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Stadskärnans roll förändras snabbt. Hur våra stadskärnor påverkas av hoten från
externhandeln och e-handeln samt hur stadskärnan kommer att se ut i framtiden är
återkommande frågor som diskuteras av såväl media och politiker som medborgare
och företag. Vad är egentligen ”stadskärnan” och hur ser utvecklingen ut i våra
städer? Cityindex är ett samarbete mellan HUI Research och Fastighetsägarna och
syftar till att besvara tidigare nämnda frågeställningar och beskriva utvecklingen för
kommersiella verksamheter i våra svenska stadskärnor.

Under våren 2019 inledde Fastighetsägarna ett samarbete med HUI Research
avseende Cityindex. Cityindex startades 2016 som ett samarbete mellan HUI
Research och fastighetsägaren Agora i syfte att förse marknaden med en objektiv
stadskärnemätning. Inom ramen för Cityindex har definitioner av stad och stadskärna
utarbetats i samarbete med branschorganisationer, fastighetsägare, forskare,
detaljister, konsulter och andra branschföreträdare. Cityindex syfte är att beskriva
utvecklingen inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även
restaurangnäring, hotellbransch och kommersiella servicefunktioner inom respektive
stadskärna. Inledningsvis omfattade Cityindex Stockholm, Göteborg, Malmö och
ytterligare 16 städer. Under 2018 växte kartläggningen till att omfatta alla Sveriges
städer. Under 2019 klev Fastighetsägarna in som uppdragsgivare och har
talesmannaskapet för Cityindex och utvecklingen i Sveriges stadskärnor.
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Om Cityindex

– Det vi nu ser är att stadskärnan förändras. Förändringen är ett resultat av våra nya 
konsumtionsmönster. Just nu är vi inne i en tid då många av stadskärnorna ser över sitt 
erbjudande. Förändring är en naturlig del av stadsutveckling, det är så våra städer har 
utvecklats genom alla tider. Ny efterfrågan driver utveckling, säger Anna Wiking, 
näringspolitisk chef Fastighetsägarna Syd.



Fullständiga definitioner och lista på städer finns att ladda ner här.

Innerstad I storstäderna finns ofta stadsdelscentrum precis utanför stadskärnan
som på många sätt motsvarar stadskärnans egenskaper och densiteter.
Dessa ingår i ett yttre område som benämns som ”innerstaden” för att
komplettera bilden av tätortens centrumbildning.

Stad Tätorter med 10 000 invånare eller fler (2015). Totalt finns det 124
tätorter som uppfyller detta i Sverige. Städer delas in i fyra grupper som
harmoniserar med SKLs kommungruppsindelning. Dessa är:

Typ av stad Antal invånare i tätorten
Storstad 150 000+
Större stad 37 500-149 999
Medelstor stad 15 000-37 499
Småstad 10 000-14 999

Stadskärna Stadskärnan avgränsas i första hand efter densitet av boende, butiker,
restauranger och hotell. Utöver detta finns ett antal kompletterande
regler om barriärer, resecentrum, större verksamheter och så vidare. Totalt finns
det 104 stadskärnor i Sverige, vilket innebär att 20 städer saknas stadskärna. De
sistnämnda städerna har givetvis centrumbildningar, men dessa definieras
istället som stadsdelscentrum på grund av lägre densitet av boende och
verksamheter.

Tätort Enligt SCB definieras tätorter som ”…tätbebyggda områden med minst
200 invånare och där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter.”.
Totalt fanns det 1 979 tätorter i Sverige 2015.
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Omsättningsutveckling 2017-2018
Vinnar- och förlorarbransch i Ronneby stadskärna

Dagligvaror

Beklädnad

*Stadskärnor i Blekinge län exklusive Ronneby (Karlskrona och Karlshamn).
**Källa: HUI, SCB

Totalt
Total

detaljhandel
Dagligvaror

Sällanköps-
varor

Beklädnad Hem och fritid
Kommersiell

service
Hotell &

restaurang

Ronneby 3,0% 2,8% 7,7% -1,9% -5,9% 0,1% 3,2% 4,4%

Stadskärnor i länet* -0,5% -1,8% 2,3% -4,3% -5,2% -3,6% -0,6% 4,0%

Småstäder 0,9% 0,5% 2,4% -1,9% -3,7% -1,2% 3,8% 2,8%

Alla stadskärnor 0,4% -0,6% 2,6% -1,9% -2,9% -1,4% 2,2% 2,1%

Riket** 2,7% 3,6% 1,9% -1,9% 2,6%
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Ronneby stadskärna står för knappt en femtedel av all detaljhandelsförsäljning i kommunen. Stadskärnans marknadsandel uppgår till 19 procent,
vilket är högre än rikets genomsnitt om 16 procent. Avsaknaden av större och samlad externhandel är den största avvikelsen jämfört med rikets
genomsnitt. Under perioden 2017 till 2018 ökade stadskärnan med 0,2 procentenheter i andel av kommunens handel, den övriga fysiska handeln
tappade 0,2 procentenheter och kommunen saknar ett utbud av klustrad externhandel.

Grafen nedan till vänster illustrerar de olika försäljningskanalernas marknadsandelar av kommunens totala detaljhandelsomsättning exklusive e-
handel. Grafen nedan till höger beskriver motsvarande fördelning för riket. I storstäderna finns ofta flera stadsdelscentrum som på många sätt
motsvarar stadskärnans egenskaper och densiteter. Dessa räknas inte till stadskärnan, men kartläggs i form av ett yttre område som benämns
”innerstaden”. Externhandel utgörs av köpcentrum och handelsområden utanför stadskärnan. Övrig fysisk handel utgörs av glest klustrad
butikshandel och enskilda butiker.

Kommunens handelsbalans

Total detaljhandelsomsättning fördelad på försäljningskanal avseende 2018

Utveckling marknadsandelar 2017-2018 
utifrån kommunens totala 

detaljhandelsomsättning (exklusive e-
handel)

Försäljningskanal Utveckling 
marknadsandel

Stadskärnan 0,2%

Externhandel 0,0%

Övrig fysisk handel 
(inklusive externhandel)

-0,2%

16%

2%

38%

44% Stadskärnor

Innerstäder

Externhandel

Övrig fysisk handel

Riket

19%

0%

81%

Stadskärnan
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Ronneby

Källa: Handeln i Sverige, SSCD


