomery (1998) bör attraktiva aktiviteter finnas, 

detta kan utgöras av biografer, barer, restauranger, samt att detta bör bidra med värde till 

platsen. Aktiviteterna bör inte bara finnas vissa tider på året eller dygnet, utan istället bör 

de utspela sig hela tiden (Montgomery, 1998).  

 

Nilsson (1999) menar att kärnan i framgångsrik marknadsföring är att tillföra ett värde till 

produkten eller som i studiens kontext en stadskärna. En produkt kan enligt Kotler och 

Keller (2011) delas upp i fem olika nivåer, där varje nivå representerar vilka behov eller 

önskemål som produkten tillfredsställer. Grundnivån benämns enligt Kotler och Keller 

(2011) som kärnfördelar, vilket omfattar den grund som produkten erbjuder. 

Kärnfördelarna kan relateras till en stadskärna då den kan ses som en sammankopplande 

plats för stadens alla delar och områden som en sorts mittpunkt för staden. På den 

efterkommande nivån beskriver Kotler och Keller (2011) att de så kallade kärnfördelarna 

ska mynna ut i och göras om till en Basal produkt som omfattar de olika egenskaperna som 

en produkt innehåller eller erbjuder. Den basala produkten i studiens kontext tolkas som de 

egenskaper som finns i en stadskärna, vilket bland annat kan utgöras av en plats att gå 

omkring, konsumera eller umgås på.   

 

Vidare beskriver Kotler och Keller (2011) Förväntad produkt som utgör den tredje nivån 

och omfattar de egenskaper som produkten har vilka kan skapa förväntningar hos kunden. 

Exempel på detta kan utgöras av att stadskärnan är attraktiv för kunden, till exempel 

genom att det finns parkbänkar, belysning och en fin miljö. Den fjärde nivån kallar Kotler 

och Keller (2011) för Förstärkt- eller differentierad produkt vilken omfattar de 

egenskaperna som bidrar till att kundens användning av produkten överstiger de 
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förväntningar kunden hade på produkten. Exempel på detta kan vara att kunden handlar i 

stadskärnan och samtidigt känner en samhörighet till stadens kultur. Den sista nivån som 

Kotler och Keller (2011) kallar för Potentiell produkt inkluderar de unika fördelar kunden 

kan få i framtiden av att besöka stadskärnan. Unika potentiella fördelar i en stadskärna 

skulle kunna utgöras av att kunden börjar känna en tillhörighet till stadskärnan genom att 

värden och erbjudanden visas, samt att attraktiva aktiviteter finns där och skapar en 

gemenskap för kunden och invånarna. 

 

En plats är enligt Rozhkov och Skriabina (2015) en kollektiv nyttighet som ger fri tillgång 

för varje användare, där användarna utgörs av flera olika segment på marknaden. Rozhkov 

och Skriabinas (2015) resonemang kan utvecklas genom Briggs (2009) synsätt om att en 

plats kan uppfattas eller ses som en produkt vid marknadsföring, då han menar att platsen 

ska identifieras som en sammansatt produkt bestående av olika nivåer av värden som består 

av flertal funktioner och delar. Ovanstående resonemang styrks av Warnaby och Medway 

(2013) som menar att när en plats ska marknadsföras, bör den ses som ett nätverk av 

intressenter, där platsen utgör en kombination av potentiella värden och användbara 

egenskaper med ett flertal funktioner.  Briggs (2009) anser att en plats, ständigt måste 

förnyas och förbättras för att behålla sin image och funktion samt ge fördelar till sina 

intressenter för att därigenom överleva och växa. Samtidigt menar Rozhkov och Skriabina 

(2015) att en plats används av olika användargrupper och varje grupp tenderar att använda 

platsen unikt, vilket leder till att marknadsföringsstrategier för stadskärnor bör hittas som 

innefattar att den blir attraktiv och skapar ett värde för så många som möjligt i den 

specifika stadskärnan.  

 

2.3 Marknadsföringsstrategier 

En viktig del av strategiarbetet är enligt Roos et al. (2004) att utveckla och upprätthålla 

konkurrensfördelar, där konkurrenterna i kontexten stadskärnan utgörs av närliggande 

stadskärnor, externa handelsplatser samt e-handel.  Vid marknadsföringsarbete är det 

vanligt att termer som varumärke även kommer upp, vilket enligt Melin (1999) ofta är ett 

företags värdefullaste tillgång, vilket styrks av Nilsson (1999) som menar att varumärket 

har växt fram till att bli mer modern i den utsträckning att den kan ses som en värdefull 
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tillgång, som en värdeskapare eller som ett konkurrensmedel för ett företag. Nilsson (1999) 

menar vidare att ett starkt varumärke representerar förtroende, vilket är en nödvändig 

aspekt i marknadsföring, då kunden vill känna förtroende till ett företaget eller för en 

produkt.  Nilsson (1999) menar att förtroendet i sig skapar en relation mellan kunden och 

en produkt eller ett företaget, framförallt då en kund väljer ett företags produkter framför 

ett annat. En paradox till detta kan vara att om relationer är den viktigaste delen i dagens 

marknadsföring, så bör förtroendeskapande mellan stadskärnan och dess kund vara av 

största vikt. Värdet i varumärket som stadskärnan förmedlar bör även vara högre än vad det 

kostar för företaget att skapa den, detta för att på så sätt innebära en vinst för företaget så 

att de kan fortsätta att leverera detta värde produkten. (McKeown, 2012 & Roos et al. 

2004).  

 

För att utveckla och upprätthålla konkurrensfördelar kan Porters tre generiska 

konkurrensstrategier användas, vilka enligt McKeown (2012) beskrivs som 

kostnadsledarskap där fokus bör ligga på att vara effektiv, differentiering syftar till att vara 

unik och slutligen fokusering som kan ses som en del av differentiering. Tolkningen som 

användas i denna studie utgörs av att företaget ses som staden, där den produkt som 

produceras är stadskärnan. Dessa konkurrensstrategier kan vara av vikt vid marknadsföring 

av en stadskärna, då bland annat varumärket kan förmedlas genom dessa, vilket ses som en 

viktig tillgång som kan ses som en värdeskapare och som en konkurrensfördel.  

 

Den första av de tre strategierna som Porter förespråkar utgörs av kostnadsledarskap som 

enligt McKeown, 2012 och Roos et al. 2004 innebär att ett företag producerar tjänster eller 

varor till en lägre kostnad än deras konkurrenter. Företag kan även dela 

kostnadsledarskapet med nära konkurrenter i de fall det finns tillräckligt med konkurrens 

på marknaden. Det är ovanligt att det endast är ett företag som är kostnadsledande inom 

alla områden, dock är denna generiska strategi en bra utgångspunkt. Företag kan även nå 

kostnadsledarskap genom att vara mer effektiv än dess konkurrenter där effektivitet kan 

uppnås genom bland annat bättre processer, lägre kostnader eller effektivare 

tillverkningstekniker. (McKeown, 2012 & Roos et al. 2004)  
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Kostnadsledarskap som konkurrensstrategi tolkas som användbar vid marknadsföring av en 

stadskärna därför att det genom effektivitet i marknadsföringsarbetet kan uppstå en ökad 

attraktivitet kring exempelvis varumärket. 

 

Differentiering är enligt Porter en konkurrensfördel som innebär att företag bör producera 

produkter som skiljer sig från konkurrenternas (McKeown, 2012). Detta tolkas i studien 

som att användningen av en differentieringsstrategi vid marknadsföring av en stadskärna 

och dess varumärke kan komma att bli relevant, genom att Centrumorganisationen bör 

fokusera på vilka egenskaper som gör stadskärnan unik, samt lyfta dessa egenskaper 

genom bland annat marknadsföring. Om produkten i form av en stadskärna kan ses som 

unik då inget annat företag erbjuder samma värde, behöver företaget heller inte bekymra 

sig om att hålla lägre kostnader än konkurrenterna. Det kan bli möjligt för företaget att höja 

priserna eftersom produkten är annorlunda på ett sätt som värdesätts så pass högt av 

kunden att den är villiga att betala skillnaden (McKeown, 2012). Innebörden av 

differentiering är i studiens kontext att stadskärnan måste värdesättas högre av kunden än 

vad konkurrerandes värde erbjuder i relation till kundens efterfrågan på deras pengar och 

tid.  

 

Fokusering kan beskrivas som en form av differentiering, detta då strategin går ut på att 

fokusera på ett smalt segment. Med fokusering bör företag hålla sig till ett smalt segment 

av marknaden och samtidigt hålla andra konkurrenter borta därifrån. Detta kan även kallas 

för begränsningar, vilka kan uppstå som en naturlig följd av exempelvis geografiska 

områden. Vanligast är dock att fokusering uppnås genom att differentiera sig gällande vem 

eller vilka företaget riktar sig mot, vilket görs genom att bygga upp handlingsplaner samt 

marknadsföringsstrategier riktade mot det valda segmentet (McKeown, 2012). Fokusering 

som konkurrensstrategi kan tolkas som relevant i Centrumorganisationers strategiarbete 

kring att marknadsföra en stadskärna, bland annat genom att stadskärnan ofta har en 

naturlig geografisk avgränsning mot de externa handelsplatser och köpcentrum som kan 

ses som konkurrenter, vilket gör att platsen naturligt är nischad till ett visst område. Att 

använda en fokuseringsstrategi där fokusering utgör värdet i stadskärnan framhävs snarare 

än att stadskärnan erbjuds till ett smalt segment av marknaden. 
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McKeown (2012) menar att enligt teori bör företag endast använda sig av en av dessa 

strategier, medan utfallet i praktiken ofta blir att strategierna överlappar varandra. I arbetet 

med att attrahera människor till stadskärnan kan då Porters tre generiska strategier komma 

väl till hands, genom att stadskärnors roll förändras och konkurrensen från externa 

handelsplatser och köpcentrum blir allt påtagligare.  

 

2.4 Attraktiva attribut och värden i en stadskärna  

Jacobs och Appleyard (1987) menar att fokus bör ligga på att förbättra stadslivet för att 

samhället ska må bra och fungera som en samlingsplats för invånare och besökare. Gehl 

(2010) beskriver att värde till stadslivet kan skapas genom att ge människor trygga och 

trevliga miljöer att vistas i. Gehl (2010) är kritisk mot biltrafik i stadskärnor och nämner att 

detta kan ses som ett hinder för att folk ska känna sig trygga, vilket i sin tur kan bidra till 

flödet av människor minskar. Stadslivet kan bli mer attraktivt och stimulerande om det 

anpassas eller utformas ur en fotgängares perspektiv. En studie av Gehl som gjordes i 

Köpenhamn, visar till exempel att fler människor vistas en längre tid på platser där 

möjligheterna till att florera fritt och möjligheter till att sitta ner finns. (Gehl 2010) 

 

Då det traditionella värdet i form av konsumtion som vanligtvis utspelar sig i stadskärnor 

har genomgått en förskjutning till externa handelsplatser och köpcentrum, bör stadskärnor 

enligt de Nisco, Riviezzo och Napolitano (2008) istället erbjuda sociala, kulturella och 

kommersiella värden. Bergman (2003) menar att stadskärnors roll bör utgöras av en social 

funktion, där möten kan uppstå samtidigt som handel får ta sin naturliga plats. Enligt 

Bergman (2003) har handeln alltid varit en viktig del av stadskärnor och präglat 

utvecklingen av stadslivet. Svedström (1999) menar att handel är en viktig aspekt för att en 

stadskärna ska kunna förmedla ett värde och behålla sin karaktär samt att handeln i sig 

berikar stadskärnan med attraktion. Svedström (1999) menar att handeln bidrar till tillväxt i 

den svenska samhällsekonomin och utgör en viktig del av näringslivet. Fler och större 

butiker har under åren etablerats vid externa handelsplatser och köpcentrum vilket medfört 

att butiker som tidigare funnits i stadskärnor flyttats till dessa, samt att de butiker som finns 

kvar i stadskärnor tappat försäljning på grund av att den största konsumtionen sker på 
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dessa platser. Därför är att det är viktigt att bostadsnära och mindre butiker tar plats i 

stadskärnorna samt att satsningar på unika butiker i stadskärnorna blir allt viktigare. 

(Svedström, 1999)  

 

Qvarsell (1988) menar att vikten av att kultur fick ta plats i städer blev allt viktigare under 

50-talet då människor fick ett större behov av ett umgänges- och nöjesliv då det under 

denna period skedde många förändringar i det sociala livet. Grundberg (2003) och Egeland 

och Johannisson (2003) menar att globaliseringen som ständigt sker har gjort att kultur och 

historia börjat spela en allt större roll för människor, vilket medfört att implementering av 

kultur har gått mot att bli en strategisk fördel vid marknadsföring av platser. Egeland och 

Johannisson (2003) skriver att kultur kan utgöra en attraktionskraft till en plats och ska 

vara tillgänglig för alla. Egeland och Johannisson (2003) menar även att kultur kan fylla en 

funktion som skapar en positiv bild av en plats eller att förstärka den sociala 

sammanhållningen genom att skapa platser som kultur kan förekomma på.  

 

Gehl (2010) menar att välmående i våra samhällen kan öka genom att skapa rum för 

gemenskap genom att utforma attraktiva gaturum för människorna så skapas också 

möjligheter att mötas. Alzubaidi et al. (1997) menar att externhandelns expansion och 

framfart bör accepteras istället för att ses som ett hinder för stadskärnors betydelse. Enligt 

Boverket (2016) är stadskärnor en plats med många olika funktioner och utmärkande drag 

som möjliggör möten mellan människor, vilket i sin tur ger förutsättningar för handel och 

social gemenskap. Denna definition kan kopplas till Oldenburgs (1999) definition av 

mötesplats som en plats där grunden för social gemenskap i ett samhälle utgörs. Alzubaidi 

et al. (1997) nämner att människor uppfattar stadskärnor som en social mötesplats som 

fyller en funktion genom att skapa interaktion mellan människor och ge plats för sociala 

aktiviteter. Fokus kring utveckling av stadskärnor indikerar därför på att skapa en social 

mötesplats som kan bidra till att andra behov än konsumtion uppfylls (Alzubaidi et al., 

1997).  
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2.5 Samspel för att skapa mötesplatser 

Jacobs och Appleyard (1987) anser att de möten som uppstår i vardagslivet bland 

befolkningen i ett område skapar olika mötesplatser, vilket innebär att stadskärnans 

viktigaste funktion bör vara att fungera som en mötesplats. 

 

Whyatt (2004) betonar vikten av samarbete mellan olika aktörer för att stadslivet ska 

fungera, fylla sin funktion och vara attraktiv. Whyatt (2004) menar att en klar och tydlig 

marknadsföringsstrategi bör tas fram av kommun eller stadsråd, som sedan tydliggörs för 

resterande aktörer, så som lokala butiker, restauranger och aktivitetscenter för att få alla 

aktörer att arbeta åt samma håll. Diamond (2002) föreslår att alla som har ett intresse av att 

förbättra upplevelsen för stadskärnors besökare måste agera i partnerskap för att uppnå sina 

mål, något som också stärker Whyatts (2004) resonemang om ämnet då hon menar att 

samarbete mellan olika intressenter är av största vikt. de Nisco (2008) beskriver vikten av 

att Centrumorganisationen tar hand om strategiskt samspel mellan olika aktörer, vilket kan 

vidareutvecklas av Whyatt (2004) som menar att det är viktigt att alla aktörer förstår 

förändringar som sker i en stad eller stadskärna, där alla aktörer bör ha förmågan att 

mobilisera och hantera tillgängliga resurser effektivt.  

 

Whyatt (2004) nämner att vid utvecklingen av en stadskärna bör det inledningsvis 

undersökas vilka behov som faktiskt finns i stadskärnan samt även vilka aktiviteter som 

saknas. Efter att behov och avsaknad av aktiviteter har identifierats är det enligt Whyatt 

(2004) viktigt att se över vilka finansiella möjligheter som finns och även vilka 

kompetenser som finns att nyttja i stadskärnan. Därefter bör en balans mellan behov och 

tillgångar identifieras för att sedan ta fram strategier som gör uppsatta mål möjliga 

(Whyatt, 2004).  
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3 Metod 

Metodavsnittet beskriver de metoder och tillvägagångssätt som använts i denna studie. 

Metodvalet utgörs av en kvalitativ ansats där det empiriska materialet utgörs av 

semistrukturerade intervjuer med valda nyckelaktörer för staden Sandviken samt av 

sekundärdata.   

 

3.1 Kvalitativ ansats 

Denna uppsats utgörs av en kvalitativ ansats som enligt Eriksson och Hultman (2014) 

kännetecknas av fördjupning, närhet och flexibilitet till det som studeras. Eriksson och 

Hultman (2014) menar att en kvalitativ ansats består av att karaktärisera, där ordet kvalitet 

står för egenskaper eller framträdande drag hos fenomenet.   

 

Valet av metod grundades på att skapa en djupare förståelse, snarare än att generalisera ett 

resultat kring hur Sandvikens stadskärna kan marknadsföras och ses som attraktiv en 

mötesplats. Att skapa djupare förståelse över hur en stadskärna kan ses och marknadsföras 

som en attraktiv mötesplats är önskvärt eftersom den teoretiska referensramen indikerar på 

att standardisering av hur stadskärnor bör marknadsföras är svårt. Studien har avgränsats i 

den aspekten att värden i form av handel, kultur och miljö behandlats, vilket grundar sig på 

att dessa värden enligt den teoretiska referensramen utgör viktiga aspekter i att forma en 

mötesplats. Detta faktum har medfört att aktörsgruppen fastighetsägare, som vanligtvis är 

del av Centrumorganisationen exkluderats då denna aktör aktörer inte specifik arbetar med 

dessa värden.  

 

I en kvalitativ studie där forskaren vill skapa en förståelse över en specifik miljö menar 

Repstad (2007) att det kan vara till stor hjälp att inleda studien med ett inledande fältarbete 

i form av samtal med personer som är insatta i den miljön som ska studeras. Repstad 

(2007) menar att detta kan bidra till att forskaren får en bättre kontextuell förståelse snarare 

än att påbörja processen med att först ta fram en teoretisk referensram som ringar in det 

övergripande teoretiska läget av den miljö som ska studera. Detta fältarbete gjordes 

inledningsvis genom att vi pratade med personer från aktörsgruppen kommun, vilket 

bidrog till att vi skapade oss en överblick om hur arbete med stadskärnan tidigare sett ut. 
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Genom det inledande fältarbetet gav oss även information som kunde påbörja processen att 

urskilja vilka aktörer som var av störst relevans att intervjua.  

 

Studien utgår från kontexten Sandvikens stadskärna, där vi genom sporadiska samtal med 

aktörsgruppen kommun som är aktiva inom Sandvikens stadskärna, kunde vi konstatera att 

aktörernas nuvarande fokus låg på att främja handel och skapa nya etableringar. Då den 

teoretiska referensramen indikerar på att detta synsätt inte är hållbart i dagens samhälle, 

skapades studiens syfte: att undersöka hur en stadskärna kan marknadsföras samt 

undersöka vilka möjligheter och uppfattningar som finns kring att framställa stadskärnan 

som mötesplats. Teoridelen utgörs av data kopplat till marknadsföring och utveckling av 

stadskärnor, detta för att skapa kunskap om ämnet som sedan applicerats på kontexten i 

denna studie som är stadskärnan i Sandviken.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Repstad (2007) menar att studier som är avgränsade till specifika miljöer, där målet är att 

ge en beskrivning av helheten av de processer och egenskaper som finns i dessa miljöer 

vanligtvis kan benämnas som kvalitativa studier. Genom Repstads (2007)  resonemang har 

vi valt att benämna denna studie som kvalitativ genom att vi beskriver processer kring att 

marknadsföra stadskärnor för att sedan avgränsar oss ytterligare mot att se möjligheterna i 

att marknadsföra en stadskärna som mötesplatser. Inledningsvis ringar vi in problemet 

gällande stadskärnors stagnation, för att sedan i den teoretiska referensramen urskilja 

möjligheter som finns gällande platsmarknadsföring och att marknadsföra stadskärnan som 

en mötesplats. Vidare valde vi att applicera dessa möjligheter specifikt på Sandviken, där 

vi genom kvalitativa intervjuer ville vi undersöka vilka marknadsföringsmöjligheter och 

uppfattningar om dessa som finns för just Sandvikens stadskärna. Detta grundas på att den 

teoretiska referensramen indikerar att marknadsföring av platser är svår att standardisera. 

 

Datainsamling 

För att uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar valde vi att använda oss av 

en teoretisk referensram, semistrukturerade intervjuer samt sekundärdata. Studien tar stöd 

från en teoretisk referensram som utgörs av böcker och artiklar samt fakta inhämtad från 
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webbplatser. Studiens empiri utgörs av primärdata i form av semistrukturerade intervjuer, 

samt sekundärdata gällande Sandvikens stadskärna och dess utveckling. Empirin 

tillsammans med den teoretiska referensramen har analyserats för att besvara studiens 

frågeställningar och möjliggjorde att slutsatser kunde dras gällande att marknadsföra en 

stadskärna i den kontext att stadskärnan ses som en mötesplats. 

 

Semistrukturerade intervjuer  

Intervjuer är enligt Hartman (2004) en väl använd metod för att samla in data till kvalitativ 

forskning och enligt Bryman och Bell (2013) finns de många fördelar med intervjuer, 

bland annat flexibiliteten som uppstår. Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa 

intervjuer ger möjlighet för följdfrågor och fördjupning av svaren vilket vi ville ha 

möjlighet till vid intervjuerna i denna studie. Därför valde vi att utföra kvalitativa 

intervjuer för att nå studiens syfte, där vi använde oss av en intervjuguide med 

semistrukturerade frågor kopplade till teman.  

  

Intervjuer av kvalitativ karaktär syftar enligt Bryman (2011) till att skapa en fördjupad 

förståelse för individers subjektiva uppfattningar och tolkningar, vilket i denna kontext 

utgörs av uppfattningar kring att marknadsföra Sandvikens stadskärna som mötesplats. Vi 

ansåg metodvalet passande för att samla information och skapa förståelse om vilken 

uppfattning respondenterna har om att framställa stadskärnan som mötesplats. Metodvalet 

ansågs även passande för att undersöka hur respondenterna ställer sig till begrepp som 

kultur och handel i relation till stadskärnan. 

 

Semistrukturerade intervjuer utförs genom att den som intervjuar, på förhand identifierar 

ett antal huvudfrågor, där det även finns möjlighet till avvikelse (Mik-Meyer & Justessen, 

2011; Bryman & Bell, 2013). Intervjuguider är enligt Brinkmann (2014) ett bra redskap vid 

kvalitativa intervjuer då det är av stor vikt att ha bra struktur för att kunna hålla fast vid 

syftet men med möjlighet att avvika från frågor samt att respondenten kan fördjupa sitt 

svar. För att på ett effektivt sätt genomföra studiens intervjuer skapades ett antal 

huvudfrågor i en intervjuguide, detta för att försöka skapa en djupare förståelse om 

respondenternas uppfattning. Huvudfrågorna i intervjuguiden grundar sig i fyra teman som 
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tagits fram genom den teoretiska referensramen, dessa utgörs av platsmarknadsföring, 

mötesplats, handel och kultur. Gillham (2005) menar att samma huvudfrågor bör ställas till 

respektive respondent, då det är av stor vikt att reflektera över samma saker i intervjuerna.  

 

Eriksson och Hultman (2014) menar att poängen med intervjuer ligger i de stora 

möjligheter som finns för att anpassa och förtydliga dess frågor, vilket kan tydliggöras av 

Kvale och Brinkmann (2014) som menar att genom att använda semistrukturerade 

intervjuer kan korta svar hos respondenten utvecklas. Under respektive intervju följdes vår 

intervjuguide efter de teman som tagits fram, men där diskussion och följdfrågor hela tiden 

var återkommande.   

 

Etiska åtaganden 

Innan intervjuarbetet påbörjades blev respondenterna kontaktade via mail där vi beskrev 

den studie vi planerade att utföra. Vi förklarade även varför respektive respondent blev 

tillfrågad och beskrev även studiens syfte. Varje respondent blev sedan informerad om att 

den information som respondenten delade med sig av under kommande intervju skulle 

komma att användas i studien. Vi anser att vi handlat etiskt korrekt och att de respondenter 

som ställde upp på intervju var väl medveten om vad informationen skulle användas till. Vi 

valde även att neutralisera vissa av svaren från intervjuerna, i den utsträckningen att inga 

personer skulle känna sig utpekade eller kritiserade. 

 

Urval  

I processen med att urskilja nyckelaktörer tog vi hjälp av begreppet Centrumorganisation 

som enligt Whyatt (2004) är den strategiska ledningen med den centrala rollen att utveckla 

stadskärnor. de Nisco et al. (2008) menar att Centrumorganisation är ett begrepp som 

vanligtvis används vid arbetet att finna nyckelaktörer vid marknadsföring av stadskärnor. 

Vidare menar de Nisco et al. (2008) att kompetenser hos olika aktörer bör 

uppmärksammas, snarare än att endast se till hela aktörsgruppers perspektiv.  

 

Enligt Antoni et al. (2012) utgörs nyckelaktörer i en Centrumorganisation av kommun, 

näringsidkare inom handel, restaurang och service samt fastighetsägare. Trost (2010) 
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menar att urvalet i kvalitativa studier ska inkludera respondenter som kan ge en så bred 

inblick som möjligt i det som ska studeras och menar att respondenterna ska vara 

heterogena inom den givna homogeniteten. Detta tolkar vi som att homogenitet kan 

urskiljas genom att finna olika aktörsgrupper, för att sedan genom att intervjua olika 

personer inom gruppen uppnå heterogena svar.  

 

Utifrån Antoni et al. (2012); de Nisco et al. (2008) och Trosts (2010) resonemang har vi 

först gjort ett lämplighetsurval av respondenter som tillhör kommun samt näringsidkare 

inom handel, restaurang och service. Valet av aktörer grundas på att den teoretiska 

referensramen visade att värden i form av kultur, handel och miljö utgör viktiga aspekter 

för att forma en mötesplats. Enligt Krag Jacobsen (1993) innebär lämplighetsurval att 

urvalet består av respondenter som anses vara lämpliga att besvara frågorna, då de har 

inblick i det som ska studeras. Aktörsgrupper som arbetar med detta var därför av hög 

relevans för denna studie där aktörsgruppen kommun valdes då de bär det största ansvaret i 

en Centrumorganisation samt att aktörsgruppen serviceidkare även var av stor relevans då 

dessa är insatta i hur arbetet fungerar i praktiken. Aktörsgruppen fastighetsägare tillhör 

vanligtvis Centrumorganisationer och är därför en lämplig aktörsgrupp vid studier om 

stadskärnor, men då denna studie lyfter värden i form av handel, kultur och miljö ansåg vi 

inte att fastighetsägare var en relevant aktörsgrupp, då denna inte arbetar specifikt med 

detta.  

 

Ett strategiskt urval gjordes där den person som intervjuades var Christina Blomberg, som 

arbetat med centrumutveckling i stor utsträckning samt att hon även är anställd som 

konsult för att hjälpa till att utveckla Sandvikens stadskärna. Vi såg henne som en 

bidragande respondent till aktörsgruppen kommun men även för att få en övergripande syn 

på centrumutveckling.  

 

Urvalet av respondenter gav möjlighet till att skapa förståelse om, samt ge en bred inblick i 

hur Sandvikens stadskärna ser ut idag samt vilka marknadsföringsmöjligheter som finns för 

stadskärnan. Vi valde att inleda intervjuarbetet med ett antal respondenter från varje 

aktörsgrupp, för att sedan komplettera arbetet med ytterligare respondenter från de 
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aktörsgrupper vi inte kände att vi fått ut total mättnad från. Mättnad förklaras enligt 

Repstad (2007) som att forskaren är mätt på information vilket kan ses som ett kriterium 

för att flera intervjuer inte kommer att bidra till mer information eller större förståelse.   

 

Respondenter 

Alla intervjuer varade cirka en timme samt att åtta av intervjuerna skedde personligen och 

intervjun med Christina Blomberg och Elisabeth Hansson skedde via telefon. 

  

Respondent Aktörsgrupp  Arbetsroll 

Christer Andersson Serviceidkare Driver Elkedjan Elinteriör 

Sofie Eklund Serviceidkare Äger och driver butiken Loveliness 

Ann-Louise Kleen Serviceidkare Ordförande för företagarna i Sandviken 

Michael Norell Kommun Näringslivsstrateg på kommunen 

Elisabeth Hansson Kommun Näringslivschef på kommunen 

Lennart Söderberg Kommun Näringslivsutvecklare på kommunen 

Marcus strand Kommun Chef på kulturenheten  

Kenneth Johansson Kommun Chef för kultur och fritidsnämnden 

Christina Blomberg (Kommun) Centrumutvecklare 

Shawn Afasi Serviceidkare      Driver bland annat Allstar 

 

Metod för analys 

En tematisk analysmetod användes för att bearbeta det kvalitativa undersökningsmaterialet, 

denna typ av analys kan beskrivas som en allmän analysmetod, som kan användas inom 

olika inriktningar, för alla typer av kvalitativa studier. Metoden innebär att strukturera 

insamlat materialet under olika teman för att sedan sammanfatta ett resultat utifrån detta. 

(Trost, 2010) 
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Den tematiska analysen skiftar mellan ett induktivt och deduktivt tillvägagångssätt då 

förutbestämda teman ofta kombineras med nya teman som skapas av intervjumaterialet 

(Langemar, 2008). 

  

Inledningsvis formades intervjuerna genom att ta fram fyra olika teman genom den 

teoretiska referensramen för att ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Dessa teman 

var handel, kultur, mötesplats och platsmarknadsföring, där platsmarknadsföring tar sin 

plats som en del av de tre förstnämnda teman. För att möjliggöra en analys av empirin 

genomfördes först en sammanställning där varje intervju sammanfattades utefter studiens 

teman, vilken presenteras under bilagor. Sedan sammanfattades intervjuerna som en helhet 

och sammanställdes under studiens teman, detta för att undersöka uppfattningen om hur 

aktörerna ställer sig till att se stadskärnan som mötesplats, samt för att undersöka hur 

aktörerna ställer sig till begrepp som kultur och handel i relation till stadskärnan. När 

analysen påbörjades analyserades sammanfattningen av alla intervjuer och resterande 

empirimaterial för att undersöka om nya teman framkommit ur materialet. De teman som 

kunde identifieras var samarbete och kommunikation, samt relationer. Analysen 

genomfördes sedan där alla sex teman, med platsmarknadsföring som ett eget tema, 

tillsammans med sekundärdata, bearbetades och diskuterades i relation till den teoretiska 

referensramen. 

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om giltighet, det vill säga hur stor 

sannolikheten är att svaren som studien får är giltiga och kan ses som sanna. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att validitet handlar om huruvida studien studerar det som 

faktiskt ska studeras, eller huruvida studien mäter det som faktiskt ska mätas. 

Sammanfattningsvis skriver Kvale och Brinkmann (2014) att validitet handlar om 

hållbarheten och styrkan i ett uttalande.  

 

I uppsatsen ville vi skapa en hög validitet genom att noga välja ut intervjufrågor som 

faktiskt ger möjligheten att besvara frågan hur Sandvikens stadskärna kan marknadsföras i 

den kontext att den ses som mötesplats. Den teoretiska referensramen är därför av stor vikt 
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då den ger möjligheten att se till tidigare forskning inom ämnet, samt där förändringar, 

aktörer och komponenter som påverkar stadskärnornas framgång presenteras.  

 

Reliabilitet handlar enligt Mik-Meyer och Justesen (2011) om undersökningars 

mätinstrument i relation till insamlad data. Mik-Meyer och Justesen (2011) menar dock att 

reliabilitet är ett begrepp som är mer relevant i kvantitativa studier, detta då kvantitativa 

studier syftar till att finna förklaringar och mönster snarare än att finna förståelse. Då denna 

studie innefattar kvalitativa intervjuer är det därför svårt att uttala sig om huruvida 

reliabiliteten är hög eller inte. Vi ser att tillförlitligheten på data som presenteras i studien 

har potential till att kunna bli hög genom att intervjuerna enbart vänder sig till respondenter 

inom Sandvikens kommun som alla har intentionen att se en positiv utveckling av 

stadskärnan i Sandviken.  

 

3.4 Källkritik  

Avsikten har varit att noga välja ut trovärdiga och tillförlitliga källor genom att göra en 

helhetsbedömning. Den teoretiska referensramen utgörs av böcker, artiklar och webbsidor, 

där böcker valts ut för att hitta fakta och få allmän kunskap om ämnet. Artiklar valdes ut 

för att ge en djupare inblick i centrumutveckling och stadskärnor, samt för att författarna 

till dessa ses som trovärdiga forskare väl insatta inom ämnet. Webbsidor användes för att 

undersöka och förstå problemet i kontext till den specifika stadskärnan, samt för att samla 

information kring hur arbetet med centrumutveckling i Sandviken ser ut idag och har sett 

ut tidigare. Vi anser att problematiken utgår från en aktuell källa och vi anser även att den 

är tillförlitlig och trovärdig. Vi ser att vissa delar av den teoretiska referensramen kan 

uppfattas innehålla gamla källor men vi menar att dessa ändå är av relevans då de ger 

allmän kunskap och samtidigt en djupare inblick i centrumutveckling och utvecklingen av 

stadskärnor. Vi ser även dessa källor som tillförlitliga och trovärdiga då de beskriver 

begrepp som fortfarande är relevanta idag.  

 

Empirikapitlet utgörs av en sammanställning av intervjuer där metoden som användes var 

semistrukturerade intervjuer av kvalitativ karaktär, samt sekundärdata. Respondenterna 

valdes noga ut till intervju utifrån de aktörsgrupper som bör utgöra en Centrumorganisation 



24 

 

samt att respondenterna arbetar inom området idag. Aktörsgruppen fastighetsägare valdes 

medvetet bort då vi anser att denna aktör var av minst relevans för att uppnå studiens syfte. 

Detta kan komma att uppfattas som att ett viktigt perspektiv exkluderas för att studera 

statskärneutveckling, men vi anser att de aktörsgrupper som vi valt att inkludera i studien 

kunde bidra till att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi ser att det kan komma att 

ifrågasättas varför vi valt att neutralisera svaren från respondenterna, men som försvar 

gjordes detta endast i den utsträckningen att inga personer skulle känna sig utpekade eller 

kritiserade. Sekundärdata som samlats in utgörs av aktörsgruppen kommuns vision om att 

skapa en attraktiv stadskärna samt visar en undersökning där delar av en stadskärnas 

segment identifierat, samt vilka behov denna del av segmentet har.  
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4 Empiri  

4.1 Kontexten Sandviken  

Fram till och med våren 2008 gjordes förarbetet till den nya visionen för Sandviken. Att 

skapa en ny vision som gäller Sandvikens kommun fram till år 2025 engagerade flertalet 

tjänstemän, förtroendevalda och kommuninvånare. Under detta förarbete söktes ny 

kunskap gällande trender och tendenser som påverkar samhället. Med en ökad kännedom 

om dessa formades nya erfarenheter som blev viktiga när Vision 2025 skulle formuleras. 

Under åren 2008 och 2009 genomfördes ett flertal möten med kommunen invånare som 

fick chansen att göra sina röster hörda och ge förslag till arbetet med visionen. Mellan 

januari och mars 2009 sammanställdes idéer och tankar som kommit fram och som en 

förlängning på de tidigare medborgardialogerna arbetades ett visionsförslag fram av 

kommunstyrelsen. Förslaget antogs sedan av kommunstyrelsen i slutet av februari 2009 

och av kommunfullmäktige i slutet av mars 2009. Den färdiga versionen kom sedan att 

presenteras i samband med invigningen av Göransson Arena under våren 2009 

(Sandvikens kommun, 2016d). 

 

Det stora arbetet påbörjades då visionsdokumentet var sammanställt och det handlade efter 

det om att arbeta utifrån visionen i så stor utsträckning som möjligt. De förtroendevalda 

behöver styra den kommunala organisationen utifrån detta och de anställda inom 

kommunen behöver arbeta efter visionen. Det viktigaste beskrivs dock som att alla de cirka 

40 000 medborgare i kommunen måste tro på visionen och också ”dra sitt strå till stacken”. 

Vision 2025 kommer först då att möjliggöra en påverkan på samhället åt de håll som 

önskas (Sandvikens kommun, 2016d).  

 

Under kommunens arbete med Vision 2025 framkom medborgarnas röster, som önskade 

mer liv och rörelse i Sandvikens stadskärna. Fler steg har tagits för att förverkliga 

medborgarnas önskan och arbetet med att förnya de centrala delarna av staden kommer att 

pågå fram till och med 2017. (Sandvikens kommun, 2016d)  
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4.2 Plussa centrum  

Projektet Plussa centrum startades under hösten 2014 som en del av Vision 2025 och 

arbetar med att förverkliga visionen om en levande stadskärna i Sandviken. Uppdraget har 

varit att gemensamt skapa en målbild för en blivande stadskärna i Sandviken och att bryta 

ner målbilden i konkreta åtgärder. Innan projektet startades hölls flera workshops där 

butiks- och fastighetsägare bjöds in för att tillsammans påbörja arbetet mot en attraktivare 

stadskärna, vilket gav deltagarna en direkt möjlighet att påverka arbetet. Under dessa 

tillfällen diskuterades stadskärnans positiva aspekter samt vilka problem som fanns, där 

fokus låg på utformningen av stadskärnan samt trafik. Resultatet av dessa träffar kom 

sedan att ligga till grund för den framtida utformningen av Sandvikens stadskärna. 

Grupperna kom bland annat fram till att det finns mycket att vara stolt över i staden, som 

till exempel trygghet, närhet och en spännande historia. Även goda möjligheter till 

aktiviteter finns, samt att staden har besökare från när och fjärran, vilket är något de ska 

dra nytta av och ha i åtanke när de utvecklar stadskärnan. Utifrån detta togs sedan ett 

förslag på målformulering fram som lyder: "Till år 2016 ska Sandvikens centrum vara en 

livfull stadskärna med småstadens fördelar i närhet, trygghet och personlighet. 

Stadskärnan ska präglas av både historia och nutid samt kunna erbjuda god service i ett 

blandat utbud. Området ska kännetecknas av hög kvalitet avseende materialval och skötsel 

samt vara tillgängligt för alla" (Sandvikens kommun, 2016f).   

 

Sandvikens kommun tog även hjälp av medborgare under hösten 2014, där över 1600 idéer 

kring utvecklingen av stadskärnan lämnades in (Sandvikens kommun, 2016g). Från 

undersökningen framkom det att invånarna saknar fler och större arrangemang, fler 

musikaliska inslag samt mer konst och ateljéer. De saknar även en livsmedelsbutik, fler 

caféer med förslagsvis längre öppettider samt kvälls- och helgöppet i hela stadskärnan. 

Även kommunikationer från resecentrum genom stadskärnan framkom som viktigt, där en 

spårvagn var ett av förslagen, invånarna vill även ha mindre biltrafik, att stadskärnan ska 

vara cykelvänlig och anpassad för alla människors olika behov. Invånarna önskar ett 

levande centrum med en attraktiv miljö, där de kan strosa runt med utbud och aktiviteter 

för alla åldrar. Förslag som framkom var små mysiga butiker, belysning och sittplatser. De 
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vill se liv och rörelse, känna puls, glädje och att stadskärnan är välkomnande (Sandvikens 

kommun, 2016g).  

 

Nedan visas en bild  av de  tjugo mest populära idéerna från Sandvikens invånare 

sammanställts (Sandvikens kommun, 2016g).    

 

Figur 2. Plussa centrum 

4.3 Sammanfattning av intervjuer 

Intervjuerna har sammanfattats som en helhet och sammanställts under följande teman: 

handel, kultur, mötesplats där platsmarknadsföring tar sin del genom varje tema.  

  

Handel 

Respondenterna är alla överens om att handeln i Sandviken är nödvändig, men i olika stor 

utsträckning.  Vi kan dock konstatera att alla är överens om att bra service är nödvändig för 

att en butik etc. ska överleva i Sandvikens stadskärna och flertalet av respondenterna anser 

att handlarna bör anpassa sitt utbud i butiken efter dagens efterfrågan i större utsträckning. 

Många av respondenterna är av den åsikten att stadskärnans handel har blivit mer och mer 

utarmad, samt att ytorna i stadskärnan dragits isär, vilket bidrar till en otydlighet i vad som 

faktiskt utgör stadskärnan. Respondenterna anser även att fler folk bör lockas till 

stadskärnan då det idag är svårt för butikerna att gå runt med de få besökare som finns. Ett 

antal av respondenterna anser att fokus som idag är på handel i stadskärnan istället bör 

utgöra en del av attraktiviteten, men att inte nödvändigtvis behöver ta störst plats. 
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Alla respondenterna är överens om att ett samarbete i någon utsträckning är nödvändig i 

utvecklingen av stadskärnan. Där flertalet respondenter ansåg att alla måste dra sitt strå i 

stacken och menar att handlare, fastighetsägare, kunder och kommunen alla bör vara en del 

av utvecklingen samt att alla arbetar mot samma håll. Respondenterna menar att det är 

viktigt att man ser till helheten i förbättringsarbetet snarare än att exempelvis etablera en 

dragare, som till en början kan ses som positiv till staden, men som i längden inte bidrar till 

att stadskärnan i helhet förbättras. Respondenterna menar även att helheten är av stor vikt 

för att få människor att vilja stanna kvar i stadskärnan.  

 

"Den viktigaste aspekten för att konkurrera om kunder, är att slå andra butiker genom 

att erbjuda den bästa servicen" - Christer Andersson 

 

Merparten av alla respondenter anser att bra service är nödvändigt och en viktig faktor för 

att handeln i stadskärnan ska överleva. Respondenterna anser att service i form av 

individanpassade erbjudanden, kundkvällar, öppettider och personlig service kan skapa 

relationer som medför lojalitet till stadskärnan.    

 

Ett antal respondenten, främst de från aktörsgruppen kommun, är överens om att en 

dragare behövs till staden och HM är en butikskedja som kom upp ett flertal gånger under 

intervjuerna. Resterande respondenter ställer sig kritiska mot att en större kedja behövs, då 

de menar att fokus snarare bör finnas i att etablera eller utveckla mindre unika butiker i 

stadskärnan som kan erbjuda kunden högre service. Många av respondenterna anser även 

att butikerna som etableras i stadskärnan bör vara ett komplement till butikerna som 

erbjuds i närliggande externa köpcentrum, för att undvika direkt konkurrens till dessa. Ett 

alternativ till dragare framkom ur ett antal intervjuer, där koncept som popup-stores och 

showrooms sågs som alternativ, vilket några av respondenterna anser är en möjlighet för 

stadskärnan, då dessa är två koncept som blir allt vanligare i dagens samhälle samt för att 

hänga med i utvecklingen inom handel. 

 

Några av respondenterna ansåg att externhandeln inte bör ses som en hot, utan snarare att 

man kan se den som ett komplement till stadskärnan, medan några ansåg att externhandel 
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är ett stort hot för handeln i stadskärnan då de menar att folk drar sitt till externhandeln för 

att konsumera. Ett antal respondenter berättar att daglönesumman som finns i Sandviken 

idag som är hög i jämförelse med daglönesumman i andra städer och att det därför är 

viktigt att en attraktiv stadskärna skapas för att folk ska vilja spendera sina pengar där 

istället för att de försvinner ur staden.  

 

Kultur 

Majoriteten av respondenterna anser att kultur är en stor del av Sandviken och att 

Sandviken är en stad som ligger i framkant med kulturarbete i jämförelse med likvärdiga 

städer, men att den inte tar sin fulla potentiella plats då ett samspel i att förmedla kultur 

saknas. Begreppet kultur varierar i betydelse för de olika respondenterna då vissa anser att 

kultur utgörs av aktiviteter och event som sker i staden, stadskärnan och på kulturhuset, 

medan andra ser på kulturen som en faktor som präglar staden, som exempelvis SAIK-

bandy, företaget Sandvik och Högbo bruk. 

 

"Kultur behövs för att vi ska må bra" - Michael Norell 

 

Oavsett hur respondenterna definierar begreppet kultur så är alla överens om att det är 

nödvändigt i en stad och i detta fall en stadskärna. Flertalet respondenter anser att 

Sandviken är unikt med mycket potential och utvecklingsmöjligheter på kultursidan. 

Övergripande kan vi se att kultur enligt respondenterna fungerar som diskussionsskapare, 

där flertalet respondenter anser att kultur bör skapa diskussioner och väcka känslor. 

Respondenterna är överens om att kulturen idag tar ganska stor plats och är en viktig del av 

Sandviken, men att kulturella aktiviteter borde få ta ännu större plats, samt att fler aktörer 

blir involverade i att förmedla kultur i stadskärnan.  

 

Ett flertal av respondenterna var av den åsikten att det bör skapas bättre förutsättningar för 

folk att vilja åka till och spendera tid i Sandvikens stadskärna. Majoriteten av 

respondenterna menar att detta är en utmaning då stadskärnan idag inte har någon naturlig 

dragningskraft.  För att folk ska vilja ta sig till stadskärnan bör ett bättre arbete med att 
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implementera kulturen i stadskärnan skapas, där många av respondenterna menar att det 

krävs ett bättre samspel mellan olika aktörer.  

 

Mötesplats 

Då respondenterna fick svara på frågor gällande mötesplatser visade det sig att nästan alla 

hade idéer och åsikter om vad som borde och kunde göras. Flertalet respondenter menade 

att fokus bör ligga på att skapa trivsel och mer folk i rörelse samt att skapa ställen att mötas 

på. Majoriteten av respondenterna var överens om att folk drar folk, vilket innebär att det 

är viktigt att locka människor till stadskärnan och även få dem att stanna kvar, vilket i sin 

tur sedan lockar ännu mer människor och kan därigenom symbolisera attraktivitet.  

 

Flertalet respondenter menar att det är viktigt att ladda mötesplatsen så att den blir attraktiv 

för så många som möjligt, bland annat genom exempelvis gratis Wifi, att det är lätt att ta 

sig dit och att vara där, samt att det finns aktiviteter som attraherar olika sorters människor, 

exempelvis genom lekplatser, caféer och biografer. Respondenterna menar vidare att 

handeln bör utvecklas till en del av mötesplatsen så att handel kan bidra till en upplevelse 

för kunden snarare än enbart konsumtion, vilket i sin tur leder till att stadskärnan utgörs av 

en bra helthetsmix. Ett antal respondenterna anser att genom att skapa en attraktiv 

mötesplats med nöjen och aktiviteter, så kommer det andra, som exempelvis handel, rulla 

på och sätta fart automatiskt.  

 

"Ett långsiktigt strategiskt perspektiv är A och O" - Kenneth Johansson   

 

Samtliga respondenterna förespråkar vikten av samarbete, men där åsikterna gällande vem 

som ska ta tag i saker är varierade samt att många menar att samarbetet idag inte fungerar 

som det borde. Majoriteten av respondenterna menar att det är viktigt med personer som 

vågar satsa samt att det behövs någon anställd som engagerar sig i utvecklingen och 

fungerar som den som bygger broarna mellan aktörerna. Flertalet respondenter menar aven 

att det är viktigt att relationer skapas i stadskärnan, mellan bland annat kunden och 

handlarna, men även mellan kunden, handlare, kommun och fastighetsägare, så att man 

skapar en "vi känsla" där alla får känna sig som en del av utvecklingen.  
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En respondent förespråkar vikten av att stadskärnor även bör eftersträva ”edge 

management” som kan uppnås genom god samverkan och sampel. Ett antal respondenter 

menar även att det är viktigt att skapa en attraktiv miljö, i form av bland annat 

sittmöjligheter och anpassade biltrafik samt att stadskärnan är tillgänglig för så många som 

möjligt, under större delen av dygnet. En del av respondenterna utvecklar detta 

resonemang, då de vill skapa en mer enhetlig look på stadskärnan där alla är involverade, 

medvetna och engagerade i att förbättra ansiktet utåt och för att skapa en trivsam miljö för 

de som vistas där.  
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5 Analys   

I Analysen sätts den insamlade empirin i relation till uppsatsens teoretiska referensram 

och presenteras under de sex teman som tagits fram ur materialet. Den teoretiska 

referensramen visar hur en stadskärna kan marknadsföras samt vilka tillvägagångsätt och 

åtgärder som kan vara av stor vikt. Empirin ringar sedan in uppfattningen om hur 

Sandvikens stadskärna kan ses och marknadsföras som mötesplats. De teman som 

presenteras i analysen är platsmarknadsföring, handel, kultur, mötesplats, samarbete och 

kommunikation samt relationer.   

  

5.1 Platsmarknadsföring 

Ur intervjumaterialet framkom det att bilden som majoriteten av respondenterna vill 

förmedla genom stadskärnan är att den är en upplevelse, där stadskärnan utgörs av en bra 

helthetsmix snarare än att enbart fungera som handelsplats, detta är även något som 

invånarna anser är viktigt. Ovanstående resonemang kan relateras till Kotler och Keller 

(2011) synsätt på hur värde kan ses och upplevas på en plats där de menar att värdet kan 

delas upp i fem olika nivåer, där varje nivå representerar vilka behov eller önskemål som 

produkten tillfredsställer. Då flertalet respondenter anser att stadskärnan har potential i att 

ses som en mötesplats med värden som kultur och handel finns potential i nå upp till den 

sista nivån som Kotler och Keller (2011) kallar för Potentiell nivå. Den potentiella nivån 

kan bland annat inkludera framtida unika fördelar av att besöka stadskärnan, vilket kan 

urskiljas om kunden börjar spendera mer tid i stadskärnan så att en gemenskap för stadens 

invånare börjar blomstra, samt att handeln börjar sätta fart igen. Några av respondenterna 

anser att genom att attrahera fler människor till stadskärnan samt skapa trivsel, nöjen och 

aktiviteter i stadskärnan, så kan människorna vidare uppleva att stadskärnan kan bidra till 

framtida unika fördelar för kunden kan skapas, så som exempelvis gemenskap. Vi kan även 

se likheter mellan respondenterna och invånarnas åsikter gällande att vill ha mer liv i 

centrum och en attraktiv plats att mötas på. Invånarna, likasom respondenterna vill ha ett 

större utbud av aktiviteter som finns till för människor i alla åldrar.  

 

Respondenterna var alla överens om att folk drar folk och för att lyckas med detta menar 

de att stadskärnans aktörer bör locka dit människor genom att skapa trivsel och ställen att 



33 

 

mötas på. Ovanstående faller in under begreppet platsmarknadsföring som enligt Zenker 

och Beckmann (2013) och Ek, Hultman, Book, Eskilsson och Högdahls (2007) är en 

marknadsföringspraktik som syftar till att förmedla utvalda bilder av ett specifikt område, 

där dessa utvalda bilder bör vara riktade mot specifika målgrupper där syftet kan vara att 

skapa en ny image eller att ersätta en negativ image. Ashworth och Voogd (1990); (1994); 

Kotler et al (1993); van den Berg och Braun (1999); Rainisto (2003) och Gertner (2011) 

menar att dessa utvalda bilder av stadskärnan, samt även attraktiva attribut i stadskärnan 

bör förmedlas till kunden och invånarna genom marknadsföring, för att skapa attraktivitet 

och ett större flöde till platsen. Möjligheter kan därför ses genom Ek et al. (2007) 

resonemang gällande att målgrupper bör urskiljas för att se till gruppernas olika behov. 

Efter att målgrupper urskilts kan sedan Centrumorganisationen se dessa som en helhet för 

att förstå olika behov som stadskärnan bör tillfredsställa. Detta kan även stärkas genom 

Montgomery (1998); Ashworth och Voogd (1990); (1994); Kotler et al, (1993); van den 

Berg och Braun (1999); Rainisto (2003) och Gertner (2011)  som menar att värdet i en 

plats eller i studiens kontext en stadskärna bör tillfredsställa hela samhället snarare än ett 

visst segment av det. För att förmedla bilden av stadskärnan till dessa målgrupper som 

tillsammans utgör segmentet samhället, anser respondenterna att det är viktigt att 

information rörande exempelvis utveckling, nyheter och event i stadskärnan sprids till 

invånare och besökare, detta för att göra människor delaktiga och även för att öka 

attraktiviteten och flödet till stadskärnan. 

  

För att möjliggöra att marknadsföringen av en stadskärna ska nå ut till samhället bör en 

marknadsföringsstrategi tas fram, vilket beskrivs av Whyatt (2004) som en av de viktiga 

aspekter som en Centrumorganisation bör arbeta med. Detta kan även relateras till 

respondenternas och invånarnas åsikter om att det finns mycket som är bra med staden som 

borde förmedlas, men där de menar att samarbetet idag inte fungerar som det borde och att 

det, vilket gör det svårt att se till en gemensam strategi i att utveckla stadskärnan.  

 

För att forma strategier som kan användas för att öka attraktiviteten till en stadskärna kan 

porters tre generiska strategier kostandsledarskap, differentiering och fokusering vara till 

hjälp. McKeown (2012) hävdar att Porters tre generiska strategier kan kombineras, vilket 
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är av relevans för Centrumorganisationer i och med att stadskärnors roll förändras och 

konkurrensen från externa handelsplatser och köpcentrum blir allt påtagligare. 

Externhandeln är även något som flertalet respondenter anser är en konkurrens till 

stadskärnan, då handel flyttas dit från stadskärnan. Vissa respondenter menar att 

stadskärnan bör ses som ett komplement till externhandeln, vilket kan tolkas som att en 

differentieringsstrategi kan vara av relevans då McKeown (2012) menar att differentiering 

innebär att det som erbjuds kunden skiljer sig från vad konkurrenterna erbjuder. Då 

respondenterna menar att värde som kultur och handel är av stor betydelse för Sandvikens 

stadskärna kan detta komma att användas som en del av differentstrategin då detta är det 

värden som kunden får då de besöker stadskärna istället för en annan stadskärna eller 

konkurrent.  

 

Vidare menar McKeown (2012) att kostnadsledarskap är en användbar konkurrensstrategi 

som innebär att tjänster eller varor produceras till en lägre kostnad än hos konkurrenterna, 

men kan även uppnås genom att vara mer effektiv än konkurrenterna. Kostnadsledarskap 

som konkurrensstrategi kan tolkas som användbar vid marknadsföringen runt om 

Sandvikens stadskärna där effektivitet i marknadsföringsarbetet rörande exempelvis att 

varumärket förmedlas kan bidra till att en ökad attraktivitet kan uppstå. Respondenterna 

och invånarna beskriver Sandviken som en stad som har mycket att erbjuda, i form av 

aktiviteter och ett rikt friluftsliv, vilket skulle kunna användas som en del av 

marknadsföringen då detta kan förmedlas genom varumärket och locka besökare till 

Sandviken för att sedan få de att besöka stadskärnan. Ett varumärke är enligt Melin (1999) 

ett företags värdefullaste tillgång, där empirin urskiljer att många av respondenterna anser 

att Sandvikens varumärke kan stärkas, genom att förmedla det som är unikt i staden och 

stadskärnan.  

 

Fokusering beskrivs av McKeown (2012) som en form av differentiering då denna strategi 

går ut på att fokusera på ett smalt segment. Vid fokusering bör företag eller in detta fall 

Centrumorganisationen hålla sig till ett smalt segment av marknaden och även hålla andra 

konkurrenter borta därifrån. Detta görs genom att bygga upp handlingsplaner samt 

marknadsföringsplaner riktade mot det valda segmentet (McKeown, 2012). Fokusering 
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som konkurrensstrategi kan komma att bli relevant i strategiarbete kring att marknadsföra 

Sandvikens stadskärna, bland annat genom den geografisk avgränsning som finns mot de 

externa handelsplatser och köpcentrum som kan ses som konkurrenter, vilket gör att 

platsen naturligt blir nischad till ett visst område. Respondenternas svar visar på det som 

även framkom ut den teoretiska referensramen, nämligen att porters tre generiska strategier 

skulle kunna kombineras så att varumärket effektivt kan förmedlas, vilket kan bidra till att 

en ökad attraktivitet till stadskärnan uppstår. Respondenterna menar även att genom att 

förmedla och marknadsföra det som är unikt med stadskärnan kan stadskärnans varumärke 

också stärkas, där detta värde bör förmedlas till hela samhället.  

 

Det framkommer också ur empirin att Sandvikens stadskärna har många naturliga 

egenskaper som inte kan återskapas i exempelvis köpcentrum och därför kan stadskärnor 

över lag på så vis dra nytta av dessa som en konkurrensfördel. En attraktiv miljö är enligt 

Aubert-Gamet och Cova (1999) nödvändig för att möjliggöra att social interaktion kan 

uppstå bland invånare och de som besöker stadskärnor, där även respondenterna har 

liknande åsikter gällande detta. Vi ser behov i att se över strukturen och den fysiska 

planeringen i staden då flertalet respondenter anser att stadskärnan idag har glidit isär, 

vilket bidrar till en otydlighet i om vad som faktiskt utgör stadskärnan. Rozhkov och 

Skriabina (2015) och Brigg (2009) för ett resonemang om vikten av förnyelse och 

förbättring av en plats eller stadskärna, vilket pekar på att marknadsföring av en stadskärna 

är en ständigt pågående process som hela tiden bör utvecklas. Detta kan tolkas som att 

Centrumorganisationen bör vara insatta i att detta är en ständigt pågående process, som 

hela tiden bör anpassas och förändras utefter de förutsättningars som finns.  

  

5.2 Handel 

Ur intervjumaterialet framkom det att merparten av respondenterna samt även invånarna 

saknar liv och rörelse i stadskärnan och att handeln i stadskärnan idag inte fyller sin fulla 

funktion. Respondenterna anser att stadskärnan är tom och livlös samt att de inte lockar det 

flöde av människor som aktörerna önskar. Detta kan ses som en följd av trend som råder 

som mindre städer tenderar att följa, där handeln sakta flyttas ut från stadskärnan till 

externa handelsområden. Enligt Mayer och Knox (2010) är konsekvenser av detta 
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ekonomisk nedgång i lokalt ägda affärer vilket även är också något som drabbat 

Sandvikens stadskärna då GD (2016) beskriver att fler butikslokaler står tomma på grund 

av den avtagande handeln i stadskärnan och genom externhandelns expansion.  En del av 

respondenterna anser att externhandeln ses som en stor konkurrens samtidigt som 

resterande respondenter anser att externhandeln inte nödvändigtvis bör utgöra ett hot, utan 

snarare att de kan dra nytta av den och istället komplettera externhandeln genom utbudet i 

stadskärnan. Ur den teoretiska referensramen framkom det att externhandeln bör 

accepteras, då Alzubaidi et al. (1997) menar att externhandeln inte bör ses som ett hinder 

för stadskärnorna, utan att istället ge stadskärnorna möjlighet att fungera som en 

kompletterande funktion till externhandel genom att se den som en plats att mötas, där 

fokus inte måste ligga på handel. Alzubaidi et al. (1997) och Bergman (2003) menar att 

stadskärnor uppfattas som en social mötesplats som skapar interaktion mellan människor 

och bör därför fyllas med sociala aktiviteter, snarare att fokus enbart ligger på handel. 

Vidare menar Bergman (2003) att handel alltid varit en viktig del av stadskärnor och 

präglat utvecklingen av stadslivet, vilket även majoriteten av respondenterna är överens 

om, då de menar att handeln i Sandviken är viktig och nödvändig för att stadskärnan ska 

fylla sin funktion. Något som framkom genom Plussa centrum var att invånarna saknar en 

livsmedelsbutik, vilket även ett antal respondenter håller med om. Invånarna vill även se 

att mer handel finns i form av exempelvis fler exempelvis caféer eller mindre unika 

butiker, samt att öppettiderna i butikerna anpassas efter de behov som finns. 

  

Vi kan konstatera att alla respondenter är överens om att bra service är nödvändig för att 

handel och butiker ska överleva i Sandvikens stadskärna. Kotler och Armstrong (2013) 

menar att det på dagens marknad krävs att kunden är i fokus, där kundens tillfredställelse 

jämfört med kundens förväntningar är av stor vikt. Detta kan tolkas som att stadskärnans 

värde bör förmedlas till kunden på ett rättvisande sätt, som ett löfte om vad stadskärnan har 

att erbjuda. Majoriteten av respondenterna anser att service är viktigt i stadskärnan och 

menar att det är viktigt att relationer skapas och läggs som fokus. Bland annat menar 

flertalet respondenter att detta kan skapas genom individanpassade erbjudanden, 

kundkvällar, flexibla öppettider och personlig service, vilket i sin tur medför lojalitet 

mellan kunden och stadskärnans butiker, vilket kan skapa flöden av människor som får 
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stadskärnan att blomstra igen. Ett antal av respondenterna anser också att det idag är för 

stort fokus på handel i stadskärnan, men att den ändå utgör en viktig del, vilket kan 

relateras till Bergman (2003) och Svedströms (1999) synsätt gällande att handel är en 

viktig del av stadskärnor där handeln i sig bidrar till att folk drar sig till stadskärnan samt 

att stadskärnan ska behålla sin karaktär. Även invånarna är av den åsikt att de vill ha mer 

små och unika butiker som kan bidra till att stadskärnan blir mer välkomnande.  

 

Majoriteten av respondenterna menar att det är av stor vikt att få människor att vilja stanna 

kvar i stadskärnan, snarare än att enbart gå till en specifik butik och köpa en förutbestämd 

produkt. Ett antal respondenter anser att en dragare behövs i staden, där HM är en 

butikskedja som kom upp ett flertal gånger under intervjuerna. Dessa respondenter menar 

att HM är en dragare som ensam skulle kunna bidra till att flödet till stadskärnan ökar. 

Resterande respondenter ställer sig något kritiska mot att en större kedja som HM behövs, 

då de menar att fokus snarare bör finnas i att etablera eller utveckla mindre unika butiker i 

stadskärnan som kan erbjuda kunden högre service och produkter som saknas i 

butiksmixen eller som är unika ur ett konkurrensperspektiv. Dessa respondenter anser även 

att butikerna som etableras i stadskärnan bör vara ett komplement till butikerna som 

erbjuds i närliggande externa köpcentrum, för att undvika direkt konkurrens till dessa. 

Whyatt (2004) menar att människor söker sig till externhandeln då handeln är samtal till ett 

ställe samt att lägre priser kan erbjudas kunden, vilket kan tolkas som att det är svår för 

"vanliga" butiker som även finns i externhandel att etablera sig i stadskärnan, då folk hellre 

beger sig till de externa handelsplatserna för att erbjudas ett större utbud och lägre priser.  

Detta kan tolkas som att ett alternativ till dragare kan ses som nödvändig, där några av 

respondenterna hade idéer och förslag på nya koncept som bland annat popup-stores och 

showrooms. Dessa är två koncept som blir allt vanligare i dagens samhälle och kan därför 

vara bra att tillämpa för att följa med i utvecklingen av handeln. 

 

5.3 Kultur 

Alzubaidi et al. (1997) för ett resonemang om att stadskärnors fokus bör vara att skapa ett 

attraktivt centrum i form av en mötesplats som bidrar till att andra behov än konsumtion 

uppfylls. Detta resonemang kan även kopplas till de Nisco et al. (2008) synsätt gällande att 
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stadskärnor bör erbjuda sociala, kulturella och kommersiella värden. Den teoretiska 

referensramen visar även att kulturens värde kan fungera som en strategisk fördel för en 

stadskärna genom globaliseringen som ständigt sker, vilket enligt Johannisson (2003) 

bidragit till att folk värdesätter kultur och historia som en del av stadskärnan snarare än att 

enbart handel finns där. Vi kan genom projektet Plussa centrum se att kulturen är en viktig 

del, då många av stadens invånare anser att det finns mycket i staden att vara stolt över, 

bland annat en spännande historia, som kan klassas som en del av stadens kultur. 

Kommunen beskriver Sandviken som en stad med många historiska sevärdheter samt ett 

kulturliv som har mycket att erbjuda, där även respondenternas övergripande synsätt på 

kultur är att den utgör en viktigt och stor del av Sandviken, men att den idag inte få ta sin 

fulla plats.  

 

Resonemanget gällande vikten av kultur stärks även genom respondenternas åsikt gällande 

att kulturen bör implementeras bättre i stadskärnan för att skapa attraktivitet till staden och 

locka dit med besökare, men även för att få invånarna i staden att vilja spendera tid i 

stadskärnan. Även invånarna menar att det är viktigt att stadskärnan är välkomnande och 

att det finns liv och rörelse där de kan känna puls och glädje. Detta kan sättas i relation till 

Montgomerys (1998) resonemang gällande att en stadskärna bör fyllas med trivsamma 

miljöer och attraktiva aktiviteter, vilket skulle kunna tillföra mer kultur till stadskärnan. 

Detta kan även relateras till Egeland och Johannissons (2003) synsätt gällande att 

attraktionskraft till stadskärnan kan stärkas genom kultur och även Montgomerys (1998) 

för ett resonemang om att den attraktiva miljön i stadskärnan ska finnas tillgänglig alla 

tider på året och dygnet vilket kulturen kan bidra med, då detta nödvändigtvis inte bör 

utgöras av någon aktivitet utan snarare ses som en gemenskap eller sammansättning av allt 

som kulturen utgörs av.  

 

5.4 Mötesplats  

Den teoretiska referensramen visar att stadskärnan bör fylla en funktion som en mötesplats 

snarare än en handelsplats, men med inslag av handel, bra service och andra attraktiva 

funktioner. Detta synsätt kan även stärkas genom Alzubaidi et al. (1997)  som menar att det 

är viktigt att skapa attraktiva stadskärnor som fyller andra funktioner än enbart 
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konsumtion. Även Jacobs och Appleyard (1987) förespråkar att stadskärnor bör fylla en 

funktion som mötesplats då de menar att de är på dessa platser möten i vardagslivet uppstår 

och skapar social interaktion i samhället, vilket är något som respondenterna och invånarna 

är överens om är något som saknar i stadskärnan idag. Flertalet respondenter anser att mer 

fokus bör ligga på att skapa mer rörelse i stadskärnan där aktiviteter bör skapas för olika 

sorters människor så att alla kan ta del av olika aktiviteter som sker samt att fler människor 

ska lockas till stadskärnan. Vikten att detta kan stärkas genom Gehls (2010) resonemang, 

där han menar att hela samhället mår bra om gemenskap finns, vilket kan uppstå i en 

stadskärna om möjligheter att mötas finns, vilket kan möjliggöras genom att olika 

aktiviteter och attraktiva gaturum för människorna skapas.  

  

5.5 Samarbete och kommunikation  

Referensramen visar på att det är viktigt att samarbete mellan olika aktörer är av stor vikt 

då en plats ska kunna förbättras. Detta påvisas bland annat av de Nisco et al. (2008); 

Diamond (2002) och Whyatt (2004) som menar stadslivet kan förbättras och bli mer 

attraktiv genom att alla aktörer bör samarbeta. Detta kan vidareutvecklas genom Whyatt 

(2004) som menar att det är viktigt att alla aktörer förstår en stad och stadskärnas 

förändringar, där alla aktörer bör ha förmågan att mobilisera och hantera tillgängliga 

resurser effektivt. Samarbete mellan aktörerna i stadskärnan är enligt respondenterna 

väldigt viktigt för stadens utvecklig, där flera respondenter nämner att det bör finnas en 

eller flera personer som arbetar heltid med detta som exempel angavs bland annat en 

centrumutvecklare och en evenemangsansvarig. Detta kan relateras till 

Centrumorganisationer som beskrivs av Whyatt (2004) som en strategisk ledning med den 

centrala rollen att utveckla stadskärnor och består enligt Antoni et al. (2012) av 

nyckelaktörer från kommun, näringsidkare inom handel, restaurang och service samt 

fastighetsägare. Ur empirin framkom det att stadskärnan bör eftersträva ”edge 

management”, vilket kan uppnås genom god samverkan och samspel.   

 

Ett långsiktigt perspektiv kan genom den teoretiska referensramen ses som en viktig aspekt 

där samverkan ligger i fokus, där alla aktörer gemensamt arbetar för att skapa ett större 

flöde till stadskärnan. Detta kan tolkas genom Whyatts (2004) resonemang gällande 
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förmågan att mobilisera och hantera tillgängliga resurser effektivt för att på lång sikt kunna 

locka fler människor till stadskärnan. Invånarna är av den åsikt att kommunikationer är 

något som idag saknas i stadskärnan, bland annat tillgänglighet från resecentrum till 

stadskärnan, där de vill att det ska vara enkelt att ta sig mellan de olika platserna, men med 

undantaget av biltrafik, då invånarna vill att stadskärnan ska vara anpassad för alla 

människors behov och snarare cykel eller gångvänligt istället för att det är lättillgängligt 

för biltrafik. Flertalet respondenter menar även att en samverkan är av största vikt, men att 

det kan vara svårt att uppnå, då det gäller att samla och dela information om marknaden, 

göra det möjligt för intressenter att arbeta tillsammans i den strategiska 

planeringsprocessen, upprätta en marknadsföringsstrategi samt att utvärdera både framgång 

och motgång. Detta styrks genom Diamonds (2002) resonemang kring vikten av samarbete 

då han föreslår att alla som har ett intresse av att förbättra upplevelsen i stadskärnan bör 

ingå någon form av samarbete, vilket även respondenterna anser är en viktig del. Även 

Whyatt (2004) menar att samverkan mellan olika aktörer är viktigt och majoriteten av 

respondenterna anser att aktörer bör samverka för att på ett bättre sätt förbättra stadskärna 

och för att möjliggöra att bland annat kultur kan implementera bättre i stadskärnan då 

respondenterna menar att kultur är en viktig aspekt i att utveckla Sandvikens stadskärna. 

 

Förutom vikten av samspel och samverkan framkom även information och kommunikation 

som viktiga aspekter ur intervjumaterialet. Kommunikation är något som alla respondenter 

nämner som viktigt rörande stadskärnans utveckling och förbättring, där respondenter är 

även överens om att kommunikationen mellan kärnans aktörer idag är bristfällig och bör 

ses över. Flera respondenter nämner att de vill känna sig delaktiga och göra sina röster och 

idéer hörda. Information om event och öppettider etc. är också något som kom på tal under 

intervjuerna, flera respondenter nämner att det krävs någon eller några som samordnar alla 

aktörer och även ser till att all relevant information sprid till de som berörs. 

Respondenterna nämner även att det är viktigt att information rörande utveckling, 

prognoser, nyheter och event etc. sprids till invånare och besökare, detta för att visa vad 

som händer i stadskärnan, för att göra människor delaktiga och för att locka människor till 

stadskärnan. Detta kan tolkas som att respondenterna anser att det är av stor vikt att någon 

ansvarar för att förmedla information etc. vilket enligt bland annat Whyatt (2004) bör göras 
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av en Centrumorganisation, då deras arbete främst ska utgöras att samla och dela 

information om marknaden. Whyatt (2004) menar även att Centrumorganisationen ska 

möjliggöra att kommunikationen mellan olika aktörer och intressenter fungerar. 

 

5.6 Relationer  

Den teoretiska referensramen visar vikten av att relationer mellan aktörer i stadskärnan bör 

skapas vilket bland annat de Nisco et al. (2008); Diamond (2002) och Whyatt (2004) 

förespråkar. Ur intervjumaterialet framkom det att de flesta respondenter saknar en enhet 

eller liknande som knyter samman alla aktörer och intressenter, samt som fungerar som 

spindeln i nätet och som kan bidra till att relationen mellan aktörerna kan förbättras. 

Flertalet respondenter är även överens om att aktörerna kan utnyttja nuvarande relationer 

bättre för att samverka och få till ett bättre samspel samt för att dra nytta av varandra. 

Majoriteten av respondenterna talar även om vikten av att skapa goda relationer till 

konsumenterna och inte minst till Sandvikens invånare. Synsättet som respondenterna har 

gällande relationer till kunden kan stärkas genom Kotler och Armstrong (2013) som menar 

att kunden bör vara det som mest fokus läggs på och menar att värdet till kunden även ska 

ses som ett löfte om vad stadskärnan har att erbjuda. 
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6 Diskussion och slutsats  

Genom analysen besvarades studiens syfte och frågeställningar då det framkom att en 

stadskärnas viktigaste roll utgörs av att fungera som mötesplats, att stadskärnans segment 

är hela samhället och att dess behov främst är att de saknar en plats att mötas på och en 

plats som innehåller attraktiva värden och aktiviteter. Utifrån detta ser vi det som givet att 

också marknadsföra stadskärnan som en mötesplats.  

 

För att möjliggöra att marknadsföra stadskärnan som mötesplats, drar vi därför först 

slutsatsen om att Sandviken bör skapa en Centrumorganisation där stadskärnans 

nyckelaktörer ingår, detta då vi ser idag brister i samarbetet mellan stadskärnans aktörer. 

Sen bör Centrumorganisationen ta hänsyn till stadskärnans segment och dess behov, där vi 

ser att segmentet utgörs av hela samhället. De olika behoven inom segmentet kan urskiljas 

genom att de delas upp i tre specifika målgrupper, dessa utgörs av näringslivet, turister och 

besökare samt invånare. Att dela upp segmentet i mindre målgrupper kan möjliggöra 

specifika behov och önskemål kan urskiljas.  

 

Genom analysen drar vi slutsatsen att segmentets behov bland annat är ett större 

umgänges- och nöjesliv, bättre tillgänglighet, fysiska och icke fysiska kommunikationer, 

liv och rörelse, ökad försäljning samt ekonomisk tillväxt. För att uppfylla behoven ser vi 

vikten av att attraktiva attribut och värden bör finnas som ett samspel i mötesplatsen. Fokus 

bör därför läggas på handel, förslagsvis unik handel samt caféer och restauranger av olika 

karaktär. Fokus bör också läggas på att implementera kultur i mötesplatsen genom 

förslagsvis Kulturcentrum, biograf, konst, musik och olika evenemang. Även miljön är av 

stor vikt för att uppfylla segmentets behov, detta kan göras genom att erbjuda sittplatser, 

belysning, lekplatser, samt att miljön i sig är tilltalande. En slutsats gällande egenskaper i 

Sandvikens stadskärna kan även dras, detta då analysen pekar på att mötesplatsen bör 

erbjuda bra service, passande öppettider samt fungera som en relationskapare. Vi ser att 

varumärket Sandviken skulle kunna fungera som en värdefull tillgång, en värdeskapare 

samt även som konkurrensfördel. Stadskärnans varumärke kan förmedlas genom att 

marknadsföra stadskärnan som mötesplats, detta kan då fungera som en dragare till 

stadskärnan genom att framhäva dess unika egenskaper. Vi drar även slutsatsen om att en 
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viktig del i att nå ut med varumärket är genom att upprätta strategier, dessa kan utgöras av 

exempelvis konkurrensstrategier och marknadsföringsstrategier.  

 

Slutligen har vi som förslag att stadskärnan kan marknadsföras som ”En mötesplats för 

alla” – där kultur, handel samt en attraktiv serviceomgivning i ett samspel utgör själva 

mötesplatsen. Vi ser dock att det är en lång och svår process innan denna mötesplats kan 

bli verklighet. Vi ser att viljan och tron på en attraktiv stadskärna i Sandviken finns, men 

att stadskärna idag inte utgör den attraktivitet som krävs för att den ska kunna ses som en 

mötesplats i den aspekt som studien avser. Aspekter som kommunikation och samarbete 

mellan aktörer i en stadskärna kan även vara svårt att få till, vi ser att en 

Centrumorganisation som samlar dessa aktörer skulle kunna få en betydande roll i 

marknadsföringen av mötesplatsen, samt att Centrumorganisationen kan vara till hjälp 

inför aktörernas framtida arbete.  
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7 Reflektioner kring ämnet och processen 

Vi är glada över att vi valde utveckling av stadskärnor som ämne för denna studie. Studien 

har gett oss mycket kunskap kring hur Centrumorganisationer arbetar med att utveckla 

stadskärnor. Vi har också fått en inblick och bättre förståelse över vilka aktörer en 

Centrumorganisation bör bestå av, samt att det krävs ett samspel mellan alla aktörer för att 

lyckas. Vi har insett att samspelet kan vara väldigt svårt att få till då det är många olika 

aspekter som spelar in. Att se på stadskärnan som en mötesplats tror vi kan locka många 

människor och vi anser också själva att stadskärnor ska vara en plats dit människor kan gå 

för att bara vara, shoppa, fika, äta, gå på konserter och evenemang med mera. Processen 

har varit både tung och intressant, men studien har inspirerat oss väldigt mycket och har 

även skapat ett intresse för att jobba med centrumutveckling i framtiden.  
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8 Förslag till fortsatt forskning   

 

 Hur skapas edge management i stadskärnor? 

 Hur kan externhandel och stadskärnor komplettera varandra? 
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Bilaga 1 - Intervjugudie 

 

Inledande frågor  

 Hur ser du på Sandvikens stadskärna idag?  

 Vad anser du att stadskärnan har för roll och funktion?  

 Vad är din roll i utvecklingsarbetet med Sandvikens stadskärna?  

  

Handel  

Förslag till frågor och diskussion: 

 Hur ser du på handel i stadskärnan idag?  

 Vad anser du är främsta fokus för handel i stadskärnan idag?   

 Vad tror du behöver göras för att handeln i stadskärnan ska förbättras?  

 Vilken relation anser du att centrumhandeln och de externa handelsplatserna har 

idag?  

 (Hur kan denna relation förbättras?) 

  

Kultur  

Förslag till frågor och diskussion: 

 Vad tänker du på när vi nämner begreppet kultur i relation till Sandvikens 

stadskärna? 

 Kan du beskriva vilken plats kultur har i stadskärnan idag?   

 Kan stadens kultur på ett bättre sätt implementeras i stadskärnan?  

 Anser du att det finns något som kan ses som unikt för Sandvikens stadskärna 

jämför med andra mindre stadskärnor?  
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Mötesplats   

Förslag till frågor och diskussion: 

 Hur ser relationen ut mellan Sandvikens stadskärna och dess invånare tror du?  

 När vi nämner begreppet mötesplats, hur tänker du kring detta?  

 Vilka attribut anser du vara attraktiva för en mötesplats? 

 Hur anser du att mötesplatsen och dess attribut kan förmedlas till invånare och 

besökare?   

  

Platsmarknadsföring  

Förslag till frågor och diskussion: 

 Vilka tror du är viktiga faktorer för att Sandvikens stadskärna ska ses som attraktivt, 

samt som en attraktiv mötesplats?  

 På vilket sätt anser du att Sandvikens stadskärna som varumärke kan och bör 

förmedlas?  
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Bilaga 2 - Sammanställning av intervjuer  

 

Sammanfattning av intervju - Christer Andersson 

Christer Andersson driver Elkedjan Elinteriör tillsammans med sin son och är en av de butiker 

som går bäst i Sandviken. Andersson menar att det framgångsrika konceptet utgörs av bra 

service och att det gäller att tillfredsställa alla kunder som besöker butiken. Han nämner att det 

räcker om en kund får ett dåligt bemötande för att detta ska spridas bland andra kunder. Han 

påpekar också att deras butik är en del av en större kedja och att de därför får fördelar vid inköp 

av produkter etc. då det finns färdiga koncept att köpa in. Andersson säger att de butiker som 

jobbar ensamma utan kedjeanslutningar har det tuffare. Det är då svårare att förhandla och tar 

även längre tid, och tid kostar pengar säger han. Andersson nämner även att det är viktigt att ha 

en nischad butik, och att vara bäst inom nischen.  Han avslutar med att säga att den viktigaste 

aspekten för att konkurrera om kunder är att slå andra butiker genom att erbjuda den bästa 

servicen.    

 

Handel i stadskärnan 

Andersson menar att Sandvikens stadskärna har en bra logistisk position, att människor på ett 

relativt lätt sätt kan ta sig till och från stadskärnan. Andersson säger att det som fattas i 

Sandvikens stadskärna är en riktig matvarubutik, han säger dock att det finns många ”utländska 

butiker” som börjat med nischer. Han menar att det inte finns så många mer aktiviteter än 

shopping och restaurangbesök i stadskärnan och menar även han att de som besöker kärnan 

kommer dit för att handla. Han anser att stadskärnan behöver fler butiker, med olika nischer, han 

anser då att HM bör etableras i stadskärnan och att butiken skulle vara en stor dragare. Han 

nämnde även att efter kommunen hyrt in en konsult som påbörjat arbetet med utvecklingen av 

stadskärnan i Sandviken så har fler butiker stängt än öppnat, han poängterar dock att detta inte är 

konsultens fel, men det är ändå ett faktum. Andersson anser att stora dragare är viktiga i mindre 

städer, han nämner då HM och McDonalds som exempel och menar att dessa använder sig av 

”hård marknadsföring” och att det är något som lockar till sig konsumenter. Andersson menar att 

externhandeln påverkar Sandvikens stadskärna negativt, främst på helger, han menar att alla har 

ett visst antal pengar att spendera och att det inte finns lika stort eller passande utbud för 
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konsumenterna i Sandviken och därför försvinner pengar ut från stadskärnan och även ut från 

Sandviken till exempelvis Valbo Köpcentrum.  

 

Kultur i stadskärnan   

Andersson nämner att Sandviken ligger i framkant kring arbetet med kultur, långt fram i 

jämförelse med andra städer. Han talar om vikten av teater och musik samt Jazzfestivalen 

Bangen som anordnas i staden, han säger också att det finns mycket kultur i staden som 

Sandviken är ensamma om. Han nämner att samarbetet mellan till exempel kulturcentrum och 

aktörerna i stadskärnan inte fungerar så bra, han nämner Bollnäs som exempel där dom "skickar 

ut" ungdomar i butiker för att spela och sjunga och anser att aktörerna i Sandvikens stadskärna 

kan ta efter detta. Han säger att ungdomarna kan ha detta som extrajobb och få en liten betalning, 

han tror att ungdomarna skulle tycka att detta var roligt och att det kan vara passande att ha detta 

som arbetet när de spar ihop till exempelvis en skolresa.   

 

Mötesplats  

Andersson nämner att när han tänker på begreppet mötesplats så tänker han på ett samspel 

mellan kommun, butiker och fastighetsägare, att alla bör vara med och arbeta tillsammans. Han 

pratar om Shawn Ashfari som en person som är väldigt aktiv för utvecklingen av Sandvikens 

stadskärna och som en person som vågar satsa, Andersson berättar även positivt om restaurangen 

The Church som kommer att öppna vid Drottningtorget till hösten. Han säger att det krävs 

mycket marknadsföring för att få stadskärnan i Sandviken att bli en attraktiv mötesplats. Han 

menar att idrott också är en viktig del i detta, han nämner exempelvis att bandyn är en viktig 

sport och dragare för staden Sandviken. Företaget Sandvik nämns även som en viktig aspekt för 

staden, han anser även att Sandvik som företag går att implementera på stadskärnan. Andersson 

anser att samarbete mellan de olika aktörerna i stadskärnan är väldigt viktigt för utvecklingen, 

han nämner även att det behövs någon anställd på heltid som kan engagera sig i utvecklingen av 

stadskärnan och som också orkar hålla i det, han säger att det inte fungerar med någon person 

som gör detta ideellt.   
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Sammanfattning av intervju – Sofie Eklund 

Sofie Eklund driver barnbutiken Loveliness placerad i stadskärnan sedan september 2015 och 

hennes vision var att öppna en butik med ett unikt koncept för att bredda stadens butiksmix samt 

för att locka konsumenter. Hon har själv letat leverantörer med märken som hon vet att 

konsumenter önskar samt med produkter som hon själv gillar. Eklund beskriver att det självklart 

kunde varit lättare att tillhöra någon kedja men att hon anser att det har gått bra.  

 

Handel i stadskärnan 

Sofie beskriver stadskärnans funktion som att människor besöker den främst när de har något 

ärende, hon drar paralleller till stadskärnan i Gävle och menar att där går folk och flanerar, vilket 

inte är något som hon uppfattar att det görs i Sandvikens stadskärna. Hon menar även att 

människor som besöker stadskärnan i Sandviken främst går till specifika affärer, Eklund säger att 

det saknas en del butiker i butiksmixen, som exempel nämner hon inredningsbutik och 

klädbutiker för ungdomar, hon anser att det bör finnas ett utbud av skor, smycken och väskor etc. 

kanske att någon kedja kan etableras i staden. Hon anser att en eller flera klädbutiker för 

ungdomar kan locka dem till stadskärnan för att undersöka utbudet, innan de åker till exempelvis 

Valbo köpcentrum.  

 

Eklund ser inte att stadskärnan har någon speciell fokus idag, i alla fall inte vad hon själv märker 

av. Hon menar att handelsplatsen Mosaiken kan ses som något positivt och att stadskärnan samt 

externhandeln är två helt olika saker, hon vet inte riktigt hur dessa påverkar varandra men menar 

att dessa har olika inriktningar. Hon ser att unika butiker med egna koncept bör placeras i 

stadskärnan och butiker som kan erbjuda produkter som inte finns i samma utbud hos 

konkurrenterna. Eklund berättar att en lekplats kommer att placeras utanför hennes butik i och 

med upprustningen och ombyggnationen av centrum. Hon har som förslag att ett Café borde 

öppna mitt emot hennes butik och även i anslutning till den nya lekplatsen, hon tror att det skulle 

locka människor att besöka stadskärnan.  

 

Kultur i stadskärnan 

Sofie säger att just kultur inte är något som hon själv är intresserad av och har inte så mycket att 

säga om hur kulturen implementeras på stadskärnan eller hur den borde implementeras. Dock 
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beskriver Eklund kulturen i Sandviken som viktigt och nämner då främst kulturcentrum och 

kulturskolan som viktiga aspekter.  

 

Mötesplats 

Eklund beskriver att det behövs stora medel för att göra Sandvikens stadskärna till en attraktiv 

mötesplats, hon anser att det bör anordnas fler evenemang och säger att det främst behöver hända 

någonting och menar att liv och rörelse är viktigt, Sofie beskriver stadskärnan idag som ganska 

tom. När hon själv funderar över mötesplats i stadskärnan så tänker hos på ”krysset” men vet inte 

riktigt varför, hon säger att det kan vara av vana att människor säger ”vi möts på krysset”. 

Eklund beskriver information och kommunikation som viktiga aspekter för att skapa en 

mötesplats i Sandvikens stadskärna, hon säger att alla aktörer bör arbeta tillsammans och nämner 

då som exempel att ett bättre samspel krävs vid anordning av kvällsöppet och annonser i 

tidningar. Hon beskriver att sammanhållning är viktigt och man bör låta alla vara delaktiga, 

Eklund säger att hon själv och andra företagare kan ha idéer som kan vara värda att lyssna på.  
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Sammanfattning av intervju - Ann-Louise Kleen 

Ann-Louise Kleen arbetar som Chef på Annonsbladet i Sandviken samt sitter som ordförande för 

Företagarna i Sandviken.   

 

Handel i stadskärnan   

Kleen menar att handeln är viktigt för staden Sandviken och för näringslivet i stort, den är viktigt 

för att få folk att stanna kvar, för att nya företag ska startas och för få företag att vilja komma dit. 

Hon anser att stadskärnan idag har stora utmaningar, först nu har arbetet påbörjats med att se till 

helheten och även de strategiska bitarna. Kleen menar att detta är bra och viktigt, dock säger hon 

att det är lite för sent påtänkt och att aktörerna får lida för detta. Hon menar att Sandviken aldrig 

stått för denna utmaning tidigare vilket gör att bland annat flera lokaler gapar tomma. Kleen 

berättar om det pågående omgrävningsprojektet och att det är tungt för handlarna. Hon menar att 

vissa butiker i stadskärnan går bra medan vissa har det svårare, hon tror att det kan bero på 

butikernas marknadsföringskultur och hur bra de lyckas möta konkurrensen från nätet. Kleen 

poängterar även vikten av nya kunder och nya etableringar i Sandvikens stadskärna. 

 

Hon ser på relationen mellan Sandvikens stadskärna och de externa handelsplatserna som 

konkurrenter, där många kunder nyttjar externhandelsområdena. Hon menar att om allt invånarna 

behöver i konsumtions-väg finns i Sandviken så är möjligheten större att de spenderar sina 

pengar på handel i staden och då även i stadskärnan. Hon anser dock att kommunen etc. bör se 

över vilka butiker som etableras i externhandeln för att inte dränera centrum på butiker, de 

butiker som kan ligga i centrum bör inte ligga i externhandeln menar hon. Kleen tror att 

relationen mellan externhandeln och stadskärnan i Sandviken går att förbättra. Hon poängterar 

att HM skulle kunna vara en stor dragare, om butiken etablerades i Sandviken, då hon menar att 

HM vid eventuell etablering bör placeras i stadskärnan.  Kleen menar att de som arbetar med 

Centrumutveckling bör se efter vad eller vilka attraktioner, butiker, restauranger etc. som ska 

ligga i viket område. Hon nämner även att stadskärnan i Sandviken bör vara tydligare i dess 

placering både fysiskt och icke fysiskt och även att det bör finnas bra kommunikationer. Hon 

nämner även att planer på en Vätgasstation undersöks i Sandviken och att en Vätgasbuss genom 

staden då kunde vara en idé, ett annat förslag är ett ”minitåg” som kunde visa invånare och 

besökare runt i staden, ett alternativ kan vara att ha detta vid jul säger hon. Kleen ser inget som 
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kan ses som särskilt unikt för stadskärnan Sandviken, mer än The Church. Hon anser att fokus 

bör läggas på att skapa trivsel, skapa en känsla av att det inte är tomt i stadskärnan även om det 

inte är så mycket folk som rör sig där.   

  

Kultur i stadskärnan   

Kleen anser Kultur har en stor plats i Sandvikens stadskärna, men att den gärna får ta mer plats. 

Kulturcentrum utgör en stor del av attraktionen i Sandviken, på lördagar anordnas exempelvis 

familjelördagar som lockar mycket människor. Detta får gärna ”spilla av sig” mer på Centrum 

säger Kleen där hon som exempel nämner att det kunde vara mer konst i Stadskärnan. Hon 

nämner Sommarkvällarna (evenemang i Gävle) som ett exempel och att detta är något som 

Sandviken som stad kan efterlikna och nytta av.  Det kunde vara mer kulturella aktiviteter säger 

hon, som exempelvis musik och musiker, hon önskar en ny scen då den vid ”krysset” tas bort. 

Kleen har som förslag att högtalare kan implementeras i de nya ljusstolparna som sätts upp i 

stadskärnan som förslagsvis kan spela julmusik kring jul.   

  

Mötesplats   

Kleen anser att fokus bör läggas på att skapa trivsel, skapa en känsla av att det inte är tomt i 

stadskärnan även om det inte är så mycket folk som rör sig där. Hon beskriver att Invånarantalet 

ökar och att det är något att dra nytta av, Kleen menar att det finns utrymme för att göra något 

bra i stadskärnan i Sandviken och gärna fort och medvetet. Hon pratar om mötesplatser, att skapa 

en känsla där människor vill åka ner till Stadens centrum men säger samtidigt att det kan vara lite 

för sent för detta. Hon anser att man bör skapa en stadskärna där folk vill vara, det ska vara 

mysigt, trevligt och vackert att gå där. Hon nämner Furuvik och Liseberg och säger att dessa 

parker/platser är vackra, att det finns musik, kaffe och exempelvis äldre par som strosar runt där 

och menar då förhoppningen är att även Sandvikens stadskärna ska kunna uppfylla samma 

funktion.   

 

Kleen säger att folk drar folk och menar att fokus bör läggas på bion i Sandviken, att fler 

lekplatser bör utformas, att musikstolparna som hon hade som idé bör genomföras, samt att fler 

arrangemang där människor bara kan går ner på staden och lyssna bör införas. Kleen säger dock 

att The Church kommer att bli något unikt för staden Sandviken och menar att den platsen 
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kommer att kunna fungera som en mötesplats för stadens invånare och besökare.  Hon nämner att 

biltrafiken varit en het fråga för stadens aktörer, vissa vill ha bilar i staden, de vill ha känslan av 

att det händer nått, andra är emot detta. Hon har som förslag att det under kalla perioder kan vara 

öppet för bilar och att det då kan införas en stadsfest när man öppnar och stänger för biltrafiken, 

exempelvis i samband med bandyfinalen säger hon.  Kleen anser att aktörerna i stadskärnan ska 

våga vara unika och våga testa nya saker och sätt. Mötesplatsen Sandvikens stadskärna beskriver 

hon som att den bör vara en trivsam plats med bra öppettider och parkering, hon menar då att 

handeln kommer att ”följa med”.   
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Sammanfattning av intervju - Michael Norell 

Michael Norell jobbar som näringslivsstrateg på Sandvikens kommun och har under många år 

arbetat med centrumfrågor. Norell har blandade känslor kring Sandvikens stadskärna idag. Han 

känner misströstan och förtröstan, hopp och förtvivlan i kombination, men menar dock det har 

varit sämre tider än vad det är idag. Han säger att det trots allt finns hopp och om man anpassar 

sig efter de ständigt föränderliga spelreglerna som finns inom konsumtion idag går det att lyckas. 

Norell menar att när spelregler och konsumtionsmönster hela tiden uppkommer och ändras så 

medför det att desto mer han får reda på desto mindre vet han. Norell säger att Sandvikens 

stadskärna har en samlad funktion men att den idag tyvärr inte fyller sin fulla potential.  

 

Handel i stadskärnan 

Norell tror att framtiden symboliseras av en minskad handel och att centrum över lag inte 

kommer se ut som de gör idag. Han har på senare tid valt att gå ner i arbetstid och menar att det 

är viktigt med nya anställningar inom centrumutvecklingen, nya människor som har driv, idéer 

och ork måste få ta plats. Han berättar att daglönesumman i Sandviken är hög, men att aktörerna 

måste få folk att vilja spendera dessa pengar i Sandviken och framförallt i stadskärnan. Norell 

menar att handeln i stadskärnan idag ser ut som den förtjänar, han säger att de företag som kvar 

är de företag som erbjuder det lilla extra, så som bra service och kompetens. Norell menar att en 

gemenskap behövs där alla aktörer arbetar i samma riktning och där alla känner sig som en del 

av utvecklingen. Norell tror på att kommunen, fastighetsägare och företag i större utsträckning 

bör arbeta tillsammans samt att det bör tillsättas en centrumutvecklare samt evenemangsansvarig 

som ansvarar för respektive del. Han menar även att stadskärnans fastighetsägare måste jobba 

med att få dit rätt hyresgäster för etablering.  Norell berättar om lägen för lokaler etc. i 

stadskärnor och menar att Sandviken inte har några A-lägen, vilket kan göra det svårt för 

fastighetsägarna att locka hyresgäster och etablerare till stadskärnan. Han säger även att 

handlarna kan utvecklas bättre i takt med dagens samhälle, att de ständigt bör ligga på topp och 

förbättra sig, han nämner också att mer fokus kan läggas på skyltning i butiksfönstren.  

 

Norell säger att de externa handelsplatserna runt stadskärnan är bra etableringar, han menar att 

handelsplatsen Mosaiken inte påverkar stadskärnan negativt då det ligger tillräckligt centralt för 

att inte uppfattas som externt. Han anser att Valbo köpcentrum kan ses som en större konkurrent 
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då folk hellre åker dit för att handla än att konsumera i Sandvikens stadskärna. Norell menar 

även att utbudet i stadskärnan kan förbättras och tror på att en dragare som till exempel HM bör 

etableras då han menar att folk vill ha välkända kedjor att handla på.  Han har även en idé som 

kan ses som modern och flexibel, att "popup stores" som innebär att butiker etableras i mindre 

skala under några dagar kan vara något för Sandvikens stadskärna. Människor kan då gå dit och 

prova, beställa varor och produkter och ha möjligheten att se utbudet hos andra aktörer än de 

som alltid finns i stadskärnan.  

 

Kultur i stadskärnan 

Norell menar att begreppet kultur är svårt att definiera och svårt att förklara, han menar dock att 

kulturen är viktigt och att kultur behövs för att vi ska må bra.  

            

"kultur behövs för att vi ska må bra" 

 

Norell anser att kultur inte genererar pengar, utan snarare fungerar som en diskussionsskapare 

som tar upp viktigt frågor. Norell menar att kultur främst tar plats i stadskärnan i Sandviken 

genom kulturcentrum och biblioteket.   

 

Norell tror att kultur kan implementeras bättre i stadskärnan, bland annat genom att skapa event 

och arrangemang som lockar dit människor och samtidigt visar upp det unika med Sandviken. 

Han menar att det finns mycket som är unikt, bland annat Jazzfestivalen, Sandviken Big band 

och Bandylaget SAIK, han säger även att det finns många duktiga entreprenörer, bland annat i 

Högbo bruk. Kungsberget, menar Norell är något som man bör vara mer stolt över då detta drar 

väldigt mycket folk till kommunen.  

 

Mötesplats 

Norell berättar om olika idéer han har kring stadskärnan, bland annat finns en dröm om att skapa 

en Pridefestival i Sandviken som levererar budskapet om att acceptera folk som dom är. En 

annan idé är att arrangera en vetenskapsfestival där de stolt kan visa upp de över 700 forskare 

som finns i Sandviken idag. Han säger även att det är viktigt att lyfta den internationella 

”touchen” som finns i staden, han säger att många olika nationaliteter bor och verkar i 

Sandviken. Norell menar att event och arrangemang som ovanstående är väldigt viktiga då de 
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drar folk till stadskärnan samt att det även ger folk en anledning till att vilja bo kvar i Sandviken. 

Norell säger att relationen mellan stadskärnan och invånarna är dålig och nästa inte existerar, han 

menar att människor ofta går förbi, istället för att stanna kvar i stadskärnan. Han säger att 

visionen är att människor ska säga "vi ses klockan tre" och att de då direkt ska förstår att det är i 

stadskärnan i man möts. Norell tror dock att det är en lång process innan visionen blir verklighet. 

Han menar att fler butiker, platser att mötas, biografer, krogar etc. måste finnas i stadskärnan, 

han tror även på idén om gratis Wifi i stadskärnan. Norell menar även att visionen är att få fler 

människor att vilja vistas i stadskärnan och därför bör det skapas en vackrare miljö och 

omgivning. Han menar att nästa steg i att utveckla stadskärnan är att få den att gå mot en 

mötesplats och säger att detta är något som har han försökt jobba mot under en längre tid. Han 

menar att utbudet måste anpassas, främst inom handeln samt att man tar in e-handel i 

utvecklingsarbetet och ser detta som en möjlighet istället för ett hot. Norell menar att Sandviken 

måste arbeta för att få fram och förmedla varumärket Sandvikens stadskärna, han säger att det är 

oklart vad som utgör varumärket för idag. Norell ser potential i att se Sandvikens stadskärna som 

en modern industristad och att detta skulle kunna förmedlas via varumärket. 
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Sammanfattning av intervju - Elisabeth Hansson 

Elisabeth Hanssons roll är att utveckla kompetensen kring arbetet med stadskärnan i Sandviken, 

då hon menar att det idag inte finns tillräckligt. Hansson berättar om en tidigare fungerande 

centrumförening som kallades Marknadsplats Sandviken, som tog in medlemsavgifter från 

handlare och fastighetsägare etc. och som jobbade bland annat med event. Hon säger att det är 

viktigt med en fungerande samverkan där handlare, kommun och andra aktörer arbetar 

tillsammans mot samma mål. 

 

Hansson menar att det är viktigt att ha en attraktiv stadskärna som fungerar som ansiktet utåt för 

Sandviken, som kan ge människor en anledning till att vilja bo i staden och spendera tid i 

stadskärnan. Hon anser att de måste få igång arbetet med centrumutveckling för att få en attraktiv 

stadskärna, hon menar att det finns olika kompetenser hos olika aktörer men att ingen idag jobbar 

med att knyta ihop dessa.  

 

Hansson säger att Sandvikens stadskärna idag är en handel- och mötesplats, men i en outvecklad 

form. Hansson menar att det finns en otydlighet i vad som utgör stadskärnan, då den idag är 

ganska lång och utdragen, från torget bort till resecentrum. Hon säger även att det finns många 

tomma ytor vilket hon tror kan förbättras genom att täta stadskärnan och på så sätt få in mer liv i 

den. Hansson menar att stadskärnan idag är ett traditionellt centrum med ett litet utbud. Hon 

säger att det finns många viljor och tankar i staden bland invånare och olika aktörer, hon anser att 

dessa på ett organiserat sätt måste förädlas och hanteras för att ta sin plats och för att användas.  

 

Handel i stadskärnan 

Hansson menar att handeln i Sandvikens stadskärna inte utgör en bra mix. Hon påpekar att det är 

svårt att påverka handel och etableringar i stadskärnan då det är fastighetsägarna som kan styra 

mest då de äger butikslokalerna. Hansson menar därför att de är viktigt att få till ett samarbete 

med fastighetsägare och inkludera dem i utvecklingsarbetet så att de kan arbeta mot 

gemensamma mål. Hansson talar om Valbo köpcentrum som en påverkande faktor och 

konkurrent till stadskärnan, då de erbjuder ett större utbud än vad handeln i Sandviken gör.  Hon 

tror dock att många vill handla i Sandvikens stadskärna, men att de inte gör det på grund av 

utbudet och upplevelsen som stadskärnan erbjuder idag. Hansson menar att Sandviken har en 
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daglönesumma som är hög, vilket innebär att det finns mycket pengar att spendera i stadskärnan 

och att man därför måste arbeta med att få människor att vilja spendera dessa pengar i 

Sandvikens stadskärna. En viktig åtgärd för att detta ska ske är enligt Hansson att en "vi känsla" 

skapas, där invånarna vill konsumera i staden som de känner sig en del av. Hansson menar även 

att detta tankesätt leder in på att relationer i stadskärnan mellan aktörer och kunder bör skapas. 

Bland annat kan relationerna mellan handlare och kunder skapas genom att anordna kundkvällar 

och andra relationsskapande erbjudanden.   

 

Kultur i stadskärnan 

Hansson menar att de är trevligt och bra när det händer saker i stadskärnan, men att det bör 

adderas mer saker som kan bidra till att Sandvikens stoltheter framhävs, som exempel en 

vetenskapsfestival eller andra alternativa event. Hansson menar att Sandviken har mycket att 

vara stolt över och att detta bör förmedlas och visas upp, bland annat i centrum. Hansson pratar 

om Sandvik och även SAIK som kultur som borde förmedlas, hon säger också att biografen 

borde få ett lyft och göras mer attraktivt för att nå ut till människorna i staden. Hon menar att 

kultur är en viktig del av Sandviken och att de är något som staden är bra på, hon menar dock att 

den inte förmedlas på rätt sätt utan att kulturen måste kännas av mer och nå ut till fler. Hansson 

menar att Sandviken bör ses som en modern industristad som folk känner sig hemma i, där 

Stolthet och tradition är exempel på aspekter som hon anser borde förmedlas. 

  

Mötesplats 

Hansson har uppfattningen om att det finns en sorts hatkärlek till staden, där det är många som 

vill mycket och har många åsikter. Hon säger att problemen uppstår genom att vi inte anpassar 

oss efter tiden vi lever i och dagens samhälle. Hansson poängterar vikten av att skapa en "vi 

känsla" i staden där folket kan känna sig stolta. Istället är det idag många negativa tankar från 

olika håll, där folk pekar på varandra och vill att någon annan ska ta tag i saker säger hon. 

Hansson menar att alla måste dra sitt strå i stacken istället för att tänka att någon annan ska göra 

det åt dem. Hon menar att Sandviken har mycket att komma med, men att attityden kring staden 

måste förändras, hon menar också att plattformar bör byggas för att möjliggöra förbättringar och 

förändringar. Hansson anser att det ska vara enkelt att vistas i stadskärnan, attraktiva öppettider, 

eventuellt gratis Wifi och relationer som får vara i fokus är visionen som bör eftersträvas säger 
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hon. Hon påpekar även att staden stänger vid sex, då alla butiker bommar igen och anser att detta 

måste åtgärdas för att få stadskärnan mer levande på olika tider. 

 

Hansson beskriver Sandviken är en internationell stad och en stad som man borde vara stolt över, 

hon säger att detta även bör användas när staden och stadskärnan ska förmedla som en bild utåt. 

Hon menar även att företag av världsklass finns i Sandviken samt att ett fantastiskt friluftsliv 

finns. Hansson säger att detta kan förmedlas och framhävas för att göra stadskärnan mer 

attraktiv. Hon beskriver begreppet mötesplats som ett laddat och lustfyllt ord, en mötesplats är en 

plats dit folk tar sig för att det är något är bra.  

 

”En mötesplats är en plats dit folk tar sig för att det är något är bra” 

 

Hansson beskriver en attraktiv mötesplats som en plats bestående av caféer, restauranger och 

butiker, med bra öppettider samt med inslag av kultur. Hon menar att det är viktigt att skapa 

platser där folk kan mötas och att mötesplatserna bör "laddas" så att de blir betydelsefulla för 

invånarna. Hansson avslutar med att betona vikten av framtidstro. 
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Sammanfattning av intervju - Lennart Söderberg  

Lennart Söderberg arbetar med att ta fram statistik som näringslivsutvecklare på kommunen i 

Sandviken. Söderberg har tidigare arbetet med utveckling av stadskärnan men är idag inte 

involverad i det praktiska arbetet.   

 

Handel i stadskärnan   

Söderberg beskriver stadskärnas funktion som att det traditionellt har det varit en plats där 

människor handlat och menar att den biten nu börjar förvinna. Han säger att butiker försvunnit 

och lagts ned och att stadskärnan ”dragits ut” och blivit mer utspridd. Söderberg menar att 

stadskärnan i Sandviken går mer mot att bli en mötesplats istället för en handelsplats och att 

handeln främst försvinner mot den externa handelsplatsen Mosaiken. Söderberg nämner att 

utbudet av butiker är viktigt och han menar exempelvis att det inte finns något utbud som riktar 

sig mot ungdomar, han säger även att det inte finns någon drar nya etablerare till stadskärnan och 

att det är viktigt för att locka olika butiker till Sandviken. Söderberg nämner att HM skulle vara 

en viktig etablering för stadskärnan i Sandviken då HM skulle fungera som en dragare. 

Söderberg säger också att det idag är lite folk som vistas i stadskärnan och menar att mindre 

butiker inte kan gå runt på grund av detta. Söderberg pratar mycket om att det ska vara rätt typ av 

butiker i stadskärnan och nämner att det även kan vara en attraktiv mötesplats i sig, som lockar 

människor till stadskärnan. Söderberg menar att utifrån storleken på staden så har invånarna i 

Sandviken bra lön jämfört med andra städer, vilket han menar är bra då det finns medel som kan 

spenderas i stadskärnan.   

 

Kultur i stadskärnan   

Söderberg beskriver kultur i relation till stadskärnan i Sandviken som att Kulturcentrum och 

musik tar mycket plats. Att det är något som man är ”stora och starka” på i Sandviken och 

nämner Sandviken Big Band, Jazzfestivalen Bangen och musikprofilerna Tomas Ledin och 

Malena Ernman som är uppvuxna i Staden. Han menar att kultur tar plats i stadskärnan genom 

Kulturcentrum, Kanalkyrkan olika evenemang och uppträdanden. Han pratar om att 

Jansasparken kan bli en ny plats för uppträdanden och nämner även Kungen där fler 

internationella hårdrockband spelar som en viktig kulturell aspekt. Söderberg anser att kultur kan 

implementeras bättre i stadskärnan genom fler arrangemang, speciellt under sommartid, att 
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stadsparken kan utnyttjas bättre och att aktörerna i stadskärnan bör samarbeta bättre under och 

med Jazzfestivalen Bangen.   

 

Mötesplats   

Söderberg nämner att stadskärnan i Sandviken främst under dagtid, för vissa, är en mötesplats, 

han nämner pensionärsgrupper som exempel och menar att de är en grupp som ofta som ses vid 

fik. Han säger även att andra grupper också träffas på fik, men menar att stadskärnan utöver detta 

inte fungerar som en mötesplats. För att få fler människor att besöka stadskärnan tror Söderberg 

att butiker etc. måste våga ha öppet längre och även på söndagar, han menar att det idag är en 

ond cirkel att butiker etc. Inte vågar ha öppet för att det är för lite människor i stadskärnan och 

samtidigt att ingen vill besöka stadskärnan för att inget håller öppet på rätt tider och dagar. 

Söderberg menar att alla aktörer måste arbetat tillsammans för att uppnå ett större flöde till 

stadskärnan och menar att kommun, industrier, företagare, föreningar och fastighetsägare 

tillsammans ska bära detta ansvar.  

 

Söderberg nämner att Sandviken har ca 20 000 utländska turister men att det inte är någon som 

tar ansvar för detta segment, han nämner som exempel att det inte finns några souvenirer att köpa 

och att det inte finns något att göra i stadskärnan för denna köpstarka grupp. Söderberg menar att 

det ska vara naturligt att besöka en mötesplats, det ska hända saker där och att människor från 

olika kulturer ska kunna mötas där. Söderberg nämner att han anser att det behövs 

”kulturkrockar” för att ta bort de motsättningar som kan finnas i samhället. Söderberg beskriver 

vad som kan ses som unikt för Sandviken med att säga att staden kan marknadsföras som 

Sveriges modernaste stad, Sandviken har bara 150 års historia säger han och ändå har staden 

"kommit dit den kommit". Söderberg säger att andra städer ofta har funnits i flera hundra år och 

nämner som exempel att den äldsta byggnaden i Sandviken är från 1900-talet.   
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Sammanfattning av intervju - Marcus Strand  

Marcus Strand är uppvuxen i Sandviken och arbetar idag som ansvarig för enheten kultur på 

kulturcentrum. Strand säger att konceptet kring Kulturcentrum bör nå ut till befolkningen på ett 

bättre sätt, då han menar att kulturcentrum inte kan ta sin fulla funktion och plats för än 

människor fått in det i sina hjärtan. Strand menar att marknadsföring kring kulturhuset kan 

förbättras och han vill att människor inte bara ska se en skylt med namnet kulturhuset på, utan 

snarare känna en samhörighet till det. Han säger att det är på kulturhuset det mesta aktiviteterna i 

stadskärnan händer och menar att kulturhuset i sig är en attraktiv mötesplats. Strand beskriver 

relationen mellan Kulturcentrum och stadskärnan och menar att det idag inte finns någon 

anledning för besökarna till Kulturcentrum att stanna kvar i stadskärnan efteråt, detta ser han ser 

som problematiskt och menar att dessa två kan samverka mer och dra större nytta av varandra.   

  

Handel i stadskärnan 

Strand anser att allt för stort fokus ligger på handel och etableringar i stadskärnan och menar att 

detta inte är något vinnande koncept. Istället anser han att fokus bör ligga på att satsa på lokala 

och unika butiker med personlig service som bygger relationer till kunderna och på så sätt skapar 

lojalitet. På frågan om stadskärnans relation till externhandeln anser Strand att det är omöjligt att 

försöka konkurrera ut externhandeln då stadskärnan inte har utrymme för att försöka sig på det. 

Han menar även att externhandeln inte bör ses som en konkurrent utan snarare att stadskärnan 

kan dra nytta av den genom att bland annat anpassa handeln i stadskärnan efter den utveckling 

som sker idag. Strand nämner showrooms och popup-stores som exempel på attraktioner som 

kan fungera i stadskärnan och som är anpassade till dagens utveckling av handel.   

 

Strand menar att Sandviken inte är i behov av ett till handelscentrum utan snarare att det saknas 

en plats att umgås på. Han anser att handlarna i stadskärnan kan anpassa sina öppettider och 

utbud efter dagens efterfråga, samt att de kan vara mer flexibla och skapa koncept som ger 

människor en anledning till att besöka och spendera tid i stadskärnan.  Han menar även att det är 

viktigt att få bort gammalt tänk gällande handel och anser att det är viktigt att idag satsa mer på 

relationer.    
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Kultur i stadskärnan 

Strand menar att Sandvikens stadskärna är en utmaning i och med att den inte har en naturlig 

dragningskraft till sig, och menar att som det ser ut idag så är det kulturhuset som drar till sig 

mest folk. Strand berättar att cirka 300 till 400 aktiviteter arrangeras varje år genom kulturhuset 

vilket lockar många människor till staden. Han menar att det finns kompetens för att locka folk 

till staden men att det måste till åtgärder för att göra stadskärnan mer attraktiv. Strand säger att 

man inte kan tvinga folk till att gilla stadskärnan utan menar att det måste skapas förutsättningar 

för att få människor att vilja vara där.  

 

Strand pratar om kultur som något vackert som ska väcka känslor och diskussioner. Han menar 

att definitionen om vad som är konst och kultur är väldigt olika för olika människor. Kring 

kulturen i stadskärnan säger han att det inte finns något direkt svar på vad som är snyggt, vad 

som är konst, vems det offentliga rummet är och vem som bestämmer vad som ska finnas där. 

För att hantera oklarheter kring kulturen i stadskärnan så menar Strand att allt som görs där bör 

handla om efterfrågan, man bör se över vad folk vill ha och uppleva för att sedan skapa kulturen 

utifrån detta.  

 

Mötesplats 

Strand berättar att en av kulturcentrums främsta arbetsuppgifter är att skapa arrangemang som 

bidrar till att stadskärnan blir mer attraktiv, de vill även göra det mer attraktivt att bo i Sandviken 

genom att tillföra kultur i staden. Strand hänvisar till forskning som säger att det är kulturlivet i 

en stad som gör att människor vill bo där, detta tar sin grund i att fritiden utgör en stor del av 

människors liv säger han. Strand menar att människor som bor i Sandviken idag bor där av den 

anledning att de jobbar där eller för att det är nära till allt inom staden. Han menar att 

stadskärnan måste utgöra en attraktivitet som gör att folk vill ta sig in dit och stanna kvar där och 

anser att detta kan skapas genom att förmedla det unika med staden. För att få människor att vilja 

strosa runt och uppleva stadskärnan i Sandviken har Strand  som förslag  att  det kan införas 

historia  genom  exempelvis stadsvandringar och att upplevelser och aktiviteter kan förmedlas 

genom  bland annat skateparker och motionsstationer. 
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Strand säger att man bör försöka få människor att utnyttja mer än en enhet då de besöker 

stadskärnan, han menar att detta kan göras genom att erbjuda bland annat paketerbjudanden. 

Strand beskriver detta som att människor som besöker stadskärnan, genom paketerbjudandet kan 

handla på ett ställe och sedan nyttja nästa ställe billigare. Som exempel på detta nämner han att 

om någon äter på att visst ställe så kan de få rabatt på en aktivitet senare eller tvärs om. Strand 

har också som förslag att något café kan erbjuda exempelvis smörgåsar och dryck till ett 

förmånligt pris knutet till stadsvandringen.  

 

Strand anser att det främst är kommunen som bör bygga broar mellan de olika aktörer som 

verkar i stadskärnan, detta för att stadskärnan ska kunna ta sin fulla plats och fungera som en 

attraktiv mötesplats. Han tror att det bör skapas anledningar för att få människor att vilja vistas i 

stadskärnan vid alla tider under alla dagar. Strand anser att stadskärnan bör vara en plats att 

mötas på, en plats att bli sedd och en plats att se andra på, samt att invånarna bör vara med och 

påverka, förändra och utforma stadskärnan för att därigenom skapa en "vi" känsla i staden.  
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Sammanfattning av intervju - Kenneth Johansson 

Kenneth Johansson arbetar som förvaltningschef på Kultur- och fritidskontoret i Sandviken och 

har hand om frågor gällande kultur och fritid i staden. Johansson berättar att Kulturhuset i sig har 

ca 1000 besök per dag och han anser att det är en av de främsta anledningarna till att folk tar sig 

till Sandvikens centrum. Han menar att Sandviken är en dagsstad, det vill säga att folk är där 

under dagtid och han nämner som exempel att de som pendlar till Sandviken på grund av jobb 

befinner sig i staden under dagarna. Johansson menar att mer liv och rörelse behövs inne i 

stadskärnan under dagarna för att människor ska vilja ta sig ner till centrum, han menar då bland 

annat under lunchtid. Han säger dock att Sandvikens stadskärna även behöver attrahera folk 

under kvällstid då staden i princip dör ut vid fyra tiden på eftermiddagen enligt honom.  

 

Johansson berättar om en varumärkesundersökning som gjorts i Sandviken som visade att 

människor var missnöjda med upplevelsen av staden, Johansson tror att detta handlar mycket om 

just utbudet som finns i stadskärnan. Han menar att det är många äldre som bor i staden och som 

önskar närhet till bland annat dagligvaruhandeln, något som idag är svårt att få tag på inne i 

stadskärnan. Johansson menar därför att stadskärnan är i stort behov av att förtätas och att en 

dagligvarubutik bör placeras i centrum. Han tror att stadskärnan måste skapa ett förtroende på 

marknaden och han menar att invånare etc. säger att de vill ha en levande stadskärna men att de 

samtidigt inte väljer att vara där, vilket i sin tur bildar en ond cirkel säger. Han nämner också att 

invånarna bör dra sitt stå till stacken och visa intresse för stadskärnan, samtidigt som bland annat 

kommunen bör arbeta långsiktig med utvecklings- och förbättringsarbetet rörande stadskärnan 

för att invånare och besökare ska få känslan av att man tror på Sandviken. Johansson menar att 

kommunens arbete är att skapa infrastruktur och arbeta med fysiska förutsättningar och samtidigt 

skapa förtroende för marknaden.  

 

Handeln i stadskärnan 

Johansson beskriver handeln i stadskärnan som numera utarmad och något som inte attraherar 

honom personligen. Han säger att stadskärnan bör locka fler besökare för att fungera och menar 

att en viktig del i att locka dit folk är att skapa en attraktiv miljö för att folk i sin tur ska vilja vara 

där och stanna kvar i staden. Johansson säger att kulturhuset i sig är en dragare till staden som får 

människor att vilja besöka den, men då det inte finns någon attraktivitet i stadskärnan så stannar 
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inte folk kvar i staden efter att de besökt kulturhuset. Johansson anser att caféer, restauranger, 

barer och affärer tillsammans måsta samverka för att bidra till attraktivitet för stadskärnan för att 

få människor att vilja stanna kvar där. Johansson säger att kulturhuset attraherar människor till 

staden vilket gör att fler vill besöka den, han anser att handeln i sig bör stärka sin egen 

attraktionskraft för att få människor att besöka själva stadskärnan efter eller innan ett besök i 

kulturhuset, han menar på så vis att handeln i stadskärnan kan dra nytta av de flöden som 

Kulturcentrum genererar.  

 

Johansson säger sig vara osäker på hur relationen mellan stadskärnan och de externa 

handelsplatserna ser ut men menar att en stadskärna bör utgöra en upplevelse vid besök. 

Besökare ska kunna flanera snarare än att bara konsumera vilket man vanligtvis gör i bland annat 

det externa köpcentrumet Valbo säger han. Johansson berättar om hur han tidigare arbetat med 

centrumsamverkan i Gävle och med projektet sommarkvällar, där syftet var att skapa en "gå ner 

och hänga på stan"-känsla, vilket han tror är ett vinnande koncept även för Sandviken stadskärna 

då stadshandel inte kan konkurrera med externhandeln på just handel. Han menar att stadskärnan 

bör fungera som ett komplement till externhandeln snara än att försöka konkurrera med den.   

 

Kultur i stadskärnan 

Johansson menar att kultur främst är kopplat till kulturcentrum i Sandviken. Kulturhuset 

tillsammans med Folkets hus är de enheter som drar mest folk till staden då de vill uppleva 

kultur. Johansson säger även att Kulturhuset i sig tillsammans med biblioteket och Folkets hus 

utgör en mötesplats, där folk samlas och umgås och där det även är gratis att vara. Johansson 

menar att det är viktigt att kulturen ses som en del av utvecklingen av staden samt att alla aktörer 

bör samarbeta för att lyfta den och implementera den på stadskärnan. Som exempel på 

samarbetsområden nämner Johansson att det kan arrangeras Sandvikensdagar, föreningar och 

handelsmässor, där möjligheten finns att lyfta fram det bästa med Sandviken. Han menar att 

Sandviken har mycket att vara stolt över, bland annat Högbo bruk, många fina idrottsföreningar 

samt företaget Sandvik och att dessa bör lyftas fram.  
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Mötesplats 

Johansson anser att stadskärnan kan fylla en viktig funktion som mötesplats och även att 

stadskärnan bör vara stadens ansikte utåt, han menar att stadskärnan ska vara en offentlig miljö 

och attraktiv för så många som möjligt. Johansson berättar att kommunen just nu har påbörjat en 

renovering av stadens gatusystem vilket han anser är positivt då de i samband med detta kommer 

att göra miljön mer attraktiv och tilltalande. Johansson menar att detta är ett bra sätt att visa 

invånarnare och utomstående att kommunen väljer att satsa på stadskärnan, vilket kan bidra till 

att folket tror på att det finns potential och hopp för staden. Han anser att stadskärnan bör 

utformas så att en känsla av urban miljö kan uppstå, han nämner som exempel att detta kan 

skapas genom att arrangera event och festivaler. Johansson anser att det är viktigt att man gör det 

enkelt för folk att besöka stadskärnan/mötesplatsen och säger att detta kan uppfyllas genom att 

bland annat göra platsen tillgänglig och gratis för besökare samt att ordna parkeringsmöjligheter.  

 

Johansson menar att planeringen, arkitekturen samt att stadskärnan inte är mer än 150 år gör 

staden väldigt modern och unik jämfört med andra städer i Sverige idag. Han säger att i och med 

det arbete som nu påbörjats i staden så hoppas han att stadens unika prägel får ett uppsving och 

att dessa unika drag framhävs.  

 

Johansson menar att stadskärnans utveckling inte är någon "quick fix" utan att det är en lång 

process som kräver samarbete, han säger att det är viktigt att förstå behovet hos kunderna samt 

skapa en bild utåt som symboliserar attraktivitet. Han säger att attraktivitet sedan bör förmedlas 

och även avspeglas inne i stadskärnan genom bland annat kulturen och handel. Johansson anser 

att stadskärnan bör erbjuda ett utbud som folk vill ha och samtidigt ett utbud som folk inte visste 

att de ville ha och pratar om kundbemötande som en viktig aspekt i detta. Han säger även att 

aktörer inom centrumutvecklingen i staden bör arbeta för att få upp folks ögon för stadskärnan, 

samt att dessa aktörer sedan bör bygga relationer mellan invånare, besökare och stadskärnan.  

Johansson menar att ett långsiktigt strategiskt perspektiv är a och o där en ökad samverkan bör 

ligga i fokus, där samarbete för att skapa en helhetsmix i stadskärnan är väldigt viktigt. Han 

menar att utvecklingsarbetet måste upplysas och förmedlas till invånarna för att på så sätt ge dem 

en känsla av att man satsar på stadskärnan, för att sedan få invånarna engagerade och vilja vara 

med på utvecklingsresan. 
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Sammanfattning av intervju - Christina Blomberg 

Christina Blomberg på Assentra Consulting AB, arbetar som konsult med kommersiell 

utveckling av handelsplatser med kommuner och fastighetsägare som uppdragsgivare. Hon har 

tidigare arbetat mycket med utveckling av köpcentrum genom bland annat Sten & Ström som 

äger, driver och utvecklar köpcentrum runt om i Sverige. Hon har även arbetat som 

restaurangchef för Coop och företags restauranger i butiker. Blomberg har under de senaste två 

åren arbetet med Sandvikens kommun där uppdraget bland annat varit att hjälpa till att skapa en 

ny samverkansorganisation för stadskärnan där de tre aktörerna handlare, kommun och 

fastighetsägare ska samlas. Blomberg har även bidragit med att skapa ett tydligt mål för samtliga 

aktörer för att skapa en attraktiv kärna i staden som kan vara ansiktet utåt för kommunen. 

Blomberg arbetar just nu med en ”informationsöverlämning” till Sandvikens kommun över hur 

arbetet med utvecklingen av stadskärnan på bästa sätt bör fortgå, hon kommer även att fasa ut sig 

själv från projektet under detta år.   

 

Handel i stadskärnan 

Blomberg pratar om handel i stadskärnor som en bortglömd bransch i allmänhet men säger dock 

att näringslivskontoret i Sandviken har snappat upp detta. Blomberg menar att städer måste jobba 

med branschutveckling inom handel och att detta är klokt att göra inom Sandvikens kommun och 

i kommuner över lag. Blomberg säger att aktörerna i Sandvikens stadskärna har samma intressen 

på en övergripande nivå men att de på en djupare nivå skiljer sig åt. 

 

Blomberg anser att stadskärnan i Sandviken idag egentligen är för stor och utspridd i förhållande 

till invånarantal, hon ser hinder i att resecentrum inte ligger närmare stadskärnan och menar att 

flytten av resecentrum dränerat centrum på flöden. Blomberg anser även att utbudet bör ses över, 

att det kanske finns för många gym och pizzerior i Sandvikens stadskärna nämns som exempel. 

Blomberg anser att fastighetsägarna i stadskärnan bör samarbeta och se till utbudet i stort och 

inte bara till utbudet i sina egna lokaler, hon arbetar mycket mot just fastighetsägarna och 

försöker få dessa att förstå innebörden av en attraktiv stadskärna samt att de behöver jobba 

tillsammans för att försöka uppnå detta. Hon menar att samverkan mellan alla aktörer i en 

stadskärna är av stor vikt men att detta är svårt att uppnå och att vägen dit kan vara lång.  
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Blomberg berättade att handel är beroende av flöden av människor och att detta är något som hon 

vill implementera i Sandviken, hon vill även ”förtäta” stadskärnan och försöka få nya koncept att 

etableras där. Hon arbetar mycket med ”nyckeletableringar” och vill bland annat anställa en 

fastighetskonsult till staden som kan hjälpa till att samordna Sandvikens stadskärnas 

fastighetsägare, detta presenteras under en fastighetsträff i maj. Hon beskriver det som 

problematiskt för stadskärnor där det ofta finns flera olika fastighetsägare, hon drar paralleller till 

köpcentrum där det ofta är en ägare och som då får ett bättre utgångsläge vid exempelvis val av 

butiksmix, hyresgäster och att locka nya etablerare. Blomberg menar att fördelen med en 

uthyrare är att det blir tids- och kostnadsbesparande samt att en del fastighetsägare saknar viktiga 

nätverk och relationer och att dessa då kan bli hjälpta av denna fastighetskonsult. Blomberg har 

redan hittat en fastighetskonsult som är beredd att anta åtagandet i Sandviken och hon beskriver 

det som en av de konkreta åtgärder som hon gjort för att vidareutveckla Sandvikens stadskärna.   

 

Stadskärnan beskriver hon både som en handelsplats och en mötesplats för många, då hon menar 

att det är en ganska trivsam stadskärna att planera i men att det finns mer att önska. Att ha 

gångavstånd till mosaiken beskriver Blomberg som fantastisk och menar att det är väldigt 

positivt att det faktiskt går att gå till Ica maxi, rusta, dollarstore och McDonalds etc. Blomberg 

säger att samtidigt innebär detta dock en bransch glidning inom detaljhandel, hon talar då om 

större aktörer som lägger till fler varor i sortiment och att detta i sin tur slår ut små unika butiker. 

Som exempel nämner hon att det går att köpa en billigare stekpanna på Ica Maxi än hos Önska 

butiken i Sandvikens stadskärna.  

 

Blomberg nämner att stadskärnor generellt har det svårare än externa handelsplatser och 

köpcenter då de saknar "edge-management", tillgänglighet, parkeringsplatser, utbud, varumärke, 

öppettider, kommunikation och styrning etc. Om stadskärnor kan klara av att jobba med dessa 

frågor framgångsrikt har de en bra position säger hon och det finns exempelvis saker i 

stadskärnor som inte kan återskapas i exempelvis köpcentrum menar Blomberg. Som exempel 

säger hon att det kan röra sig om att stadskärnor ligger centralt, har en historia, en kultur, en 

äkthet och annat unikt som upplevs konstgjort om det återskapas i köpcentrum. Blomberg menar 

att stadskärnor är mer av en naturlig arena och att det exempelvis är trevligare att äta middag på 

en uteservering i en stadskärna på en lördagskväll, än i ett köpcentrum. Blomberg anser att 
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Stadskärnor bör eftersträva "edge- management" och för att uppnå detta krävs samverkan och 

samsyn, hon menar att det är lätt att säga att stadskärnor kräver "edge-management" men att det 

är svårt upp uppnå. Detta menar hon beror på att det i stadskärnor ofta är många olika aktörer 

som kan ha egna intressen och dolda agendor, hon nämner även att 97 % av Sveriges kommuner 

saknar en handelsstrategi eller policy. Blomberg  säger att det ofta saknas kunskap i 

kommunerna och att dessa inte har sett Handel som en viktig bransch att satsa på utan fokus 

läggs ofta istället på att vara duktiga på tunga industrier. Blomberg avslutar med att säga att 

Handeln ofta är en bortglömd bransch hos många kommuner.   

 

Kultur i stadskärnan 

Blomberg anser att Sandvikens kommun är duktiga på just kultur, att det finns ett stort utbud och 

det faktum att Kulturcentrum ligger mitt i staden anser hon är väldigt bra. Blomberg menar att 

kulturcentrum har stor plats i staden och hon anser att andra aktörer bör samverka mer med dem 

för att nytta av varandra. När Kulturcentrum erbjuder en aktivitet, exempelvis familjelördag så 

vänder de sig till yngre barn, och hon menar att detta då kan paketeras ihop med caféer och 

restauranger, paketera ihop så att det passar hela familjen och syftar då främst på restauranger 

som kan erbjuda hela familjen att äta lunch i stadskärnan. Blomberg anser även att det borde 

finnas aktiviteter hos kulturcentrum på söndagar då detta skulle ge en signal till butiker etc. att ha 

öppet även denna dag. Blomberg menar att aktörerna i Sandvikens stadskärna borde bli bättre på 

att dra nytta av varandras förmågor för att skapa flöden.  

 

Blomberg menar att det finns mycket som är unikt för staden Sandviken, hon pratar om 

Kulturcentrum som är placerat mitt i staden, Stålföretaget Sandvik, att det finns olika 

nationaliteter och även restaurangen The Church som öppnar i höst. Hon anser även att politiker, 

kommunen och tjänstemän är lyhörda och tillmötesgående kring hennes arbete. Hon nämner som 

exempel att det är vanligt att kommuner bidrar ekonomiskt till samverkansorganisationer i jobbet 

med centrumutveckling och att det sedan är vanligt att de anser att det gjort sitt, hon menar dock 

att så inte är fallet i Sandviken.  
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Mötesplats 

Blomberg har tydliggjort för alla aktörer i stadskärnan att de bör verka mot samma mål för att 

skapa en framgångsrik och attraktiv stadskärna som också är en mötesplats samt ansiktet utåt för 

kommunen. Hon menar att man måste kräva mer innehåll än bara butiker då mycket 

varuförsäljning idag flyttas till nätet, hon anser därför att mer fokus bör läggas på upplevelser, 

aktiviteter och nöjen och säger att fler tjänsteföretag kan etableras i stadskärnan.  

 

Blomberg berättar att hon har arbetat mycket med köpcentrum och att dessa ofta sagt att de vill 

ses som en mötesplats, och hon fortsätter då med att berätta vad som kräva för att bli en sådan. 

Dels måste det vara en plats där man vill träffas säger hon, plasten ska vara trivsam med en bra 

atmosfär, det måste finnas naturliga mötesplatser som exempelvis bänkar, samt att platser bör 

vara väderskyddade och innehålla funktioner som efterfrågas. Hon poängterar vidare att gratis 

Wifi är ett måste. Hon nämner att det är positivt att gallerian Gallerian finns i Sandviken, då 

denna erbjuder besökarna en väderskyddad plats. En mötesplats bör också innehålla caféer och 

restauranger och olika saker att göra säger Blomberg. Hon menar att det ska vara naturligt att 

stämma träff där, hon säger att ett tomt torg aldrig kommer att vara en attraktiv mötesplats.  

 

Blomberg beskriver människor som flockdjur som trivs med andra människor, hon menar att titta 

på folk är ett nöje och att det därför bör finnas aktiviteter i staden som är roliga för andra att 

beskåda. Hon nämner skateboardramper som exempel och menar att detta inte ska läggas vid 

någon idrottsplats utan mitt i stadskärnan, detta då det är roligt för alla i olika åldrar att se på när 

någon åker skateboard, hon nämner också att en boulebana kan vara passande i en stadskärna, 

samt att det går att bygga in saker i stadsmiljön som inte ”stör” om de inte används, som exempel 

nämner hon då Parkour och att det går att bygga in hoppsteg, räcken och grepp i stadsmiljön. 

Slutligen nämner hon ljudet av vatten som något positivt att implementera på stadskärnan och 

även att fler lekplatser för barn bör in i stadsmiljön, hon säger att det är underbart att höra på 

barn som skrattar och leker och att detta bidrar till en härlig atmosfär.  
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Sammanfattning av intervju - Shawn Afshari 

Shawn Afshari har varit verksam i krogbranschen i Sandviken under många år och driver idag 

utestället och restaurangen Allstar tillsammans med kompanjonen Mike, de öppnar även 

restaurangen The Church tillsammans till hösten. Afshari har alltid sett potential i staden och har 

även haft angelägenhet att öka utbudet, han ser gärna framåt och tar inspiration från storstäder 

när han utvecklar koncept.  

 

Handel i stadskärnan 

Afshari säger att handeln i Sandvikens stadskärna fungerar ganska dåligt och menar att den 

främsta anledningen är utbud som inte är komplett. Afshari anser att en stor galleria saknas i 

Sandviken och tror att det skulle göra susen för staden. Han menar att för få ”riktigt” liv i 

stadskärnan och för att få den att ”explodera” så krävs stora investeringar, han anser att om det 

satsas 40 miljoner på en rondell i Sandviken så skulle det enligt honom istället kunna byggas en 

väldigt bra galleria för samma belopp. Han säger samtidigt att hans idé om en stor galleria 

kanske är för ambitiöst och nämner som exempel att en bra bio samt att den befintliga gallerian 

utvecklas kan vara till hjälp för att liva upp staden. Han tror att det kan behövas en grupp som 

arbetar med att locka hit fler butiker restauranger och caféer exempelvis och han säger att det är 

viktigt att veta hur man marknadsför sig utåt. Afshari undrar hur de i exempelvis Uppsala eller 

Stockholm annars ska veta vilka lokaler som är lediga i Sandviken. Därför anser han att 

informationen kring detta bör nå ut på ett eller annat sätt. Afshari nämner att de som arbetar med 

centrumutveckling kan samverka med alla aktörer gällande skyltning, val av dekorationer, 

möbler och öppettider etc., detta för att få till en helhet och tydlighet i stadskärnan som också 

kan medverka till att göra den attraktiv och även locka fler besökare. Afshari anser att det bör 

finnas engagemang för utvecklingen av stadskärnan, att någon/några bör jobba heltid med detta, 

någon/några som har detta som intresse, är utbildade eller bor i staden.  

  

Afshari nämner att Sandvikens stadskärna och handelsområdet Mosaiken kan dra nytta av 

varandra och menar att vissa butiker bör ligga externt för att det finns bättre tillgänglighet där 

med parkeringar etc. Afshari säger att om Sandvikens stadskärna erbjöd fler bra caféer och 

restauranger som skulle detta leda till att folk exempelvis gick och fikade eller åt lunch för att 
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sedan fortsätta ner till Mosaiken för att handla mat etc. Han anser att man bör se till hela kartan 

och jobba för att få till ett bra samspel och samarbete.  

 

Afshari anser inte att Sandvikens stadskärna är särskilt attraktiv ur dagens synvinkel och säger 

som exempel att tillgängligheten kan förbättras. Han menar att det inte hjälper hur många bra 

artister han än bokar till staden när det exempelvis inte finns tillräckligt passande bussar till och 

från Gävle. Med detta menar Afshari att sandvikenborna lätt kan åka till Gävle för att använda 

stadens utbud, medan gävleborna inte har samma möjlighet att ta sig till och från Sandviken. 

Afshari anser att Sandvikens stadskärna har möjlighet till att bli något bra men att det bör 

erbjudas bra möjligheter till att ta sig dit och hem. Afshari nämner också att han ser det som 

problematiskt att resecentrum flyttades från stadskärnan till ett externt läge.  

 

Kultur i stadskärnan 

Afshari anser att Sandviken har ett jättebra Kulturcentrum som gör sitt yttersta och han ser det 

som ett plus att det ligger i stadskärnan. Han säger att ”nya” Kulturcentrum blev över hans 

förväntningar, att de höjt nivån mycket samt att det är bra att de satsar på barn, ungdomar och 

erbjuder olika aktiviteter. Afshari ser Kulturcentrum som en jättefördel för Sandviken och 

stadskärnan och anser att många som arbetar där är väldigt engagerade. Han anser att kulturen 

redan implementeras på stadskärnan i Sandviken, han anser dock att Kulturcentrum bör lyftas 

fram mer då de hörs mycket och drar till sig mycket människor, framförallt ungdomar och barn. 

Afshari anser att Kulturcentrum arrangerar proffsiga arrangemang och har proffsig planering och 

har som önskan att samma driv och engagemang ska finnas hos en grupp inom utvecklingen av 

stadskärnan.   

  

Mötesplats 

Afshari säger att en mötesplats är a och o och menar att allt annat då skulle flyta på automatiskt. 

Afshari anser att det krävs en mötesplats och ett attraktivt centrum i staden, han menar att The 

Church kommer att fungera som en mötesplats, ett ställe där folk kan mötas, ett ställe utan nisch 

där alla är välkomna. Afshari anser att entreprenörer och kommun bör satsa tillsammans på 

staden och ha samma mål och säger att detta inte fungerar så bra som han önskar idag. Han säger 

att om kommunen satsar pengar på att skapa en fin stadskärna så kan sedan inte exempelvis en 
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caféägare strunta i att sätta ut möblerna på dennes uteservering. Han har som förslag att det bör 

ställas krav på aktörernas skyltning, interiör, exteriör och öppettider etc. för att få en fräsch och 

enhetlig look på stadskärnan.  

 

Afshari anser att Sandviken är unikt, annars hade han inte stannat kvar här och satsat på staden. 

Han anser man behöver jobba bort en del av bruksmentaliteten i Sandviken och anser att man bör 

våga vara mer öppen. Afshari beskriver Sandviken som en fin stad där det finns stor potential till 

att göra mycket och nämner sedan Sandvik och Storsjön som attraktiva aspekter. Afshari säger 

att människor lätt blir hemmablinda och nämner artisten Wyclef Jean som exempel för att visa på 

att människor utifrån verkligen kan uppskatta Sandviken, han menar att artisten nämner staden i 

tidningar titt som tätt och att han även sagt att Sandviken är en plats där han skulle kunna tänka 

sig att bo. Afshari ser Sandviken som en vacker plats, speciellt på sommaren och därför anser 

han att det bör satsas på fler uteserveringar, mer sittplatser och att man bör försöka få till en mer 

positiv anda i staden. 
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