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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats har gjorts i samarbete med Alvesta kommun och behandlar frågan om hur 
handeln ska överleva i småorter, med fokus på Alvesta centrumhandel. Alvesta ligger endast 
18 kilometer från residensstaden Växjö, vilket innebär att det försvårar för handlare att bevara 
sina kunder när allt fler väljer att åka till Växjö för att göra sina inköp. Det kan även på andra 
sätt sporra handeln i Alvesta att bli ännu bättre. Metoden som har använts under detta arbete 
är en så kallad fallstudie som innebär att man fokuserar på ett visst objekt, i detta fall på 
centrumhandeln i Alvesta. För att besvara frågeställningen om huruvida centrumhandeln ska 
kunna överleva i småorter så genomfördes en intervjuundersökning med handlare i Alvesta 
centrum samt en enkätundersökning med två bostadsområden i Alvesta tätort samt med 
människor som rörde sig inne i centrum. 
 
Resultatet från dessa undersökningar visar att det framförallt är närheten till centrum samt den 
goda och personliga servicen som prioriteras och uppskattas av de flesta alvestabor när det 
gäller centrumhandeln. De flesta personer som deltog i enkätundersökningen angav att de gör 
sina dagligvaroinköp i Alvesta, framförallt i någon av de tre matbutikerna; ICA, Hemköp och 
Netto. Sällanvaror handlar en majoritet av de svarande i Växjö, eftersom det finns fler butiker 
att välja mellan där. Både handlarna och kunderna är överrens om att det behövs fler 
parkeringsplatser i centrum, tillgängligheten i små orter är A och O. 
 
För att handeln ska kunna bevaras och utvecklas i Alvesta är det mycket viktigt med ett bra 
och fungerande samarbete mellan alla parter som har något intresse i centrum, så som 
handlare, fastighetsägare och kommunen. Ett framgångskoncept för butiker som ligger i 
mindre orter är att satsa på något speciellt och unikt, att ha en egen nisch. Några av de 
populäraste butikerna i Alvesta centrum är de som har en egen nisch, när det framförallt 
handlar om presentartiklar, blommor och kläder. 
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1. INTRODUKTION 
 
Denna C-uppsats i samhällsgeografi utgör mitt examensarbete inom 
Samhällsplanerarprogrammet med internationell inriktning (180 hp) vid Växjö Universitet. 
Uppsatsen har genomförts på 10 veckor under våren 2008 genom ett samarbete med Alvesta 
kommun. 
 
Alvesta kommun som är en småort får ständigt tampas med den svaga utvecklingen inom 
centrumhandeln. Det är svårt för kommunen att locka till sig kunder till handeln i centrum 
eftersom det är många som istället föredrar att åka till Växjö (som bara ligger 18 kilometer 
ifrån Alvesta) för att utföra sina inköp, vilket innebär att handeln kan riskera att dö ut. Det 
kommer snart att ske en generationsväxling i Alvesta där en del butiksägare går i pension, 
frågan är då vem som ska ta över?  
 

1.1 Presentation av Alvesta 
 
Alvesta är den tredje största kommunen i Kronobergs län. I hela kommunen bor det 18 776 
invånare (SCB, 2007), varav cirka 7 800 bor i centralorten Alvesta (www.alvesta.se). I 
samband med att Södra stambanan öppnades år 1864 växte orten fram, centralorten är 
framförallt en service- och industriort (www.ne.se). Kommunen är 8 mil lång och 2 mil bred 
och ligger i ett strategiskt bra läge, mitt i Småland. Sitt strategiska läge är kommunen mycket 
noga med att framhäva. Som framgår av kommunens slogan ”Alvesta nästa!” så är Alvesta en 
järnvägsknut. Alvesta genomkorsas av Södra stambanan, samt har anslutning till Kust-till-
kustbanan genom linjen Göteborg–Växjö–Kalmar/Karlskrona, riksväg 25 går även genom 
Alvesta. Alvesta ligger cirka 18 kilometer väster om Växjö och det är 17 kilometer till Växjö 
flygplats, eller ”Smaland Airport”. Några tätorter i kommunen är, förutom centralorten 
Alvesta; Vislanda, Moheda, Grimslöv samt Hjortsberga. År 2005 blev Alvesta kommun 
utsedd till ”Årets Tillgänglighetskommun". Det var De Handikappades Riksförbund samt 
Sveriges Kommuner och Landsting som delade ut utmärkelsen (www.alvesta.se). 
 

 
 

Figur 1 Alvesta kommun samt Alvestas lokalisering i Sverige. Källa: http://www.alvesta.se 
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1.2 Disposition 
 
Denna uppsats inleds med att syftet med uppsatsen presenteras, syftet är i sin tur nedbrutet i 
ett antal frågeställningar och underfrågeställningar som besvaras och diskuteras i uppsatsen. 
Denna följs av en metoddel, där jag ingående beskriver hur jag gick till väga under mitt 
uppsatsarbete, hur jag samlade in mitt empirimaterial, bestående av intervjuer och enkäter. Jag 
diskuterar även vad en fallstudie är samt validitet och reliabilitet och förklarar även kortfattat 
vad en köpvaneundersökning är. I detta kapitel görs även en källkritisk granskning av mitt 
material. Sedan kommer det en teoridel där Centralortsteorin diskuteras utifrån olika 
perspektiv, detta är grunden för arbetet och den undersökning som genomförts. I teoridelen 
diskuterar jag även vad en attraktiv stad är. 
 
Detta kapitel följs av hur handelsutbudet ser ut i Alvesta centrum i dag. Efter detta kommer 
det en presentation av intervjuundersökningen som gjordes med handlare i Alvesta centrum, 
följt av en presentation av enkätundersökningen som jag genomförde med boende i två 
bostadsområden i Alvesta och med människor som rörde sig i centrum. Sedan kommer 
uppsatsens sista delar som börjar med en analys, sedan kommer en slutsats och efter denna 
kommer några rekommendationer på olika typer av åtgärder som man kan jobba mot för att 
stärka handeln i Alvesta centrum. Sist i uppsatsen finns en källförteckning och bilagor. 



 8

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
2.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att på uppdrag av Alvesta kommun studera hur centrumhandeln 
ska kunna överleva i småorter, med fokus på Alvesta centrumhandel. Syftet är även att ta reda 
på hur handelsutbudet i Alvesta centrum ser ut idag samt hur hushållens inköp av varor ser ut. 
Syftet är vidare att undersöka hur den kommande generationsväxlingen och tillgången till 
parkeringsplatser påverka handeln i Alvesta centrum.   
 
 
2.2 Frågeställningar 
 

 Hur påverkas handeln i småorter när konkurrensen är stor från större städer, i detta fall 
Växjö? 

 Hur ser handelsutbudet ut i Alvesta centrum i dag? 
 Vem är det som handlar i Alvesta centrum idag? 
 Vad kan man göra för att stärka handeln i Alvesta centrum? 

  
2.3 Underfrågeställningar 
 

 Hur ser hushållens inköp av varor ut? (En analys av medborgarnas inköpsmönster i 
Alvesta.) 

 Hur kommer generationsväxlingen att påverka handeln i Alvesta centrum? 
 Hur påverkar möjligheter till parkering handeln? 
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3. METOD 
3.1 Fallstudie 
 
Utgångspunkten för denna uppsats har varit en fallstudie av centrumhandeln i Alvesta. Jag 
valde att använda mig av en fallstudie eftersom jag skrev denna uppsats på uppdrag av 
Alvesta kommun. Det som framförallt utmärker en fallstudie är dess inriktning på endast en 
enda undersökningsenhet, i detta fall centrumhandeln i Alvesta kommun. Målsättningen med 
denna typ av studie är att belysa det generella genom att titta på det enskilda. Fördelar med en 
fallstudie är att man kan studera saker mer detaljerat, det blir möjligt att gå ner på djupet med 
sin undersökning och upptäcka saker som kanske inte hade framkommit vid en mer ytlig 
undersökning. En annan fördel med fallstudien är att den tillåter forskaren att använda sig av 
olika typer av källor, olika typer av data samt olika forskningsmetoder. Ytterligare en fördel 
är att fallstudien koncentrerar sig på en undersökningsplats, eller ibland några få (Denscombe, 
2000, s. 41-43). Vad fallstudien är mest kritiserad för är dess trovärdighet när det gäller de 
generaliseringar som görs utifrån resultatet. Det är viktigt att forskaren så öppet som möjligt 
visar hur det aktuella fallet liknar eller skiljer sig från andra undersökningar av samma typ. En 
annan kritik är att fallstudien snarare fokuserar på processer än mätbar data och att de snarare 
bygger på kvalitativ data och förklarar metoder än på kvantitativ data och statistiska 
tillvägagångssätt (Denscombe, 2000, s. 53).  
 

3.2 Urval och avgränsning 
 
Valet av uppsatsämne gjordes tillsammans med Alvesta kommun. Planeringschef Ingegerd 
Andersson efterfrågade en undersökning av centrumhandeln i Alvesta. Alvesta kommun 
håller just nu på med att göra en trafikplan och denna uppsats kommer att till viss del 
komplettera denna studie. 
 
Urvalsmetoden som användes när enkäterna skulle delas ut var ett så kallat subjektivt urval. 
Subjektivt urval innebär att urvalet för undersökningen handplockas. Denna metod används 
när forskaren redan känner till en del om de människor eller företeelser som ska undersökas, 
forskaren väljer medvetet ut vissa av dem eftersom det verkar troligt att just dessa personer 
ger den mest intressanta informationen. När forskaren väljer ut dessa personer har de ofta ett 
speciellt syfte att utgå ifrån. Jag valde att använda mig av subjektivt urval eftersom jag hade 
vissa kriterier att utgå ifrån när det gäller de personer som jag ville ha med i min 
enkätundersökning. Fördelar med subjektivt urval är att forskaren kan närma sig människor 
eller företeelser som han antar vara avgörande för undersökningen. Forskaren kan koncentrera 
sig på sådant som kan komma att visa en bredare variation (Denscombe, 2000, s. 23).  
 

3.3 Frågeformulär/enkäter 
 
För att ett frågeformulär ska räknas som ett forskningsmässigt frågeformulär ska det vara 
utformat för att samla information vilken kan användas som data för analys. Frågeformulär 
vilka är utformade för forskningsändamål ska inte användas till att försöka förändra 
människors attityder eller att ge dem information, utan dess uppgift är att upptäcka saker. Vill 
man undersöka en grupp individer med frågeformulär är det viktigt att alla får identiska 
frågor. Detta gör att formuleringen av frågorna blir konsekvent samt att bearbetningen av 
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svaren förenklas. Om forskaren vill ta reda på något om människor och deras attityder är det 
bra med frågeformulär eftersom man då får svaren direkt från källan. Ett frågeformulär kan 
innehålla frågor om både människors åsikter samt ren fakta, som till exempel ålder och kön 
(Denscombe, 2000, s. 106-107). Fördelar med frågeformulär är att de är ekonomiska då de 
kan ge en betydlig mängd forskningsdata för en relativ liten kostnad i form av material, tid 
och pengar. En annan fördel med frågeformulär är att svaren blir standardiserade eftersom alla 
har fått samma frågor och inte har påverkats av forskaren. Ytterligare en fördel med 
frågeformulär är att de kan innehålla förkodade svarsalternativ. Förkodade svarsalternativ är 
en fördel för både forskaren och respondenten. För forskaren förenklar det analysen och 
respondenterna behöver inte fundera på hur de ska uttrycka sig, utan de behöver bara välja ett 
av svarsalternativen. Det finns även nackdelar med förkodade svarsalternativ, om 
respondenten till exempel inte finner ett alternativ som passar kan det resultera i att 
respondenten väljer att inte svara. Ytterligare en nackdel med frågeformulär är att forskaren 
inte har några större möjligheter att kontrollera om det respondenten uppgett är sant, forskaren 
måste helt enkelt acceptera svaren som sanna. Det är svårt att ifrågasätta svaren, speciellt om 
de är anonyma (Denscombe, 2000, s. 126-128).  
 
I denna studie valde jag att genomföra enkätundersökningar med människor i två olika 
bostadsområden i Alvesta tätort samt en enkätundersökning med människor som rörde sig 
inne i Alvesta centrum. För att genomföra enkätundersökningen ville jag ha bostadsområden 
som består av hushåll som har bil och som ligger en bit från Alvesta centrum. Jag ville även 
ha områden som i större utsträckning ”drar sig” mot Växjö. Personer som till exempel arbetar 
i Växjö passerar inte ens Alvesta centrum på väg hem från arbetet. Utifrån dessa kriterier 
valdes två bostadsområden i Alvesta; Påvelsgård, ett villaområde där majoriteten har bil och 
som ligger cirka 2,5 kilometer väster om centrum. Det andra området som valdes ut är en väg 
som ligger på den östra sidan, cirka 2,2 kilometer från centrum och som består av villor vars 
ägare till största del har bil.  
 
Enkäterna har jag gått runt och delat ut i brevlådorna i hushållen. En vecka senare har jag 
sedan själv samla in enkäterna genom att gå runt i bostadsområdena och knacka dörr. Jag 
valde att samla in dem själv dels på grund av att det inte finns ekonomi för att sätta på porto 
så att de kan skicka dem direkt till mig. En fördel med detta tillvägagångssätt var att jag fått 
vissa som inte skrivit i enkäten att fylla i den. Jag hade med mig en del oskrivna enkäter som 
jag gav till dem som slängt eller tappat bort enkäten men som ändå ville ställa upp. Jag gick 
runt i de båda bostadsområdena två dagar vardera. Första dagen fick jag in en del enkäter, 
andra dagen återkom jag till dem som ännu inte fyllt i, men som lovat att fylla i den till 
nästkommande dag. Jag återvände även till dem som inte varit hemma dagen innan.  
 
I min enkätundersökning ville jag ha flera grupper att jämföra mellan. Därför valde jag även 
att göra enkätundersökningar med människor som rör sig inne i centrum. Dessa personer har 
jag tagit kontakt med under vissa dagar och tidpunkter då det har varit mycket folk i rörelse 
inne i centrum. Jag har jämfört dessa tre olika grupper av Alvestabor för att få fram hur och 
var de handlar. 
 

3.4 Intervjuer 
 
När forskaren ska genomföra intervjuer är det viktigt att det finns ett medgivande från den 
intervjuades sida. Personen bör vara medveten om och samtycka att det som framkommer 
under intervjun endast kommer att användas till forskning. Forskaren måste acceptera om den 
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intervjuade personen vill figurera med sitt namn eller om den önskar att vara anonym. Det 
finns en underförstådd överenskommelse om att det är forskaren som har rätt att kontrollera 
tillvägagångssättet och styra diskussionens riktning. Hur mycket forskaren styr varierar dock 
beroende på vilken intervjustil forskaren väljer (Denscombe, 2000, s. 130-131). Den 
intervjustil som har valts för intervjuerna i denna uppsats är en så kallad semistrukturerad 
intervju. Vid denna typ av intervju har forskaren, i likhet med strukturerade intervjuer, en 
färdig lista med frågor som ska besvaras. Vid en semistrukturerad intervju är intervjuaren mer 
flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd. Något som också kännetecknar denna typ av 
intervju är att den intervjuade får tala mer utförligt om ämnet som tas upp och att de får 
möjlighet att utveckla sina idéer. Den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer är 
personliga intervjuer som vanligen hålls mellan två personer; intervjuaren och den 
intervjuade, vilket är fallet i denna uppsats (Denscombe, 2000, s. 135-136). Det finns många 
fördelar med intervjuer, några av dessa fördelar är bland annat; att intervjuer är bra om man 
vill ha djupgående och detaljerad data, med hjälp av intervjuer kan även frågor följas upp. 
Intervjuer kräver inte mycket utrustning, oftast räcker det med ett block och en penna samt i 
vissa fall inspelningsutrustning, oftast i form av en liten bärbar bandspelare. Intervjuer är den 
mest flexibla metoden för insamling av data eftersom det gör det möjligt att ställa följdfrågor 
och justera frågor efterhand. När det gäller validitet (giltigheten) är den mycket hög, då 
direktkontakten innebär att data kan kontrolleras när det gäller riktighet och relevans under 
tiden som intervjun pågår. Nackdelar med intervjuer är att de framförallt är tidskrävande. Från 
intervjuer får forskaren ofta ickestandardiserade svar, semistrukturerade intervjuer producerar 
data som är relativt öppen, vilket kan försvåra analysen. En annan nackdel med intervjuer är 
den så kallade intervjueffekten, vilket innebär att intervjuerna är baserade på vad människorna 
säger, snarare än på vad de gör. Det är inte alltid att människor handlar som de säger att de 
gör. Vad den intervjuade personen säger kan också påverkas av forskarens identitet 
(Denscombe, 2000, s. 161-163).   
 
Urval när det gäller intervjuer med handlare inne i centrum gjordes på så sätt att jag försökte 
att intervjua så många butiksägare som möjligt, jag fokuserade dock på småbutikerna. Jag 
valde att inte intervjua mataffärerna, hårsalongerna samt övrig service som Pressbyrån, Time 
och banker, jag valde även bort pizzeriorna, men intervjuade dock två restauranger på 
Storgatan; Lokstallet och Paa Stroger. Jag valde bort viss service eftersom jag hade begränsad 
tid på mig att skriva uppsatsen och jag anser att 21 intervjuer räcker för att göra denna 
undersökning. I denna uppsats har djupintervjuerna med handlarna genomförts med hjälp av 
en intervjuguide. För att lättast få tag i handlarna, har jag bara spontant gått in under lugna 
tidpunkter på dagen då det inte varit så mycket folk för att göra mina intervjuer. 
 

3.5 Validitet  
 
När en undersökning genomförs är det viktigt att den genomförs på rätt sätt. Man måste först 
och främst veta att man undersöker det man avser att undersöka, man måste veta att man har 
god validitet, eller giltighet (Bell,2006, s. 117). Validitet innebär att den valda metoden eller 
instrumentet inte ska ge några systematiska fel. Om man som forskare tydligt definierar 
begrepp, har en klar och tydlig uppfattning av bakgrundsfaktorer samt orsak-verkan-relationer 
kan man genom god planering uppnå god validitet (Wallén, 2003, s. 67). 
 
I denna uppsats så har jag genom enkäterna försökt att mäta hur och var människor handlar 
samt även mäta deras olika ställningstagande i frågor som berör Alvesta centrumhandel. Det 
är svårt att avgöra om den valda metoden undersöker exakt vad den avses att undersöka, till 
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exempel kan det finnas vissa brister i precision på vissa frågor, till exempel frågor som 
handlar om att man ska uppskatta hur ofta man handlar i en butik. I enkätundersökningen 
ställde jag raka och relativt enkla frågor där det i de flesta fall bara var att välja ett av 
svarsalternativen och i vissa frågor handlade det om olika typer av ställningstagande. Dessa 
frågor ska rimligen inte ha missförståtts.   
 

3.6 Reliabilitet 
 
När en undersökning genomförs måste man även försäkra sig om att den genomförs på ett 
tillförlitligt sätt, att man har god reliabilitet. Det finns flera sätt att testa reliabiliteten på. Ett 
sätt är att göra ett så kallat test-retest, vilket innebär att man kan göra om samma test efter en 
tid och jämföra svaren. Är svaren från de båda tillfällena lika är det hög reliabilitet. Man kan 
även använda sig av alternativa formuleringar då man mäter reliabiliteten, detta innebär att 
man i till exempel en enkät använder sig av olika formuleringar, men samma innebörd på 
flera frågor och sedan jämför resultaten (Bell, 2006, s.117-18).   
 
Enkäterna som jag har delat ut är reliabel eftersom alla deltagande har fått samma frågor i 
samma ordningsföljd, vilket innebär att chansen att jag skulle få samma svar om jag gjorde 
om enkätundersökningen är mycket hög. När det gäller intervjuundersökningen så ställde jag 
även där samma frågor i samma ordningsföljd till alla som jag intervjuade, detta innebär att 
jag borde få samma eller relativt lika svar om jag skulle göra om intervjuundersökningen vid 
ett senare tillfälle.   
 

3.7 Köpvaneundersökning 
 
För att ta reda på var och hur invånarna i Alvesta handlar genomförde jag en 
köpvaneundersökning. Denna typ av undersökning genomförs för att ta reda på hur personer 
handlar. Med dessa undersökningar vill man ta reda på i vilka affärer människor gör sina 
inköp, hur ofta de handlar i just de butikerna, vad de handlar och hur ofta de handlar just 
dessa varor eller tjänster. När exempelvis detaljhandelsförsäljningen ska analyseras genom en 
köpvaneundersökning vill man framförallt ta reda på hur mycket människor handlar för, vad 
de handlar, var de handlar samt när de handlar (Bergström & Arnberg, 2005, s. 6). Jag 
genomförde köpvaneundersökningen i Alvesta för att ta reda på i vilka butiker de flesta 
handlar och hur ofta dessa besöks. Köpvaneundersökningen som jag genomförde, genom att 
dela ut enkäter till ett visst antal hushåll, var inte en ren köpvaneundersökning, i den 
bemärkelsen att den inte enbart handlade om var och hur människor handlar. Jag hade till 
exempel inte med frågor som handlade om hur mycket pengar folk spenderar i varje butik, 
detta eftersom många har svårt att uppskatta det. Jag hade med ett flertal frågor som innebar 
att de svarande fick ta ställning till ett flertal frågor som rör handeln i centrum, som till 
exempel parkeringsplatser och vad de tycker om utbudet.  
 

3.8 Källkritik av artiklar och böcker samt Internetkällor 
 
För att få fram befolkningsstatistik har jag främst använt mig av Statistiska Central Byråns 
(SCB) hemsida som är en mycket säker källa. På denna hemsida finns det dock endast 
statistik om kommunerna, till exempel hur många invånare som bor i Alvesta kommun. Då 
jag även var intresserad av hur många som bor i Alvesta tätort hittade jag denna uppgift på 
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Alvesta kommuns hemsida, www.alvesta.se. Det framgår inte riktigt var de har fått sin 
information ifrån, vilket kan innebära att dess tillförlitlighet kan diskuteras något. De böcker 
och de artiklar som jag hittat på Internet kommer från säkra källor som Boverket och 
Handelns utredningsinstitut (HUI). Författare hänvisar vid flera tillfällen till andra källor, i 
vissa fall kan detta innebära att författaren har tolkat det som står i primärkällan och sedan 
felaktigt fört det vidare. Jag har, så gått som det har varit möjligt, försökt att hitta 
primärkällorna, vilket inte alltid har lyckats. Jag har använt mig av informationen jag hittade i 
sekundärkällan då jag tyckt att författaren verkar vara trovärdig i det han eller hon säger.    
 

3.9 Källkritik av enkäterna och intervjuerna  
 
När jag genomförde intervjuerna med handlarna i centrum valde jag att gå in i butikerna under 
tidpunkter då det inte var så mycket folk i centrum. Jag valde att spontant gå in i butikerna 
eftersom det oftast är ägarna som arbetar i butikerna och som har svårt eller oftast inte har tid 
att träffas innan eller efter butikerna öppnar. Att jag valde detta tillvägagångssätt för att få 
mina intervjuer var både en för- och en nackdel. Fördelen var att när jag ändå var inne i 
butiken kunde de lika gärna besvara mina frågor, hade jag ringt innan kanske de hade avböjt, 
nu hade de inte lika lätt att ”komma undan”. Nackdelen med att gå in i butiken under 
öppettiden var att vissa kanske kände sig stressade när det var kunder inne i butiken och att 
jag tog tid ifrån kunderna. När det var en kund inne i butiken väntade jag dock med mina 
frågor tills de fått den hjälp de önskade. I och med att jag ställde samma frågor till alla som 
jag intervjuade såg jag efter några intervjuer ett mönster i hur de svarade. Att välja ett 
semistrukturerat metodsätt var bra, eftersom jag hade kontroll över intervjusituationen i och 
med att jag hade en lista med ett flertal frågor, men det var även viktigt att de intervjuade fritt 
kunde prata utöver själva frågan, detta eftersom jag då fick ännu mer viktig och intressant 
information än om de endast hade hållit sig exakt till frågorna. 
 
Enkäterna delade jag själv ut till de båda bostadsområdena Påvelsgård och öster genom att gå 
runt och lägga enkäterna i brevlådan och bifoga ett brev som angav att jag skulle återkomma 
efter cirka en vecka för att hämta enkäten. Det tog en liten stund att dela ut enkäterna i 100 
brevlådor, men det var ett billigare alternativ än att skicka ut dem, om jag hade skickat ut 
enkäterna hade jag även då behövt lägga ner mycket arbete på att leta upp adresser och namn. 
Att jag själv gick runt och samlade in enkäterna genom att knacka dörr innebar både för- och 
nackdelar. Fördelarna var att det var billigare än att sätta på porto och låta de svarande skicka 
enkäten direkt till mig. En annan fördel var att jag kunde övertyga vissa som inte svarat på 
enkäten att svara. Några lovade att svara till nästkommande dag och någon fyllde i en 
extraenkät som jag hade med eftersom personen hade slängt eller tappat bort den enkät som 
jag hade delat ut. Nackdelen med att själv gå runt och samla in enkäten var att det var mycket 
tidskrävande. Jag besökte de båda bostadsområdena två kvällar vardera, så sammanlagt fyra 
dagar, det var några timmars arbete. En annan nackdel var att en del personer inte var hemma, 
vissa var inte hemma någon av dagarna som jag kom. 
 
Jag valde även att dela ut enkäter till människorna som rörde sig i Alvesta centrum. Det var 
svårt att få människor att stanna och delta i min undersökning. Eftersom det inte var så många 
som ville ställa upp så blev det till slut 18 svarande. De tre grupperna av enkätsvarande blev i 
alla fall relativt jämt fördelad och det var det sammanlagda svaret från alla tre grupperna som 
var det viktigaste för min undersökning. De flesta som jag försökte stoppa inne i centrum sa 
att de inte hade tid, andra hade ingen lust att delta i undersökningen. Jag gick fram till 
människor som passerade och frågade om de ville delta enkätundersökning om 
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centrumhandeln, de flesta som valde att stanna var kvinnor i medelåldern. Det är svårt att säga 
varför det mest var medelålders kvinnor som valde att stanna och svara på enkäten. Dessa 
kvinnor kände kanske att de hade mer tid än vad männen som jag försökte få med i 
undersökningen hade. Det blev dock en liten snedvridning i hur många män och hur många 
kvinnor som deltog, det blev en viss övervikt på antal kvinnor. Det som jag dock främst ville 
komma åt med denna grupp i centrum var att jag ville ha lite fler personer under 55 år. Detta 
eftersom jag då kunde få en lite jämnare fördelad svarsfrekvens över olika åldersgrupper, 
eftersom en majoritet av de svarande i de båda bostadsområdena var över 55 år. 
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4. TEORI 
 

4.1 Centralortsteorin 
 
Centralortsteorin handlar om hur olika serviceorter ska lokaliseras i förhållande till varandra 
(Sannel 2005, s. 409). Den tyska geografen Walter Christaller är upphovsman till denna teori, 
år 1933 disputerade han på sin avhandling; ”Die zentralen Orte in Süddeutschland” 
(Centralorterna i Sydtyskland). Utgångspunkten i Christallers teori var ett område inom vilket 
ett antal byar bildade ett mönster av liksidiga trianglar, på detta sätt skapades ett mönster av 
regelbundna sexhörningar (hexagoner) där varje sexhörning hade en by i centrum. Om det 
genomsnittliga avståndet från ett visst antal byar till alla andra byar inom ett visst geografiskt 
område ska vara så litet som möjligt, så ska byarna lokaliseras så att de bildar ett mönster av 
liksidiga trianglar, ett regelbundet sexhörningsmönster (Sannel 2005, s. 409).  
 
Denna teori har bland annat används i Sverige då den nya kommunindelningen ägde rum på 
1970-talet. Ett av målen med kommunindelning var att de nya kommunerna skulle bilda så 
kallade funktionella regioner. Dessa nya kommuner skulle bestå av en centralort, en större 
eller medelstor stad eller köping1 med omliggande landsbygd och mindre orter, målet var att 
befolkningen i kommunen skulle åka till centralorten för att arbeta och handla (Sannel 2005, 
s. 409). 
 
För att denna modell ska fungera krävs det att alla invånare i det geografiska området köper 
varor och tjänster på den närmaste centralorten. Varje by i denna modell antas endast ha en så 
liten befolkningsmängd att det endast finns underlag för att driva begränsade verksamheter 
som till exempel en kiosk, samt en lågstadieskola. De byar som ligger i centrum av varje 
sexhörning av byar eller småorter kallade Christaller för M-orter. M är en förkortning för det 
tyska ordet Marktorte, men för att det ska bli begripligt i ett svenskt sammanhang kommer jag 
hädanefter att använda svenska uttryck, M-ort blir då mindre tätort med viss service.  
Kundunderlaget i en sådan ort består av invånarna som bor på orten, men även av invånare i 
andra byar. Därför finns det bättre service i dessa orter, så som mellanstadieskola och 
postkontor. Dessa mindre tätorter med viss service bildar även de sexhörningar, i mitten av 
dessa orter ligger det en central ort, som tack vare sitt centrala läge får ett större kundunderlag 
och kallas för mellanstor tätort med viss service. I dessa orter finns det flera butiker, sjukvård 
och högstadieskola. Dessa orter bildar i sin tur hexagoner och orten som är belägen i mitten av 
dessa får ytterligare ett större kundunderlag och kallas för centralort i kommun, mindre 
(Sannel 2005, s. 410). I dessa orter finns det service som till exempel varuhus och 
gymnasieskola. Nästa ort i storleksordning är de så kallade centralorterna i kommun, större 
som erbjuder ännu mer service så som högskola, även dessa bildar ett hexagonalt mönster. I 
mitten av dessa orter finns den mest centrala orten, centralort i län, residensstad. Där finns all 
service man behöver så som universitet och regionsjukhus. Detta är den ort som har allra 
högst centralitet, störts utbud. Idag lokaliserar kommunerna i Sverige nästan all sin centrala 
kommunala förvaltning i dessa centralorter (www.ne.se). 
 
På detta sätt skapas ett hierarkiskt system, med olika stora orter som erbjuder ett varierande 
serviceutbud. I denna hierarki av orter finns det flera mindre centra än vad det finns stora 
centra. Denna teori om ortshierarki finns i praktiken nästan överallt i samhället, men i 

                                                 
1 Köping är en samhällsbildning som upphörde i samband med kommunreformen 1971, (www.ne.se). 
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verkligheten är det nästan aldrig regelbundna geometriska mönster. Teorin hjälper till att visa 
hur orter på olika nivåer samspelar med varandra. Lokaliseringen av dessa olika orter har till 
viss del skett spontant, av till exempel butiksägare, men offentliga verksamheter har även 
varit med och avgjort var orterna ska lokaliseras, de har varit med och fattat så kallade 
offentliga lokaliseringsbeslut. Ortshierarki i Sverige är lättast att urskilja på regional nivå, 
eller länsnivå (Sannel 2005, s. 411).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Centralortsteorin, hexagonalt mönster av byar.  Källa: http://webhost.bridgew.edu 

4.2 Centralortsteorin i praktiken 
 
4.2.1 Centralortsteorin på länsnivå 
 
Kronobergs län består av åtta kommuner; Växjö, Ljungby, Alvesta, Älmhult, Tingsryd, 
Markaryd, Uppvidinge samt Lessebo. Växjö är den största kommunen. I Växjö finns all 
tänkbar service man behöver, så som universitet, konserthus, centrallasarett, flera 
gymnasieskolor, varuhus, butiker, banker, stormarknader, ett relativt stort shopping- och 
tjänsteutbud och så vidare. Det bor 79 562 (SCB, 2007) personer i Växjö kommun, varav 
cirka 55 000 personer bor i själva Växjö stad. Växjö är länets största centra. Ser man till 
Christallers teori kan Växjö ses som den mest centrala orten i ortshierarkin, Växjö kan utgöra 
en centralort i län, residensstad. 
 
Den näst störta kommunen i länet är Ljungby, där det bor cirka 27 276 invånare (SCB, 2007) 
varav cirka 14 800 (SCB, 2007) bor i centralorten Ljungby. Här finns grundskola, 
gymnasieskola, ett högskolecentrum, en musikskola, bibliotek, sim- och sporthall med 
äventyrsbad samt ett flertal butiker. Nästa kommun som erbjuder ungefär samma utbud, men 
har en mindre befolkning, är Alvesta. Där bor det cirka 18 776 (SCB, 2007) invånare, varav   
7 800 (SCB, 2007) bor i centralorten Alvesta. Älmhult kommun är ungefär lika stor som 
Alvesta. Där bor det cirka 15 378 invånare (SCB, 2007) varav cirka 8 500 personer (SCB, 
2007) bor i centralorten. Älmhult har ungefär samma utbud som Ljungby och Alvesta, men 
har en stor fördel, här finns IKEA som drar många människor till orten. Dessa tre orter; 
Ljungby, Alvesta och Älmhult kan ses som centralorter i kommun, större. Tingsryd, 
Markaryd, Uppvidinge och Lessebo har mellan 12 600 och 8 070 invånare (SCB, 2007) och 
erbjuder begränsad service. Dessa fyra orter utgör så kallade centralorter i kommun, mindre. 
Med utgångspunkt från Christallers centralortsteori kan man urskilja tre olika typer av centra i 
Kronobergs län. Växjö är den största tätorten i länet och blir därmed centrum i ortshierarkin. 
Ljungby, Alvesta och Älmhult utgör nästa steg i hierarkin och avslutningsvis är det Tingsryd, 
Markaryd, Uppvidinge och Lessebo som är de minsta centra i ortshierarkin.  
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Kommuner i Kronobergs län sorterade efter 
centralitet
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Figur 3 Kommuner i Kronobergs län sorterade efter antal invånare och centralitet, diagrammet är baserat på 
statistik från SCB.  

 
4.2.2 Centralortsteorin på kommunnivå 
 
Eftersom denna uppsats fokuserar på Alvesta ska jag nu titta lite närmare på Alvesta kommun. 
I hela kommunen bor det 18 776 invånare (SCB, 2007). Kommunen består av tio lite större 
tätorter samt många småorter. Alvesta är den största tätorten med cirka 7 800 invånare 
(www.alvesta.se) de övriga tätorterna är; Moheda, med cirka 1 900 invånare, Vislanda med 
cirka1 650 invånare, Grimslöv med 650 invånare, Torpsbruk med 330 invånare, Hjortsberga 
med 235 invånare, Lönashult och Torne med vardera 130 invånare samt Hulevik och Lidnäs 
med ungefär 90 invånare var (www.alvesta.se). Här kan man urskilja fyra olika ortsstorlekar. 
Det största centrat är Alvesta som har grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning, 
bibliotek, folkets hus, hotell, restauranger, banker, post, dagligvaruhandel och specialaffärer, 
sim- & sporthall, bowlinghall, ishall samt en idrottsplats, den kan kallas för centralort i 
kommun, större. Sedan kommer Moheda och Vislanda, som båda har grundskola samt ett 
begränsat utbud av butiker. Dessa kan kallas för mellanstor tätort med viss service. Nästa steg 
i ortshierarkin är Grimslöv, Hjortsberga och Torpsbruk som utgör mindre tätorter med viss 
service. Sist kommer de mycket små orterna Lönashult, Torne, Hulevik och Lidnäs som har 
ytterst begränsad eller inte någon service alls att erbjuda sina invånare, dessa småorter hamnar 
dock utanför centralortsteorin eftersom de är för små. 
 
För att teorin ska fungera i praktiken gäller det att invånarna som bor i de mindre orterna ska 
åka till de lite större mest närbelägna orterna för att göra sina inköp och andra ärenden.  
De boende i till exempel Moheda och Vislanda ska, för att teorin ska fungera, åka till den 
mest närbelägna centralorten Alvesta för att uträtta sina ärenden om de inte kan uträtta dem på 
den egna orten.  
 
Något som måste poängteras är att de olika ortsnivåerna i denna teori är relativa och att jag i 
denna uppsatts har gjort en indelning som passar just Kronobergs län, eftersom det är fokus i 
uppsatsen.  
 
Centralortsteorin hade, vilket tidigare framgick, sitt ursprung år 1933. Utgångspunkten var 
hur städer fungerade och var uppbyggda under den tiden. Världen och framförallt städerna ser 
inte likadana ut idag som de gjorde för cirka 75 år sedan. Väldigt mycket har förändrats, idag 
lever till exempel en majoritet av världens befolkning i städerna. Något som har ökat kraftigt 
sedan slutet av andra världskriget är människors resande. Idag tar vi oss snabbt och enkelt 
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mellan olika städer och även länder. Tack vare att det finns så många olika transportmedel att 
välja mellan har människor från alla samhällsklasser idag möjlighet att resa. Vi lever i ett 
bilsamhälle, nästan alla människor har tillgång till bil eller äger själva en bil. Endast på en dag 
kan vi nå långa sträckor med bil, vilket medför att det blir en mycket ökad flexibilitet. Vi 
väljer inte längre i lika stor utsträckning att göra våra inköp på hemmaplan, utan tack vare 
bilen kan vi idag åka till andra städer för att handla om vi så önskar. Bilen har även medfört 
att fler och fler pendlar till arbetet, i och med att man åker bil mellan hemmet och arbetet är 
det många som passar på att göra inköp på vägen hem.  
 
Att vi idag kan förflytta oss så snabbt mellan olika orter innebär att centralortsteorin måste 
modifieras en del för att den ska fungera i dagens samhälle. Tack vare att stambanan drogs 
genom Alvesta på 1860-talet flyttade fler människor dit och orten utökades. Man kanske inte 
räknade med att orten skulle bli så pass ”stor” som den ändå är med tanke på att den ligger så 
nära Växjö som är residensstaden för länet. Att de båda orterna ligger så pass nära varandra 
har kommit att förändra det hexagonala mönstret som centralortsteorin är uppbyggt efter. En 
av utgångspunkterna var ju att människor skulle handla i den egna orten eller i orten som var 
belägen närmast den egna orten. Men i och med att Alvesta och Växjö ligger så pass nära 
varandra och att man enkelt med bil, buss eller tåg förflyttar sig mellan dem handlar de flesta i 
den större staden Växjö eftersom den har ett mycket större utbud.   
 

4.3 Vad gör en stad attraktiv? 
 
För att människor ska vilja handla i en ort krävs det att den är attraktiv, en stad måste kunna 
locka till sig människor som vill komma och handla eller bara besöka staden. Detta är inte 
minst viktigt för mindre orter som till exempel Alvesta, som har hamnat i skuggan av Växjö. 
 
Enligt Boverket är en attraktiv stad en stad där man ska kunna röra sig utan att vara orolig för 
att bli skadad i en trafikolycka eller att bli överfallen. Det ska finnas kontakt och närhet 
mellan människorna i en attraktiv stad. Det ska även finnas en blandning av bostäder, 
funktioner och verksamheter. I den attraktiva staden ska det finnas liv och rörelse men även 
lugna och rofyllda platser (Boverket, 2002, s. 310). Annat som också är viktigt för att en stad 
ska vara attraktiv är att det ska finnas goda möjligheter att gå, cykla samt att åka kollektivt. 
Det ska finnas väl utmärkta gång- och cykelbanor samt ett flertal hållplatser för 
kollektivtrafiken. För att en stad ska vara attraktiv innebär det att alla ska kunna vistas där, 
även funktionshindrade samt äldre. Eftersom attraktiva städer är till för alla ska det vara lika 
lätt för alla att ta sig in i butiker eller utnyttja annan service, vilket innebär att det ska finnas 
ramper eller andra anordningar som de som har svårt att gå ska kunna utnyttja. I en attraktiv 
stad ska det finnas platser för spontana möten, vilket är viktigt för människors 
kontaktspakande. Något som skapar otrivsamma miljöer är stora ytor, raka linjer samt mycket 
trafik. I dessa miljöer uträttar människorna oftast endast de viktigaste ärendena och sedan åker 
de hem, det är inga miljöer man vill spendera längre tid i. I Boverkets rapport ”den måttfulla 
staden” finns det ett avsnitt som är baserat på intervjuer med boende i tre olika orter i Sverige. 
Det framgick i rapporten att när det gäller trafik och transporter så uppskattar de flesta 
intervjupersoner korta avstånd till centrum och service. Deltagarna i denna undersökning 
värderar folkliv och koncentration i stadskärnan och i bostadsområdet är det lugn och ro, 
gleshet och avskildhet som värderas, men även kontakt med grannarna samt närhet till 
centrum (Boverket, 1996, s. 182). I samma rapport visas det på betydelsen av möten och 
mötesplatser i staden. I undersökning framkom det att närhet var ett kännetecken för den 
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svenska staden. Allt finns så nära i de svenska städerna, behovet av närhet speglar människors 
behov av tillhörighet (Boverket, 1996, s. 32).  
 
Annat som är viktigt för att staden ska bli mer attraktiv är detaljutformningen av gaturum, 
beläggning samt sittplatser. Exempel på detta är caféer och restauranger med uteserveringar 
på gatan. Det är även viktigt att en stad är anpassad för alla åldrar, barn vill till exempel ha 
saker att klättra och ta på medan äldre vill ha viloplatser och en jämn beläggning på gatan så 
att det är lättare att gå. Används träd, vatten och belysning på rätt sätt kan även det hjälpa till 
att höja attraktiviteten i städer (Gustavsson, E, 2000, s. 21). För att en stad skall vara attraktiv 
är det även viktigt att det är en säker stad. Det skall finnas bra belysning och växtligheten ska 
skötas väl så att träd och buskar inte skymmer bilisters sikt i trafiken. Gång- och 
cykeltrafikanter ska känna sig säkra när de är ute och går, det skall inte finnas någon 
växtlighet som döljer sikten. Det är viktigt att man kan känna trygghet vid rörelse i staden 
både dagtid, kvällstid och nattetid. Det är även viktigt att staden är funktionsduglig hela året, 
alla veckans dagar och hela dygnet (Boverket, 2006, s. 19). 
 
I dagens samhälle är bilen ett viktigt färdmedel. I många städer har bilen dock ett dåligt 
inflytande, den utglesar bebyggelsen, men den bidrar även till att upprätthålla bebyggelsen. Så 
det är svårt att avgöra om bilen är bra eller dålig för stadsbilden. En bilist kräver 100 gånger 
så mycket mark i stadsbygden som en fotgängare (Gustavsson, E 2000, s. 17). 
 

4.4 Sammanfattning av teorin 
 
Grunddragen i centralortsteorin är att städer och orter är uppbyggda efter ett hexagonalt 
mönster där det finns många små orter och färre stora städer. Fokus ligger på hur olika 
serviceorter ska lokaliseras i förhållande till varandra. Upphovsmannen Christaller menar att 
det finns fem olika ortsstorlekar som bildar en ortshierarki. De typer av orter som man kan 
urskiljas är; centralort i län, residensstad, centralort i kommun, större, centralort i kommun, 
mindre, mellanstor tätort med viss service samt mindre tätort med viss service. En 
utgångspunkt i teorin är att man ska handla i den egna orten eller i den ort som ligger närmast 
ifrån den egna orten. Med utgångspunkt från centralortsteorin har jag gjort en analys av 
Kronobergs län samt Alvesta kommun. 
 
I dagens bilsamhälle, när vi kan ta oss långa sträckor på bara en dag, kan det bli lite 
problematiskt för en liten ort som Alvesta eftersom den ligger så nära den större staden Växjö. 
Man kan säga att Alvesta har kommit lite i skuggan av Växjö. Det sexkantiga mönstret i 
Christallers teori har blivit skevt, den näst största orten ligger för nära den största orten, 
Alvesta borde ha legat på ett längre avstånd ifrån Växjö om teorin skulle fungera i praktiken. 
 
I detta kapitel har jag även diskuterat vad en attraktiv stad är och hur en stad ska kunna bli 
ännu mer attraktiv. En attraktiv stad är en stad där man ska kunna känna sig säker. Det ska 
finnas kontakt och närhet mellan människorna. Det ska även finnas en blandning av bostäder, 
funktioner och verksamheter. Alla ska kunna vistas i en attraktiv stad, gamla, unga och 
funktionshindrade. Det är även viktigt att utforma gaturummet så att man använder träd, 
vatten och belysning på rätt sätt.  
 



 20

 5. HANDELN I ALVESTA IDAG 
 

5.1 Hur ser handelsutbudet ut i Alvesta centrum i dag? 
 
Om man ser till centrumhandeln består Alvesta centrum av framförallt fyra viktiga gator. 
Storgatan är den mest centrala gatan där de flesta butikerna och viss annan service finns 
lokaliserad. De tre andra viktiga gatorna är Centralgatan, Torggatan och Allbogatan. På dessa 
gator ligger det 22 stycken småbutiker, här finns bland annat klädesbutiker för både dam och 
herr, presentbutik, fotobutiker, bokhandel, leksaksaffär, guldaffär, djuraffär, radio- och 
elaffär, hälsokost samt en optiker. Det finns även två blomaffärer, fyra hårsalonger samt en 
del annan service som banker, apotek, Systembolaget, Pressbyrån och Hotell. I och i nära 
anslutning till centrum finns det även åtta matställen, varav fyra är pizzerior, det finns även ett 
hembageri i centrum. I Alvesta finns det tre matbutiker, dock ligger ingen i centrum. Den 
matbutik som ligger närmast centrum är ICA Supermarket som ligger på Allbogatan, Hemköp 
ligger på Värnamovägen och Netto ligger längst ifrån centrum, i den östra delen, på 
Industrivägen. Av kartbilden här nedan framgår det var de tre matbutikerna ligger och det 
svarta området visar centrum där alla butiker är lokaliserade.   
 
 

  
Figur 4 Det inringade området visar Alvesta centrum, kartbilden visar även de tre matbutikerna som finns i 
Alvesta; Hemköp, ICA och Netto. Källa: http://www.kartguiden.com 

 
 



 21

6. INTERVJUUNDERSÖKNING MED HANDLARE I ALVESTA 
 
I denna uppsats har jag intervjuat 21 personer, de flesta är ägare till butiker i Alvesta centrum, 
andra är anställda. Jag valde att intervjua butiksägarna eftersom jag ville få fram information 
om bland annat hur de tycker att samarbetet mellan butikerna i centrum fungerar, vad de anser 
om parkeringsmöjligheter, om de gillar gårdsgata eller om de vill ha gågata samt hur de ser på 
framtiden. Jag ställde även lite bakgrundsfrågor om verksamheten, så som namn och ålder på 
butiksägaren, när verksamheten startade och vilka kunder de inriktar sig på (bilaga 1, 
Intervjufrågor till handlare i Alvesta centrum). 
 

6.1 Ålder 
 
Medelåldern på butiksägarna i Alvesta centrum är 50 år. För många är det bara några år kvar 
till pension, vilket innebär att de måste börja fundera på vad de ska göra med sin verksamhet. 
Ska de sälja eller avveckla verksamheten, eller butiken kanske ska gå i arv till nästa 
generation? De lite äldre butiksägarna står inför många svåra beslut. Det är dock inte bara 
butiksägarna som står inför en svår situation utan även hela Alvesta centrum. Hela 
centrumhandeln kommer om några år att genomgå en generationsväxling. Frågan är om den 
yngre generationen som är van vid en högre puls och större städer vill etablera sig i ”lilla” 
Alvesta. Det är något som kommunen i samarbete med butiksägarna måste fundera över, hur 
ska man locka till sig fler som vill etablera sig i Alvesta? Det gäller att alltid vara ett steg före. 
 

6.2 Etableringsår 
 
Många av de etablerade butikerna har funnits i flera decennier. Det är många butiker som har 
gått i arv i familjen eller som har köpts av nya ägare och sedan drivits vidare med samma eller 
med ett liknande sortiment. Nio av de intervjuade butikerna har köpts på nytt eller gått i arv 
och den nya ägaren driver verksamheten på samma sätt som den förra ägaren. Sex av 
butikerna är relativt nyetablerade, (de startades mellan år 2002 och år 2007). Sex av butikerna 
har drivits i många år av samma ägare. Många verksamheter startades under 1970-talet, vilket 
innebär att många av butikerna har funnits i Alvesta i över 30 år, och är väletablerade och har 
en god och trogen kundkrets, vissa har en kundkrets som handlat i butiken under flera 
generationer.  
 

6.3 Antal kunder 
 
Under intervjutillfällena ställdes frågan om hur många kunder butikerna har under en vanlig 
vardag, under en helg samt under storhelger. Det var väldigt varierande svar på den frågan, 
vissa kunde säga exakt hur många kunder de hade genom att titta på kassakvitton, andra sa 
ingen direkt siffra utan bara under vilka dagar som de hade flest respektive minst kunder. De 
bästa försäljningsdagarna för butikerna i centrum är slutet av veckan; torsdag, fredag och 
lördag. Måndagar är även en bra försäljningsdag för vissa butiker. Den sämsta 
försäljningsdagen är tisdagar. Enligt en rapport som HUI har gjort så är försäljningen under en 
normalvecka i de flesta detaljhandelsbranscher koncentrerad till slutet av veckan, framförallt 
till torsdag och fredag eftermiddag/kväll och till lördag mellan klockan 10.00-15.00 
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(Bergström & Arnberg, 2005, s. 4). Detta visar att handeln i Alvesta har relativt samma 
mönster som övriga handeln i Sverige.  
 
Det är många butiker som är säsongsberoende. Vissa butiker har mellan 5-15 kunder under en 
vanlig vardag, andra har så många som 150 kunder, det är en stor variation mellan de olika 
butikerna. Vissa butiker har dock kunder som endast köper varor under 100-lappen, medan 
andra butiker kanske har färre kunder, men dessa spenderar kanske å andra sidan mycket mer. 
De flesta butiker har ungefär lika många kunder på lördagar som på vardagar. En del har 
sämre med kunder på lördagar eftersom de har öppet mycket kortare tid. Något genomgående 
som framkom under intervjuerna var att handeln är dålig i Alvesta under lönehelgerna. 
Kommentarer till frågan var att när folk får lön åker de in till Växjö och storhandlar. 
Löneveckor och veckor precis innan storhelger är mycket viktiga för speciellt 
dagligvaruhandeln, framförallt för stormarknader, (Bergström & Arnberg, 2005, s. 4), vilket 
förklarar att många åker till Växjö för att göra sina inköp när de fått lön. Däremot är helgen 
efter lönehelgen en bra försäljningshelg i Alvesta. De flesta butiker har en ökning av kunder 
under storhelger, framförallt under julen, som ju är den största försäljningperioden i hela 
landet. 
 

6.4 Öppettider  
 
Frågan om öppettider har, som framkommit under intervjuerna, varit uppe på agendan och 
diskuterats ett flertal gånger i den lokala handelsklubben. Det som främst har diskuterats är att 
vissa butiksägare vill ha öppet till klockan 14 på lördagar istället för till klockan 13 som det 
förut har varit. Detta har dock fått stor kritik från andra butiker som menar att det inte lönar 
sig för dem att ha öppet en timme längre, det är nästan alltid lugnt den sista timmen. I 
dagsläget är det tio butiker i centrum som har samma öppettider, 10-18 på vardagar och 10-14 
på lördagar. Alla butiker har öppet till klockan 18.00 på vardagar, men vissa öppnar klockan 
9.30 och andra klockan 11. På lördagar skiljer det sig en hel del mellan butikernas öppettider. 
Det är fortfarande sju butiker som endast har öppet till klockan 13.00 på lördagar, istället för 
till klockan 14.00, med den invändningen att det inte är några kunder under den tiden, det 
lönar sig helt enkelt inte att ha öppet en timme extra.  
 
En annan fråga som uppkommit i samband med diskussionen om öppettider är att det är 
många butiksägare som vill att det ska vara samma öppettider i hela centrum. Det skulle vara 
lättare för kunderna om alla öppnar och stänger på samma tid, speciellt för de kunder som har 
åkt lite längre för att handla.  
 

6.5 Samarbete mellan butikerna  
 
I stort sett alla som intervjuats anser att samarbetet mellan butikerna i centrum fungerar bra. 
Det finns en lokal handelsförening som heter Svensk Handel i Alvesta, där de flesta 
butiksägare är medlemmar. Flera svarar att det lönar sig att samarbete i en liten ort som 
Alvesta, det tjänar alla på i längden. De ordnar gemensamma aktiviteter några gånger per år, 
som till exempel ”Alvestayran” som arrangeras i slutet av maj och ”Alvesta marknad”, som 
arrangeras i mitten av augusti. De butiker som inte är medlemmar och betalar 
medlemsavgiften på 100 kronor i månaden tycker vissa butiksägare som är medlemmar i 
klubben att de åker ”snålskjuts” på dem som är med och engagerar sig och betalar. De som 
valt att stå utanför handelsklubben har valt att göra så eftersom de vill klara sig själva eller så 
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tyckte de att det inte hände något, det var svårt att få sin röst hörd. Handelsklubben har idag 
ingen ordförande, det är ingen som har velat ta på sig den uppgiften, det kanske skulle 
behövas en ny ordförande som kan ta tag i saker och ting?   
 

6.6 Saknas något i centrum? 
 
De flesta butiksägare som intervjuats är överrens om att det saknas en sportaffär i centrum. 
Det har funnits sportaffärer tidigare i centrum, bland annat Team Sportia och bara för cirka 
två år sedan lade Sportringen ned sin verksamhet i Alvesta. Kommentarer som har 
framkommit under intervjuerna är att nästan alla sportar på något sätt och att åka in till Växjö 
bara för att till exempel köpa ett skosnöre till skridskorna känns lite onödigt. En annan sak 
som många saknar är en bra och trevlig uteservering, främst uteserveringar på caféer. 
Restaurang Paa Stroget har en uteservering, men den är mer exklusiv tycker många, de flesta 
efterfrågar en mindre exklusiv uteservering i centrum. Ett förslag vore att etablera 
uteservering på Järnvägstorget under sommarhalvåret, där det finns gott om plats. En 
uteservering skulle ge mer liv åt centrum. Andra saker som efterfrågas i centrum är fler 
butiker för ungdomar, en butik som säljer barnkläder (Senadas skor och kläder säljer lite 
barnkläder, samt leksaksbutiken Lilla Bus) men det efterfrågas en butik som renodlat säljer 
barnkläder till olika åldrar. Även en underklädesaffär, en lampaffär, cykelaffär samt väskaffär 
efterfrågas. En spelbutik där man kan spela på trav och fotbollstipset efterfrågas också. En 
butiksägare skulle vilja att det byggdes en lekplats i en del av Järnvägsparken. Idag saknas det 
lekparker i centrala delarna av Alvesta. 
 

6.7 Parkeringsmöjligheter   
 
Frågan om parkeringsplatser i centrum har diskuterat till och från i många år. I dag finns det 
parkeringsmöjligheter på Gärdesvägen som är en långtidsparkering. Parkering finns även på 
Oxtorget, Allbotorget, Viadukten, Järnvägsgatan, Folkets hus samt Storgatan, mitt i mot 
Hemköp, på alla dessa parkeringsplatser får man parkera i 24 timmar. Inne i centrum finns det 
även en del parkeringsplatser där man får stå i 2 timmar. Dessa finns på Centralplan, 
Storgatan; där det är några snedparkeringar samt några fickparkeringar. 2-timmars parkeringar 
finns även vid Järnvägsparkern, utefter Torggatan och Centralgatan, mitt i mot restaurang och 
Pizzeria Spåren samt längs med Järnvägsgatan. 30- minuters parkeringar finns utanför 
kommunhuset samt utanför Järnvägsstation. Utanför Folkets Hus och järnvägsstationen finns 
det 5-minutersparkeringar (se figur 5, parkeringsplatser i Alvesta centrum, på nästa sida). 
 



 24

 

Figur 5  Parkeringsplatser i Alvesta centrum. Källa: http://www.alvesta.se/ 

 
Förklaring figur 4, parkeringsplatser i Alvesta 

1.Långtidsparkering, Gärdesvägen, 14 platser  
2. 24 tim, Oxtorget, 39 platser  
3. 24 tim, Allbotorget, 77 platser 
4. 24 tim, Storgatan, 11 platser  
5. 24 tim, Viadukten, 39 platser  
6. 24 tim, Järnvägsgatan, 55 platser  
7. 24 tim, Folkets Hus, 70 platser 
 

 
Det som framkom under intervjuerna med butiksägarna var att de flesta butiksägare tycker att 
det behövs fler parkeringsplatser inne i centrum. De parkeringsplatser som idag finns räcker 
inte till alla som vill handla i Alvesta centrum. Allbotorget är till exempel fullt redan vid 
niotiden på mornarna, menar en handlare. Ett stort problem är att många pendlare tar 
parkeringsplatser från kunderna i centrum. Nu har det dock kommit en parkeringsvakt till 
Alvesta, vilket innebär att parkeringssituationen har förbättrats. Förut var det många som 
parkerade utanför Apoteket och Systembolaget, där det är förbjudet att parkera. Detta händer 
inte lika ofta nu när många har fått parkeringsböter och på sätt lärt sig en läxa. Det är många 
av de intervjuade butiksägarna som är mycket nöjda med parkeringsvaktens arbete, det blir 
mycket mer flöde bland kunder. Det är även många som anser att det är bra med 2-
timmarsparkering som gäller på Storgatan, alldeles utanför butikerna, vilket även det bidrar 
till att det blir mer flöde bland kunder. Under intervjuerna framkom det även att vissa 
butiksägare tycker att det finns gott om parkeringsplatser på Allbotorget, men många kunder 
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är alldeles för lata föra att gå så ”långt”, fast det egentligen bara handlar om några hundra 
meter ner till centrum. Det behövs fler parkeringsplatser närmare centrum anser många. 
 

6.8 Storgatan - gårdsgata eller gågata?  
 
Idag är den nedre delen av Storgatan, fram till Järnvägsparken, en gårdsgata, den byggdes om 
under år 2005 och invigdes den 27 november samma år. En gårdsgata är en gata där fordon 
har väjningsplikt gentemot gångtrafikanter. Till skillnad från en gågata är det inte förbjudet 
med motordrivna fordon. Alla fordon skall dock framföras med krypfart och parkering är 
endast tillåten på särskilt anvisad parkeringsplats (Trafikförordningen, 2007). 
 
En fråga jag ställde under intervjutillfällena var vad butiksägarna skulle tycka om Storgatan 
gjordes om till en gågata. En gågata är avsedd för gående, trafik med motordrivna fordon är 
normalt förbjuden. Men den är dock tillåten vid vissa situationer, så som; varuleveranser till 
eller från butik, transport av gods eller boende till eller från adress vid gågatan, transport av 
gäst till eller från hotell, transport av sjuk eller rörelsehindrad person till eller från adress vid 
gågatan samt cyklar. För de fordon som trafikerar en gågata gäller att de inte håller högre 
hastighet än gångfart, att de har väjningsplikt mot de gående, det är förbud att parkera fordon, 
endast funktionshindrad med särskilt parkeringstillstånd får parkera på gågata dock max 3 
timmar (Trafikförordningen, 2007).  
 
Jag fick många delade meningar när det gäller frågan om gågata. En majoritet var dock 
överrens om att det inte skulle vara någon bra idé att göra om Storgatan till en gågata. 
Motiveringen till detta var enligt butiksägarna att tillgängligheten är det allra viktigaste i en 
liten ort som Alvesta. Det behövs större städer med ett mer omfattande utbud för att det ska 
fungera med en gågata. Folk är lata och ogillar att gå. Även fast det finns parkeringsplatser på 
Allbotorg tycker många att det är alldeles för långt att gå. Som Stig-Göran Estvall på 
fotobutiken Estvalls sa; ”folk kan gå 200 meter i ett köpcentrum, men inte 50 meter i 
Alvesta”. Många menar även att Storgatan och därmed centrum skulle dö ut om biltrafiken tas 
bort. En av de intervjuade personerna var både för och emot förslaget. Hon menar att man 
först måste se över hela trafiksituationen i Alvesta eftersom det är väldigt knöligt att ta sig in 
till centrum på grund av alla enkelriktade gator. Om det blir bättre genomfart runt centrum, så 
skulle det kanske fungera att göra om Storgatan till en gågata. I dagens läge är Storgatan en 
gårdsgata endast på den nedre delen. Hela Storgatan borde göras om till en gårdsgata anser de 
som bedriver verksamhet i backen i den övre delen av Storgatan. Idag känns det som om 
centrum slutar efter Järnvägsparken. 
 
Alla handlare är dock inte negativt inställda till förslaget att göra om Storgatan till gågata. 
Kommentarerna till det är att om man är ute och går så upptäcker och ser man mycket mer, 
man tittar i skyltfönster och kanske stannar och köper en glass eller tar en fika, eller varför 
inte äter på en restaurant. Om man kör bil så är man istället alldeles för inställd på den butik 
man ska till och missar mycket av det andra runtomkring. 
  
Det är ingen av butikerna som har påverkats något av att Storgatan byggdes om till gårdsgata, 
men de flesta tycker att det blev trevligt och bättre än förut. 
 
Idag är det svårt att komma överrens om Storgatan ska förbli en gårdsgata, som den är idag, 
eller göras om till en gågata. I Falkenberg har man tidigare prövat ett system med gaturum 
som kan användas antingen som en ren gågata eller som en gångprioriterad gata med viss 
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biltrafik beroende på årstid. På sommaren kan den användas som gågata, medan den på 
vintern kan användas som gårdsgata, eftersom det inte är så mycket folk som vill gå under 
vinterhalvåret, staden måste ju även fungera som vinterstad (Berntsson, 2006). Detta kanske 
är något som Alvesta kommun kan prova? 
 

6.9 Butikernas framtidstro och vad som händer när butiksägarna går i pension 
 
De flesta som intervjuats ser positivt på framtiden. Det är många som menar att det alltid finns 
behov av deras verksamhet. Flera av de intervjuade butiksägarna menar att det är viktigt att 
alla i centrum samarbetar, alvestabor ska inte behöva åka till Växjö för att få bra service. 
 
Idag är medelåldern på butiksägarna i Alvesta Centrum 50 år. Detta innebär att för vissa är det 
inte så många år kvar till pension. De flesta butiksägare som har funderat på vad som ska 
hända när de går i pension har kommit fram till att de vill sälja sin verksamhet, om det nu 
finns någon intresserad köpare vill säga. De flesta vill inte att deras barn ska ta över, eller så 
vill inte barnen själva, de har oftast redan familj och barn och många har bättre betalt än sina 
föräldrar. Det är dock tre butiker som ska eller kan tänka sig att överlämna verksamheten till 
sina barn. Sedan är det många butiker där de inte ens har börjat fundera över pension, på 
grund av att de är för unga eller av andra skäl.   
 

6.10 Övrigt som har framkommit under intervjuerna 
 
Något som många poängterade under intervjuerna var att samarbetet mellan butiksägarna är 
mycket viktigt för att en liten ort som Alvesta ska överleva. Ju fler aktörer som finns i 
centrum desto bättre är det. I en liten ort som Alvesta handlar det inte om att vara 
konkurrenter här måste man vara kollegor och samarbeta för att man ska komma någon stans, 
det vinner alla på i längden. När aktiviteter genomförs i centrum tycker en butiksägare att det 
är mycket viktigt att alla som har något intresse i centrum, så som kommunen, fastighetsägare, 
företag och butiksägare samarbetar. Genom detta samarbete kan man skapa nya idéer och 
hjälpa varandra och även göra centrumhandeln ännu starkare och mer attraktiv. Alla 
butiksägare månar om Alvesta och alla vill bevara kunderna. För att göra det är det vissa 
butiker som skickar vidare kunder till övriga butiker om de till exempel inte har den 
efterfrågade varan. Det är många butiksägare som efterfrågar ett mer levande centrum, något 
som ofta framkommit är att det efterfrågas fler uteserveringar, där man till exempel kan fika 
eller köpa en glass. Ett förslag från en butiksägare är att exempelvis Järnvägsparken kan 
användas för detta ändamål. Det behövs även mer liv och rörelse i centrum även efter klockan 
14 på lördagar när alla butiker stänger, man ska kunna flanera i centrum. En annan 
kommentar är att det är för mycket rörelse uppe vid ICA, till exempel torghandeln. Då 
glömmer folk bort handeln inne i centrum. 
 
Just nu är det en del butiker som står tomma i centrum, som handlarna hoppas snart ska fyllas 
av nya verksamheter, förhoppningsvis en sportbutik. 
 
Apoteket och Systembolaget drar idag mycket folk ned till Storgatan, vilket gynnar många av 
butikerna som ligger nere på Storgatan. Apoteket skall dock flytta sin verksamhet nästa år till 
den nya fastigheten Riksdagsmannen som just nu håller på att byggas på Centralgatan och 
skall stå klart i april 2009. Att Apoteket skall flytta sin verksamhet tycker många butiksägare 
som ligger på Storgatan är synd eftersom det drar väldigt mycket kunder även till de mindre 
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butikerna. De butiker som ligger närmare den nya fastigheten som exempelvis Flitiga Lisas 
blommor tror dock att de kommer att gynnas av att Apoteket flyttar. Det har även varit tal om 
att Systembolaget vill flytta sin verksamhet och bygga nya lokaler uppe vid ICA. Skulle detta 
vara fallet skulle det vara mycket olyckligt för butikerna som är etablerade nere i centrum. 
Det har dock även diskuterats om Systembolaget ska överta sin nuvarande granne, Apotekets, 
lokaler och utöka sin verksamhet. I dag får man handla över disk på Systembolaget i Alvesta, 
men det är många som efterfrågar ett ”självplock”, som det är i de flesta butiker i Sverige, 
detta kanske kan bli möjligt om man kan överta Apotekets lokaler.  
 
Andra synpunkter som framkommit under intervjutillfällena är att butikerna på Centralgatan 
inte tycker om refugerna med planteringar som är i mitten av gatan. Detta eftersom det är 
svårt för leveranser till butikerna, framförallt till blomsterbutiken att ta sig fram. Det är även 
parkeringsplatser längs med gatan och vissa bilar parkerar alldeles för långt ut så större fordon 
som exempelvis bussar och lastbilar inte kan passera. Något måste göras åt denna situation.  
 
Idag är det flera nya butiker som försöker att etablera sig i Alvesta centrum, vissa klarar sig 
medan andra får stänga igen, konkurrensen är för stor från Växjö. Det krävs köptrogna 
alvestabor för att handeln ska kunna etableras och bevaras i Alvesta. Idag får de som vill 
starta eget en ersättning under sex månader från Almia företagspartner (www.almia.se), 
många klarar denna första period men sedan går det inte längre. Detta var till exempel fallet 
för Alvesta Digitalcenter som gick i konkurs, idag har fotobutiken Estvalls övertagit de 
lokalerna. 
 

6.11 Sammanfattning av intervjuundersökningen 
 
Idag är, vilket tidigare framgick, medelåldern på butiksägarna i Alvesta centrum 50 år och det 
är en del som inom en snar framtid går i pension. Det är många av butikerna som har funnits 
sedan 1970-talet och som idag har en väletablerad kundkrets. De som är över 50 år har nu så 
smått börjat fundera över vad de ska göra med sin verksamhet när de går i pension. De flesta 
vill sälja verksamheten. Det finns tre personer som tänker överlåta butiken på sina barn. 
Frågan är om det finns några potentiella köpare som är beredda att köpa verksamheten och 
bedriva den vidare? De bästa försäljningadagarna i Alvesta är torsdagar, fredagar och 
lördagar. Den sämsta försäljningadagen är tisdagar. Något som behöver poängteras lite extra 
är att den sämsta försäljningahelgen är lönehelgen. När det gäller öppettiderna så är det många 
butiksägare som vill att alla i centrum ska ha gemensamma öppettider, detta är något som 
diskuterats flitigt i den lokala handelsföreningen. De flesta tycker dock att samarbetet 
fungerar bra i denna förening. När det gäller utbudet så saknar de flesta butiksägare en 
sportaffär, även uteservering, främst caféer är något som många även saknar. Frågan om 
parkeringsplatser har även den diskuterats flitigt genom åren, de flesta menar att det behövs 
fler parkeringsplatser i centrum. När idén om att göra om Storgatan till gågata lades fram var 
en majoritet av butiksägarna negativa. Deras invändning var att tillgängligheten är det 
viktigaste i en liten ort som Alvesta. De få som var positiva till förslaget menade att när man 
går så ser man ju mycket mer än när man åker bil och därför kanske man går in i fler butiker 
och handlar. 
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7. ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
Jag har genomfört enkätundersökningen i tre områden i Alvesta. 50 stycken identiska enkäter 
delades ut till en av ”ringarna” i bostadsområdet Påvelsgård, som ligger väster om Alvesta 
centrum, det var 25 personer som svarade. Jag delade ut 50 enkäter till ett bostadsområde i 
den östra delen av Alvesta, i detta område fick jag 21 stycken svar. Jag stod inne i Alvesta 
centrum och delade ut enkäter. Det var svårare att få folk att ställa upp inne i centrum, det var 
18 stycken som besvarade enkäten i centrum. Sammanlagt var det 64 personer som deltog i 
enkätundersökningen som handlade om centrumhandeln i Alvesta. Jag valde att göra en 
enkätundersökning eftersom jag även ville ha de potentiella kundernas syn på 
centrumhandeln, jag ville ha ett komplement till handlarna. Frågor som jag ville ha svar på 
under min enkätundersökning var bland annat var och hur ofta de gör sina dagligvaru- och 
sällanvaruinköp samt vad de anser om utbudet i Alvesta centrum. Jag ville även ta reda på vad 
de tycker om parkeringsmöjligheterna och gårdsgatan eller om de vill ha en gågata istället. 
Jag ställde även en del bakgrundsfrågor så som ålder och kön, (bilaga 3, enkät om 
centrumhandeln i Alvesta).    
 

 
Figur 6 Detta är de två bostadsområden där jag delade ut enkäter om centrumhandeln. Det vänstra området är 
Påvelsgård och det högra området är Högalundsvägen på öster. Källa: http://www.kartguiden.com 

 

7.1 Bakgrundsinformation om de svarande 
 
Dessa frågor var det en del som missade att besvara, i bostadsområdet Påvelsgård var det sex 
personer som inte besvarade dem och i det östra bostadsområdet var det två personer som inte 
besvarade bakgrundsfrågorna. I centrum var det endast en person som missade att besvara 
dessa frågor.  
 
I bostadsområdet Påvelsgård var det 11 kvinnor och 6 män som besvarade enkäten, det var 2 
svarande som besvarade enkäten tillsammans. 12 kvinnor och 7 män besvarade enkäten på 
öster och i centrum var det även där en majoritet kvinnor som besvarade enkäten; 12 kvinnor 
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och 5 män. En majoritet av de svarande i de båda bostadsområdena var över 55 år. I centrum 
kunde jag själv bestämma vilka jag ville fråga om de ville delta i undersökningen, så för att få 
en relativt jämt fördelad åldersgrupp försökte jag att välja de som såg ut att vara yngre än 55 
år. De flesta som besvarade enkäten i centrum var i åldersgrupperna 21-35 och 36-54. De 
flesta svarande var två personer i hushållet, vilket till största del säkerligen beror på att barnen 
redan har flyttat hemifrån. Alla som besvarade enkäten i de båda bostadsområdena hade bil 
eller tillgång till bil, i centrum var det några som angav att de inte hade bil eller tillgång till 
bil. De flesta som deltog i enkätundersökningen arbetar i Alvesta kommun eller i centrum. 
Fyra personer i det östra bostadsområdet angav att de är pensionärer men att de har arbetat i 
Alvesta kommun.  
 

7.2 Var görs dagligvaruinköpen samt sällanvaruinköpen? 
 
Enligt HUI definieras dagligvaror som ett varusortiment i vilket följande varugrupper ingår: 
bageri-, mejeri-, slakteri-, bryggeriprodukter, färsk frukt och grönsaker, djupfrysta varor, 
specerivaror, konserver, tobak, parfym, tidningar och blommor. 
 
En majoritet av de svarande i enkätundersökningen angav att de gör sina dagligvarulöp i 
Alvesta. I båda bostadsområdena svarade en person vardera att den gör sina dagligvaruinköp i 
Växjö. En person i Påvelsgård uppgav att den gjorde sina dagligvaruköp i både Alvesta och 
Växjö och två personer svarade detta alternativ i det östra bostadsområdet. I centrum svarade 
en majoritet att de gör sina dagligvarulöp i Alvesta. 
 
Sällanvaror är sådana varor som vi inte köper varje dag. Till denna kategori av varor räknas; 
kläder, skor, accessoarer, tyger, möbler, järn- och byggvaror, hushållsapparater, belysning, 
färg och tapeter, foto, sport, radio/TV, guld, optik, böcker och papper, musik, leksaker, dator- 
och teleprodukter (Bergström, 1999, s.6-7). 
 
De flesta svarar att de gör sina sällanvauinköp i Växjö. Det är en större andel av de svarande i 
bostadsområdet Påvelsgård som anger att de gör sina sällanvaruinköp i Växjö än vad det är i 
det östra bostadsområdet. Även i detta fall är det en del som anger att de gör sina 
sällanvaruinköp i både Alvesta och i Växjö. En person i det östra bostadsområdet anger att 
den köper sina sällanvaror i Älmhult. I centrum anger en större andel att de handlar 
sällanvaror i Växjö, men det är även relativt många som anger att de handlar sällanvaror på 
hemmaplan, i Alvesta. Två personer i centrum gör sina sällanvaruinköp i både Alvesta och 
Växjö. 
 

7.3 En rangordning av de butiker och annan service med högst besöksfrekvens 
 
Som framgår av de tre diagrammen (figur 7, 8 och 9) på de två följande sidorna, väljer en 
majoritet av de svarande att handla i de tre matbutikerna som finns i Alvesta; ICA, Hemköp 
och Netto. Något som också framgår är att de som bor i bostadsområdet Påvelsgård väljer 
ICA som den vanligaste butiken de handlar i och de som bor på öster väljer Hemköp som 
butik nummer ett. Detta beror sannolikt på att Hemköp ligger närmare öster än vad ICA gör, 
man väljer helt enkelt att handla i den närmaste butiken. De tillfrågade i centrum handlar 
relativt lika mycket i alla de tre matbutikerna. Som butik två väljer de som bor i Påvelsgård 
Hemköp och de som bor på öster väljer ICA. De i centrum anger både Hemköp och ICA. Som 
butik tre väljer boende i Påvelsgård även här Hemköp, de i det östra området väljer Apoteket 
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som tredje butik, tätt följt av Hemköp och ICA. I centrumgruppen är det jämt fördelat mellan 
ICA, Hemköp, Netto och Systembolaget som tredjehandsval när det gäller hur ofta butiker 
besöks. Som framgår är de tre matbutikerna, även fast de inte ligger i centrum, helt 
dominerande. De andra småbutikerna har kunder, men man handlar inte så ofta i dessa 
butiker, diagrammen visar att endast en person eller ibland två personer svarar dessa 
småbutiker. 
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Figur 7.  Den butik som de svarande anger att de handlar mest i. 

 
 

Butik 2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IC
A

Hem
kö

p

Apo
tek

et
Nett

o

Sys
tembo

lage
t
Floo

d

Flitig
a L

isa
s B

lom
mor

Mari
es ö

ns
ke

drö
m

Pres
sb

yrå
n

Buti
k M

Alve
sta

 Pres
s B

ild

Blom
ste

rhan
de

l

Han
de

lsb
an

ke
n

Olje
sh

ejk
ern

a

Pos
ten
La

mie

Pres
sb

yrå
n

Påvelsgård

Öster

Centrum

 
Figur 8 Den butik som de svarande anger att de handlar näst mest i. 
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Figur 9 Den butik som de svarande anger att de handlar i som nummer tre. 

 

7.4 Besöksfrekvens i de tre vanligaste butikerna 
 
Som framgår av de tre diagrammen här nedan och på nästa sida (figur 10, 11 och 12), handlar 
de flesta väldigt ofta, de flesta har angett att de besöker butik ett varje/ nästan varje dag. 
Många svarar även en gång per vecka. Butik två besöker de flesta en gång i veckan eller 2-3 
gånger per månad. De flesta anger att de besöker butik tre 2-3 gånger per månad eller 1 gång 
varannan månad. 
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Figur 10 Besöksfrekvens i den butik som besöks mest i Alvesta. 
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Besöksfrekvens, butik 2
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Figur 11 Besöksfrekvens i den butik som besöks näst mest i Alvesta. 
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Figur 12 Besöksfrekvens i den butik som besöks som nummer tre i Alvesta. 

 

7.5 Matställen/caféer i Alvesta centrum  
 
De flesta svarande besöker inte så ofta matställen eller caféer inne i Alvesta centrum. De 
flesta har angett att de äter ute eller beställer hem mat 2-3 gånger per månad eller 1 gång 
varannan månad. Flera anger även att de nästan aldrig, eller mycket sällan äter ute. 
 
De flesta svarande väljer att äta på restaurang och Pizzeria Spåren om de äter ute. Restaurang 
Lokstallet är näst populärast följt av Alvesta Hembageri. Sedan är det relativt jämt fördelat 
mellan Hotell och Restaurang Rådmannen, Restaurang Paa Stroget och Pizzeriorna; Oliveros, 
Pizzeria Victoria och Bella Capri. 
 

7.6 Utbudet i centrum 
 
De flesta svarar att de tycker att utbudet i Alvesta centrum är bra eller okej. Det finns även en 
del som är missnöjda med vissa saker. Några kommentarer till frågan är bland annat att man 
inte kan köpa hårfön, strykjärn eller smink. En annan tycker att Alvesta centrum inte är en 
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plats man besöker utan att behöva något. En annan svarande anser att det är dåligt med 
klädesaffärer för de som är lite större. En annan person tycker att det finns bra produkter, men 
bara en butik i varje bransch, det är för lite att välja på. En svarande med tonårsbarn tycker 
inte att man kan kräva att tonåringar ska välja att handla i Alvesta. En del tyckte att det är ett 
för litet utbud, någon önskar mer konkurrens och lågprisbutiker. 
 
Många av de svarande i denna undersökning anger att de framförallt saknar en sportaffär i 
centrum. Andra typer av butiker som saknas är; en urmakare och en skomakare, en 
cykelbutik, en butik som säljer fiskeredskap och trädgårdsartiklar. Några svarar att de saknar 
lågprisbutiken Fyndlagret som hade ett rivningskontrakt under ett år i Alvesta, men som blev 
mycket populärt. Någon vill ha ett McDonalds i centrum. Några av de lite yngre svarande 
saknar riktiga pubar med längre öppettider. En familj saknar butiker som tilltalar ungdomar, 
för att få en varierande åldersgrupp till centrum i Alvesta är det viktigt att satsa på flera olika 
typer av butiker, kanske en spelbutik? Någon saknar även en specialbutik som säljer kaffe, te 
och choklad, en lite mer exklusiv butik. En elektronikaffär, underklädesaffär och en butik som 
säljer frukt och grönt är något som också saknas. Ett flertal anger även att de saknar ett utefik 
eller en uteservering av något slag, vilket skulle göra centrum mer levande. 
  

7.7 Butikernas öppettider 
 
En majoritet av de svarande i alla tre enkätgrupper anser att de är nöjda med öppettiderna i 
centrum. Några tycker dock att butikerna bör öppna tidigare på mornarna, så som klockan 
9.00 istället för 9.30 eller 10.00 som de flesta butiker öppnar idag. Andra kommentarer är att 
öppettiderna är okej om butikerna inte har lunchstängt, en annan svarande tycker att fler pubar 
och caféer ska ha öppet även på kvällar och helger. En annan svarande tycker att det vore bra 
om alla butiker kunde samsas och ha samma öppettider, det är lättare för kunderna på det 
sättet. Två svarande tycker att pizzeriorna borde ha längre öppet på lördagarna. 
  

7.8 Det bästa med centrumhandeln 
 
En majoritet av de svarande tycker att det bästa med centrumhandeln i Alvesta är närheten. 
I Boverkets projekt ”Den måttfulla staden” framgick det att närhet var ett kännetecken för den 
svenska staden. Allt finns så nära i de svenska städerna (Boverket, 1996, s. 32). Närhet till 
sådant man ska till varje dag är väldigt viktigt för de flesta människor. Närheten betyder extra 
mycket för hushåll utan bil eller flerpersonshushåll med bara en bil (Berntsson, 2006, s.175). 
  
Andra svarande på frågan vad det bästa med centrumhandeln är tycker att det är den trevliga 
personalen, den bra och personliga servicen som ges i butikerna är mycket uppskattad av 
många, kunderna känner sig väl bemötta när de handlar i centrum. Andra tycker att fri 
parkering och korta transportsträckor är det bästa, det är lätt att få parkering och det är ett bra 
utbud i centrum. Vissa svarande tycker att det är lagom mycket folk, det är bra att man inte 
behöver stå i lika långa köer som i Växjö. Någon svarar att Apoteket är det bästa med centrum 
och en annan svara Systembolaget. En svarande menar att det finns det mesta till okej priser. 
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7.9 Var handlar man förutom i Alvesta 
 
Alla svarande i bostadsområdet Påvelsgård väljer att handla i Växjö om de inte handlar i 
Alvesta. I det östra bostadsområdet är det även där en majoritet som svarar att de handlar i 
Växjö om de inte handlar i Alvesta, men i detta område har även tre personer angett att de 
handlar i Älmhult, Ljungby samt Kosta i kombination med Växjö. I centrum svarar en tjej i 
åldern 15-20 år att hon ibland åker till Malmö, Göteborg eller Stockholm och handlar. En 
svarande anger att den handlar mycket på Internet om den inte handlar lokalt i Alvesta. 
 

7.10 Hur man tar sig till Alvesta centrum samt parkeringsmöjligheter 
 
En majoritet av de svarande i alla tre grupperna anger att de oftast tar bilen när de ska handla i 
centrum. Flera anger även att det varierar, vissa dagar åker de bil och andra dagar tar de 
cykeln, det beror på vad de ska handla samt vad det är för väder. Det förekommer även andra 
kombinationer mellan de tre olika färdsätten, en del både går, cyklar och åker bil. 
 
När det handlar om parkeringsmöjligheterna i centrum så är det delade meningar bland de 
svarande. Det är ganska jämt mellan de som är negativa och de som är positiva, dock är det 
lite övervikt på den första gruppen, de som är negativa. De flesta tycker att det är för få 
parkeringsplatser i centrum, speciellt på Storgatan. Andra menar att det är trångt och bökigt, 
att det blir totalstopp när någon ska parkera. Några tycker att det är för kort parkeringstid, 
bara 2 timmar.  
 

7.11 Storgatan, gårdsgata eller gågata? 
 
De flesta personer i alla tre enkätgrupperna är positiva till att Storgatan gjordes om till 
gårdsgata hösten 2005, det blev mycket trevligare än det var förut är mångas kommentar till 
frågan. Andra tycker dock att det blev rörigare sedan Storgatan byggdes om, det är svårt att 
veta var man kan gå eller parkera, det är krångligt att parkera och snedparkering är helt 
värdelöst, det blir totalstopp när någon ska parkera. Någon menar att det inte är någon skillnad 
mot hur Storgatan förut såg ut, förutom att det nu har blivit trängre parkeringsplatser. En som 
är positiv till att Storgatan gjorts om menar, till skillnad från den negativa gruppen, att det har 
blivit lugnare sedan Storgatan gjordes om. 
 
Det råder en delad mening om huruvida Storgatan ska göras om till gågata eller inte. I det 
östra bostadsområdet var det ungefär lika många som var negativa som positiva till förslaget. 
Några kommentarer till frågan var bland annat att det inte bara går att stänga av trafiken, det 
skulle inte fungera i Alvesta. Det vore bättre att öppna upp trafiken med ytterligare en gata för 
trafik till centrala delarna, idag finns det bara en gata som leder in till Storgatan från 
huvudgatan. För de som har svårt att gå eller om man handlar tunga varor är det bra att ha 
bilen nära, då är det inte bra att göra om Storgatan till gågata.  
 

En svarande tror att centrumhandeln skulle minska kraftigt eller tappa försäljning om 
Storgatan gjordes om. En av dem som är positiva till förslaget tycker att det är jättebra, men 
fler parkeringsplatser måste i så fall finnas i centrums närhet. En annan svarande tycker att det 
borde ha gjorts direkt. En annan kommentar är att idén är bara bra, för idag parkerar bilarna 
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helt fel ibland på gatan, det är väldigt rörigt. En annan tycker att det kanske skulle bli bättre 
än idag men kanske inte för handeln. I bostadsområdet Påvelsgård är de flesta negativa till att 
göra om Storgatan till en gågata. Det skulle inte fungera i en så liten ort som Alvesta, är de 
flestas kommentar till frågan. De flesta svarande i centrum tycker inte om idén om att göra om 
Storgatan till gågata. Några kommentarer är bland annat att det inte skulle vara bra med 
gågata eftersom det skulle vara jobbigt att hela tiden behöva gå i backarna upp och ned till 
centrum. Andra svarande tycker att det är bra som det är nu. En av de positiva till förslaget 
tycker att det är bra, så länge man kommer åt mataffärerna lätt och smidigt, som man ju gör 
eftersom dessa inte skulle beröras om Storgatan gjordes om till gågata.  
 

7.12 Övrigt som har framkommit under enkätundersökningen 
 
Under rubriken övrigt i enkäten var det några som hade lite åsikter angående centrumhandeln.  
En svarande i Påvelsgård angav att de köper tv, stereo med mera hos Nilssons radio & tv. De 
anger att det är viktigt att gynna "våra" affärer och den service vi får, den har man inte samma 
i Växjö. En annan efterfrågar ett Systembolag med "självplock", och ett McDonalds. Andra 
kommentarer är att utbudet i Alvesta centrum är bra och varierat, samt att 
parkeringsmöjligheterna är mycket bra. En annan menar att det är svårt att få folk att handla 
på hemmaplan. Personen tror att man måste tänka nytt som till exempel blombutiken Flitiga 
Lisas blommor har gjort, med nya typer av blomarrangemang och utsmyckningar, detta ger ett 
lyft i den branschen, det går inte att leva kvar i det gamla om man vill utvecklas och synas. 
 
Några kommentarer från det östra bostadsområdet var bland annat; att om godsbangården 
flyttades till Vislanda så skulle många parkeringsplatser kunna skapas här. Samma person 
menar att det skulle vara trevligt om till exempel Kappahl, H&M , Claes Ohlsson, 
Blomsterlandet och Skotillman etableras vid Sjögatan. Det skulle även vara bra om det 
byggdes nya lokaler för personer som arbetar på tjänsteföretag och reser mycket. Det borde 
kunna ge Alvesta centrumhandel ett riktigt lyft, menar den svarande. En annan svarande anser 
att handeln i Alvesta bör utökas med ett större varuhus med stort sortiment, annars tar Växjö 
över. Ytterligare en annan person tycket att centrum borde vara till för handeln och 
matställen. Personen menar vidare att Smålandsposten och övriga icke kundinriktade 
verksamheter kan lämna plats för butiker att samlas gemensamt, personen föreslår att man 
kanske kan skapa en galleria på Storgatan.  
 
En annan svarande i centrum tycker att problemet med gårdsgatan är att vissa bilar kör lika 
fort som om det vore en vanlig väg, det är egentligen 7 kilometer per timme som gäller på 
gårdsgator, enligt den svarande. 
 

7.13 Sammanfattning av enkätundersökningen 
 
Som framgår av enkätundersökningen handlar de flesta personer sina dagligvaror i Alvesta. 
Sällanvaror åker de flesta till Växjö för att handla. När de svarande ombeddes att rangordna 
de tre butiker som de gör flest inköp så var det de tre matbutikerna, ICA, Hemköp och Netto 
som dominerade. Den butik som de svarande besöker som butik nummer ett besöker de 
varje/nästan varje dag eller 1 gång per vecka. Butik nummer två besöks även den varje/nästan 
varje dag eller 1 gång per vecka. Butik nummer tre besöks 2-3 gånger per månad eller 1 gång 
varannan månad. När det gäller hur ofta de svarande äter ute på något matställe eller café 
anger de flesta att de äter ute cirka 2-3 gånger per månad eller 1 gång varannan månad. Det 
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populäraste matstället bland de svarande är restaurang och pizzeria Spåren, sedan är det 
Restaurang Lokstallet följt av Alvesta Hembageri.  
 
Utbudet som erbjuds i Alvesta centrum tycker de flesta är bra eller helt okej. Det är många 
som saknar en sportaffär. Andra butiker som saknas i centrum är bland annat riktiga pubar 
med längre öppettider, ur- och skomakare och fler butiker för ungdomar. Det är även många 
som efterfrågar fler uteserveringar eller utefik, det skulle få centrum att leva upp mer på 
sommaren. De flesta svarande är nöjda med öppettiderna i centrum, dock borde alla butiker ha 
samma öppettider. De allra flesta svarande tycker att det bästa med Alvesta centrumhandel är 
närheten. De flesta tar sig till Alvesta centrum med bil. När det handlar om frågan om 
parkeringsplatser så är det en delad mening om den frågan, det är dock lite fler som är 
negativa och tycker att det ska finnas fler platser. De flesta är positiva till att Storgatan har 
gjorts om till gårdsgata. När det handlar om förslaget om att göra om Storgatan till gågata är 
det en delad mening bland de svarande, en viss övervikt finns dock på dem som är negativa 
till förslaget.  
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8. ANALYS 
 
De som driver butiker i Alvesta centrum är mycket måna om att bevara sin handel. För att 
kunna bevara handeln gäller det bland annat att ha en trogen kundkrets. Många av de svarande 
i enkätundersökningen menar att det är viktigt att handla på hemmaplan, i den utsträckning 
som det går, för att handeln inte ska försvinna. Närheten till service är något som är högt 
prioriterad av många. Därför måste man bevara handeln, om man måste åka in till Växjö för 
att kunna handla går alvestaborna miste om närheten. De allra flesta, både butiksägare och 
alvestabor, tycker att det idag finns ett bra och varierande utbud i centrum. Något som dock 
de flesta är överrens om är att det saknas en sportaffär. För att bevara handeln i centrum och 
att få dit ännu fler butiker är det även viktigt med ett bra och fungerande samarbete mellan 
butikerna och den övriga servicen inne i centrum. Det bör även finnas ett gott samarbete, eller 
i alla fall en bra dialog, mellan butiksägarna, fastighetsägarna samt kommunen. I 
översiktsplanen för Alvesta kommun, samrådsversionen (2006, s.129) står det att för att man 
ska kunna utveckla ett så varierat handelsutbud som möjligt så behövs ett starkt samarbete i 
regionen kring dessa typer av frågor. 
 
För att kunna behålla kunderna i centrum bör man även lyfta upp och se över sådant som både 
handlarna och alvestaborna tycker är viktigt, så som tillgång till parkeringsplatser, 
gemensamma öppettider, tillgänglighet och så vidare. Frågan om parkeringsplatser är något 
som diskuterats mycket genom åren. Även fast de flesta Alvestabor menar att det bästa med 
centrumhandeln är närheten så tar de allra flesta bilen in till centrum, vilket innebär att 
behovet av fler parkeringsplatser är relativt stort. När jag ställde frågan om parkeringsplatser i 
min enkätundersökning så var det, bland de svarande, en delad mening om frågan om 
parkeringsplatser, det var lite fler som var negativa än positiva och tyckte att det skulle 
behövas fler parkeringsplatser. De flesta butiksägare är även dem överrens om att det behövs 
fler parkeringsplatser i centrum. Enligt översiktsplanen för Alvesta kommun, 
samrådsversionen, ska det i den planerade ombyggnaden av järnvägsstationen till ett modernt 
resecentrum ingå anordnande av ny bilparkering öster om stationsområdet (Översiktsplan för 
Alvesta kommun, samrådsversionen, 2006, s.149). Detta kan fylla behovet av 
parkeringsplatser i centrum. Just nu håller kommunen även på att göra en trafikplan där man 
förhoppningsvis ska komma fram till goda åtgärder när det gäller frågan om parkeringsplatser 
i centrum.  
 
En av förutsättningarna för centralortsteorin, som beskrevs i kapitel 4, var att människor ska 
handla i den egna orten eller på den ort som är belägen närmast ifrån den egna orten. Det 
sexkantiga mönstret som Christaller pratade om har blivit lite skevt i detta fall. Den lilla orten 
Alvesta ligger endast 18 kilometer ifrån residensstaden Växjö, med bil tar man sig från 
Alvesta till Växjö på endast 20 minuter, vilket det i större städer tar att förflytta sig mellan två 
stadsdelar. Detta är en stor nackdel för den mindre orten, som hamnar i skuggan av den större 
orten som har mycket mer att erbjuda när det gäller utbud och kulturella aktiviteter. Att 
Alvesta ligger så nära Växjö märks framförallt under lönehelgerna, som enligt vissa 
butiksägare är den sämsta försäljningshelgen under månaden. När lönen kommer så väljer de 
flesta att åka in till Växjö, till framförallt stormarknaderna på Samarkand och I11-området för 
att göra sina inköp. För att fler ska handla på hemmaplan när lönen kommer kanske man kan 
fundera på att göra någonting gemensamt inne i centrum, kanske man kan ha ett samarbete 
med musikskolan eller något liknande. För att en liten ort ska klara sig allra bäst så ska den 
vara lokaliserad relativt långt ifrån större städer. Det kan dock även finnas vissa fördelar för 
orter av Alvestas storlek att de är lokaliserade nära en större stad så som Växjö. Det kan 
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sporra handeln i de mindre orterna att bli ännu bättre och att satsa på en speciell nisch, som 
vissa butiker i Alvesta har gjort. Man kan även erbjuda en bättre och mer personlig service i 
mindre orter, vilket idag efterfrågas av många. I översiktsplanen för Alvesta kommun, 
samrådsversionen (2006, s.129) står det att för att små orter ska kunna överleva måste de 
profilera sig genom mer personlig och kundanpassad service.  
 
Enligt översiktsplanen för Alvesta kommun, samrådsversionen (2006, s.139) ska centrums 
identitet förstärkas och tillåtas att växa och förändras med invånarna och deras behov. Man 
bör använda attraktiva lägen i centrum för handel, restauranger och caféer så att centrum blir 
levande dygnet runt och inte bara under arbetstid. Just uteserveringar, framförallt caféer, är 
något som efterfrågas av både butiksägare och de boende i Alvesta. De menar att orten skulle 
bli mer levande och attraktiv om det fanns fler uteserveringar.  
 
Medelåldern på butiksägarna i centrum är idag 50 år, vilket innebär att centrumhandeln inom 
några år kommer att stå inför en generationsväxling. De flesta vill sälja sin verksamhet, att 
överlåta den till sina barn som ofta förr var vad de flesta gjorde, är idag inte så vanligt. Det är 
dock tre butiksägare som ska eller funderar på att överlåta verksamheten till barnen. Denna 
fråga om generationsväxling är något som kommunen och framförallt den lokala 
handelsföreningen bör ha i åtanke och kanske försöka börja planera för. Hur centrum ska 
locka till sig och bevara nya handlare. 
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9. SLUTSATS 
 
För att besvara uppsatsens syfte, hur centrumhandeln ska kunna överleva i småorter, ställdes 
ett antal delfrågor, svaren på dessa frågor presenteras här nedan. 

9.1 Hur påverkas handeln i småorter när konkurrensen är så stor från större städer, i 
detta fall, Växjö? 
 
Att större städer ligger nära mindre orter kan visa sig vara en nackdel för den senare. Detta 
visar sig till viss del vara fallet för Alvesta. I Alvesta märks detta speciellt under lönehelger då 
många alvestabor åker in till Växjö för att göra sina inköp, framförallt på stormarknaderna 
Samarkand och Handelsplats I11. Detta medför att Alvesta centrum blir relativt folktomt 
under dessa dagar. Att en större stad som Växjö ligger nära Alvesta märker även handlare, då 
de känner av konkurrensen. Det är säkerligen därför flera butiker har fått lägga ned sin 
verksamhet eftersom de blir utkonkurrerad av butikerna som finns i Växjö. Det finns även 
vissa fördelar att Alvesta ligger så nära Växjö. Flera av butikerna angav under intervjuerna att 
de har ett flertal kunder från Växjö, folk väljer att handla i en mindre stad eftersom det är 
bättre och en mer personlig service där. Många av butikerna i Alvesta har också en speciell 
nisch som inte finns inne i Växjö, vilket drar mer kunder. Det är även lättare att parkera i en 
mindre ort som Alvesta jämfört mot Växjö. En annan fördel för Alvesta är att när orten ligger 
nära Växjö så kan det sporrar butikerna i Alvesta att bli ännu bättre.  

9.2 Hur ser handelsutbudet ut i Alvesta centrum i dag? 
 
Många som deltagit i enkätundersökningen och som jag har intervjuat anser att utbudet i 
Alvesta centrum är bra och varierande. Som framgick i kapitel 5 finns det 22 stycken 
småbutiker i centrum. Det finns bland annat klädesbutiker för både dam och herr, 
presentbutik, fotobutiker, bokhandel, leksaksaffär, guldaffär, djuraffär, radio- och elaffär, 
hälsokost samt en optiker. Det finns även två blomaffärer, fyra hårsalonger samt en del annan 
service som banker, apotek, systembolaget, Pressbyrån och Hotell. I centrum saknas det dock 
en sportaffär. I och i nära anslutning till centrum finns det även åtta matställen, varav fyra är 
pizzerior, det finns även ett hembageri i centrum. Sedan finns det tre matbutiker som dock 
inte ligger i centrum; ICA, Hemköp och Netto. 
 

9.3 Vem är det som handlar i Alvesta centrum idag? 
 
Det är svårt att ange någon speciell kategori av människor som handlar i Alvesta centrum. Vid 
intervjuundersökningen framgick det att butikerna riktar in sig på alla typer av människor som 
är intresserade av det just den butiken har att erbjuda. Det är lite fler över 40 år som handlar i 
Alvesta än vad det är yngre. Som framgick av enkätundersökningen är det en del som saknar 
butiker för ungdomar under 20 år, vilket kan vara en orsak till att den åldersgruppen inte är så 
väl representerad som några som handlar i Alvesta centrum.  
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9.4 Vad kan man göra för att stärka handeln i Alvesta centrum? 
 
För att stärka handeln i Alvesta centrum kan man öka samarbetet mellan butikerna och den 
övriga servicen som finns i centrum. Det är även viktigt att handlare samarbetar med 
fastighetsägare och kommunen för att få ett bra och attraktivt centrum, det skulle alla parter 
vinna på i längden. Andra saker man kan göra för att göra centrum mer attraktivt är att ha fler 
uteserveringar och caféer, detta skulle göra centrum mer levande. Det är även viktigt att 
använda växtlighet, vatten, belysning och andra estetiska medel för att göra centrum mer 
attraktivt. I slutet av denna uppsats finns det ett antal rekommendationer som man kan försöka 
att jobba mot för att göra Alvesta centrum ännu mer attraktivt. De kan även användas i arbetet 
för att locka till sig fler kunder och framförallt göra Alvesta ännu mer konkurrenskraftigt mot 
den större staden Växjö.   
 

9.5 Hur ser hushållens inköp av varor ut? 
 
Som framgick av enkätundersökningen väljer de flesta att framförallt handla i de tre 
matbutikerna som finns i Alvesta; ICA, Hemköp och Netto. De svarande angav att de ibland 
handlar i småbutikerna som finns i centrum, men det är inte så ofta. Några av småbutikerna 
som är populära nere i centrum är bland annat Maries önskedröm som säljer presentartiklar, 
Butik M som säljer damkläder och Flitiga Lisas Blommor, även Alvesta bok- och 
pappershandel är en populär butik. Dessa butiker har en speciell nisch, de säljer saker som är 
lite ovanliga eller som har en fin och rolig design, vilket lockar fler kunder, även från andra 
orter. 
 

9.6 Hur kommer generationsväxlingen att påverka handeln i Alvesta centrum? 
 
Medelåldern på butiksägarna i centrum är idag 50 år. Många har inte så många år kvar till 
pension, vilket innebär att de snart måste börja fundera över vad de ska göra med sin 
verksamhet. Många har drivit sin verksamhet i Alvesta i många år och har en väletablerad 
kundkrets. Under intervjuerna framgick det att de flesta handlare vill sälja sin verksamhet när 
de går i pension, tre handlare ska eller funderar på att överlåta verksamheten till sina barn. 

9.7 Hur påverkar möjligheter till parkering handeln? 
 
Som framgick av intervjuundersökningen med handlarna i Alvesta centrum är närheten till 
parkeringsplatser viktigt för att kunder ska besöka deras butiker. Butiksägarna tycker att det är 
bra att det är max 2-timmars parkeringstid på parkeringsplatserna på Storgatan, alldeles 
utanför butikerna. Att det endast är tillåtet att parkera på dessa platser i två timmar medför, 
enligt butiksägarna, att det blir en rotation bland bilarna och att de därmed får fler kunder. För 
att se till så att ingen parkerar längre än två timmar finns det nu en parkeringsvakt som 
kontrollerar detta i centrum, vilket är mycket uppskattat bland butiksägarna. De som deltog i 
enkätundersökningen tycker också att parkeringsplatser är viktigt. Många tycker, till skillnad 
från butiksägarna, att 2 timmar är för kort tid att parkera.   
 
Att man kan parkera nära de butiker man ska handla i är mycket viktigt för handeln i Alvesta 
centrum. Det framgår att detta är mycket viktigare i småorter där man inte direkt går runt och 
flanerar som man till exempel kan göra i Växjö. I en större stad som Växjö kan man lättare 
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acceptera att parkera en bit ifrån butikerna och sedan gå. Eftersom väldigt många svarande i 
enkätundersökningen anger att de åker bil in till centrum är parkeringsplatser mycket viktigt 
för att bevara handeln i Alvesta centrum.  
 

9.8 Förslag till fortsatt arbete 
 
För att göra Alvesta centrumhandel ännu bättre är det, som jag har diskuterat, mycket viktigt 
med ett bra samarbete mellan alla de aktörer som har något intresse i centrum, så som 
handlare, fastighetsägare och kommunen. Ett fortsatt arbete kan vara att skapa ett 
handlingsprogram där man skriver upp vad de olika parterna var för sig kan göra för att skapa 
ett bättre centrum. Om alla dessa tar ett eget ansvar för vad de kan göra så kommer helheten, 
när dessa tre slås ihop, att bli mycket bättre. 
 



 42

10. NÅGRA REKOMMENDATIONER 
 
Vad kan man göra för att stärka handeln i Alvesta centrum? 
 

 Skapa ett bättre samarbete mellan butikerna och den övriga servicen i centrum. 
 Skapa ett bättre samarbete mellan handlare, fastighetsägare och kommunen. 
 Någon måste ta på sig rollen som ordförande i den lokala föreningen Svensk Handel i 

Alvesta. 
 Gå ut med gemensam reklam för centrumhandeln och restaurangerna i centrum. 
 Försöka komma överrens om gemensamma öppettider i centrum. 
 Förbättra parkeringsmöjligheterna. 
 Förbättra trafiksituationen på Centralgatan genom att ta bort refugen i mitten av gatan. 
 Se över hela trafiksituationen runt centrum, som just nu pågår, man måste speciellt se 

över de enkelriktade gatorna. 
 Försöka locka till sig fler butiker till centrum så att de tomma lokalerna fylls, 

exempelvis en sportaffär som är mycket efterfrågat av både handlarna och 
alvestaborna. 

 Göra centrum mer levande, speciellt under sommarhalvåret då många människor är 
ute, exempelvis ha fler uteserveringar och caféer. 

 Arrangera något gemensamt arrangemang under vissa lönehelger för att dra mer folk 
till centrum, kanske ett samarbete med musikskolan. 

 Flytta torghandeln till en annan plats närmare centrum, exempelvis Allbotorget. 
Torghandeln hålls idag på fredagar på torget utanför ICA. Under dessa fredagar dras 
alla människor dit och glömmer då bort handeln nere i centrum.  

 Göra centrum mer estetiskt tilltalande. Man bör se över buskage och liknande för att se 
om det är något som kan tas bort eller läggas till. Man kan bland annat välja att arbeta 
mer med vatten för att göra centrum trevligare och mer attraktivt. 
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Roland Ahl på Floods herrmode, 2008-04-18 
Anita Lindstedt på Alvesta bok och pappershandel, 2008-04-23 
Gunilla Västgren på Zoomaster, 2008-04-23 
Kristina Johansson på SYNSAM, 2008-04-23 
Margareta Sibner på Butik M, 2008-04-23 
Senada Dizdaric på Senadas skor, 2008-04-23 
Stig-Göran Estvall på Estvalls, 2008-04-23 
Marianne Ohlsson på Coro, dam- och herrkläder, 2008-04-24 
Viktoria Åkesson på Lilla Bus- Leksaksaffär, 2008-04-24 
Annette Erladsson på Lamie, 2008-04-24 
Annika Rydén på Stil (Maj-Britt Rydén, AB), 2008-04-24 
Lisa Jonasson på Flitiga Lisas Blommor, 2008-05-06 
Lenah Thuresson  på Alvesta Gardin och Sönmad, 2008-05-07 
Peter Sandgren på restaurang Lokstallet, 2008-05-07 
Ove Nilsson på Nilssons Audio-Video, 2008-05-07 
Eva-Gun Annerhagen på Hälsokost, 2008-05-08 
Annelie Platou-Rehnström på restaurang Paa Ströget, 2008-05-08 
 

Enkäter 
21 stycken från det östra bostadsområdet  
25 stycken från bostadsområdet Påvelsgård 
18 stycken från alvestabor som rör sig nere i centrum  
 

Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågor till handlare i Alvesta centrum 
Bilaga 2: Följebrev enkät om centrumhandeln i Alvesta 
Bilaga 3: Enkät om centrumhandeln i Alvesta 
Bilaga 4: Butiker och annan service i Alvesta  
 

Figurförteckning 
 
Figur 1 Alvesta kommun samt Alvestas lokalisering i Sverige. Källa: http://www.alvesta.se _______________ 6 
Figur 2 Centralortsteorin, hexagonalt mönster av byar.  Källa: http://webhost.bridgew.edu ______________ 16 
Figur 3 Kommuner i Kronobergs län sorterade efter antal invånare och centralitet, diagrammet är baserat på 
statistik från SCB. ________________________________________________________________________ 17 
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Figur 4 Det inringade området visar Alvesta centrum, kartbilden visar även de tre matbutikerna som finns i 
Alvesta; Hemköp, ICA och Netto. Källa: http://www.kartguiden.com ________________________________ 20 
Figur 5  Parkeringsplatser i Alvesta centrum. Källa: http://www.alvesta.se/___________________________ 24 
Figur 6 Detta är de två bostadsområden där jag delade ut enkäter om centrumhandeln. Det vänstra området är 
Påvelsgård och det högra området är Högalundsvägen på öster. Källa: http://www.kartguiden.com _______ 28 
Figur 7.  Den butik som de svarande anger att de handlar mest i. ___________________________________ 30 
Figur 8 Den butik som de svarande anger att de handlar näst mest i. ________________________________ 30 
Figur 9 Den butik som de svarande anger att de handlar i som nummer tre.___________________________ 31 
Figur 10 Besöksfrekvens i den butik som besöks mest i Alvesta. ____________________________________ 31 
Figur 11 Besöksfrekvens i den butik som besöks näst mest i Alvesta._________________________________ 32 
Figur 12 Besöksfrekvens i den butik som besöks som nummer tre i Alvesta. ___________________________ 32 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till handlare i Alvesta centrum 
 
1. Namn på butiken: 
 
2. Vilken bransch är företaget i? 
 
3. Namn på intervjuperson: 
 
4. Ålder på ägaren: 
 
5. Antal anställda: 
 
6. Vilket år startades verksamheten? 
 
7. Vilken typ av kunder har ni/inriktar ni er på? 
 
8. Hur många kunder har butiken ungefär under en vanlig vardag? 
 
9. Hur många kunder har butiken ungefär under en helg? 
 
10. Hur många kunder har butiken ungefär under en storhelg? 
 
11. Hur tycker du att samarbetet mellan de olika butikerna i Alvesta centrum fungerar? 
 
12. Vad tycker du om öppettiderna i centrum? 
 
13. Är det något som du saknar i Alvesta centrum? 
 
14. Vad tycker du om parkeringsmöjligheterna i Alvesta centrum? 
 
15. a) Har din verksamhet påverkats av att Alvesta centrum gjorts om till en gårdsgata? 

Nej 
Ja 
 

15. b) Om ja, på vilket sätt? 
 
16. Vad skulle du tycka om att centrum görs om till gågata, ett centrum för endast gående, där 
man utesluter all biltrafik? 
 
17. Vad tycker du om din verksamhets läge?  
 
18. Hur ser framtiden ut för din verksamhet? 
 
19. Vad händer med din verksamhet när du går i pension? 
 
Övrigt att tillägga: 
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Bilaga 2. Följebrev till enkäten  
 
Mitt namn är Beatrice Arvidson. Jag studerar sista terminen på samhällsplanerarprogrammet 
med internationell inriktning på Växjö universitet. I samarbete med planeringsenheten på 
Alvesta kommun håller jag just nu på att skriva mitt examensarbete om Alvesta 
centrumhandel. En del i mitt uppsatsskrivande består av att ta reda på vad boende i Alvesta 
tycker om centrumhandeln och utbudet som finns där samt att undersöka Alvestabornas 
köpvanemönster. För att ta reda på det skickar jag ut denna enkät till ett visst antal utvalda 
hushåll i Alvesta. Det är mycket viktigt för mig att så många som möjligt svarar på enkäten 
för att jag ska få ett tillräckligt underlag för min undersökning, så att resultatet blir 
tillförlitligt. Jag kommer att behandla dina svar helt konfidentiellt. Jag skulle vara mycket 
tacksam om du/ni skulle kunna ta er några minuter och besvara dessa frågor. Det skulle vara 
till mycket stor hjälp för mitt arbete och för att centrumhandeln i Alvesta ska utvecklas och bli 
ännu bättre. Om ungefär en vecka kommer jag att gå runt och samla in enkäterna, och hoppas 
att ni tills dess haft tid att besvara enkäten.   
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Beatrice Arvidson 
 
Har du några frågor får du gärna höra av dig.  
Beatrice Arvidson 
Email: barpp05@student.vxu.se 
Telefon: 0472-10246 
 
Handledare på Växjö universitet: Christer Persson, Docent i kulturgeografi, Universitetslektor  
Email: christer.persson@vxu.se 
Tjänstetelefon: 0470-70 82 12 
 
Kontaktperson på Alvesta kommun: Ingegerd Andersson, planeringschef 
Email: ingegerd.andersson@kommun.alvesta.se 
Tjänstetelefon: 0472-150 17 
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Bilaga 3. Enkät om centrumhandeln i Alvesta 
 
Fråga 1. Var gör du dina dagligvaruinköp? 
 
Fråga 2. Var gör du dina sällanvaruinköp? 
 
Fråga 3. Rangordna de tre butiker eller annan privat service som du oftast besöker inne i 
Alvesta centrum, där 1 är den butik du besöker oftast och så vidare: 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
Fråga 4. Hur ofta besöker du dessa tre butiker? 
Butik 1:  
Varje/nästan varje dag 
1 gång per vecka 
2-3 gånger per månad 
1 gång varannan månad 
Annat 
 
Butik 2:  
Varje/nästan varje dag 
1 gång per vecka 
2-3 gånger per månad 
1 gång varannan månad 
Annat 
 
Butik 3: 
Varje/nästan varje dag 
1 gång per vecka 
2-3 gånger per månad 
1 gång varannan månad 
Annat 
 
Fråga 5. Hur ofta besöker du något matställe/café inne i Alvesta centrum? 
Varje/nästan varje dag 
1 gång per vecka 
2-3 gånger per månad 
1 gång varannan månad 
Annat 
 
Fråga 6. Om du besöker något matställe/café i Alvesta centrum, vilket besöker du oftast? 
 
Fråga 7. Vad tycker du om utbudet i Alvesta centrum? 
 
Fråga 8. Är det något i utbudet som du saknar? 
 
Fråga 9. Vad tycker du om butikernas öppettider? 
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Fråga 10. Vad är bäst med centrumhandeln i Alvesta? 
 
Fråga 11. Om du inte handlar i Alvesta centrum, var handlar du då? 
 
Fråga 12. När du handlar i Alvesta centrum, hur tar du dig dit? 
 - Bil 
 - Går 
 - Cyklar 
Fråga 13. Vad tycker du om parkeringsmöjligheter i Alvesta centrum? 
 
Fråga 14. Vad tycker du om att Alvesta centrum har gjorts om till gårdsgata? 
 
Fråga 15.  Vad skulle du tycka om att göra om centrum till en gågata, ett centrum för endast 
gående, där man utesluter all biltrafik? 
 
Bakgrundsfrågor 
Kön:  
 Man 
 Kvinna 
Ålder: 
 15-20 
 21-35 
 36-54 
 55+ 
Hur många är ni i hushållet? 
 
Har du/ni några barn 
 Ja 

Nej 
Har du bil/tillgång till bil? 
 Ja 
 Nej 
 
Var arbetar du? 

i Alvesta centrum 
i Alvesta kommun 
i annan kommun, vilken? 

 
Övrigt att tillägga: 
 

  
 
 
 
 
 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4. Butiker och annan service i Alvesta centrum 
  
Småbutiker:  
Blondy, festklänningar 
Butik M, damkläder   
Floods, herrkläder 
Coros, dam- och herrkläder 
Småland galleri och ateljé 
Estvalls, fotobutik 
Alvesta bok- och pappershandel 
Studio Express, fotobutik 
Nilssons Radio och elaffär 
Marie´s önskedröm, presentbutik 
Lilla Bus, Leksaksaffär 
Lamie, damkläder samt makeup 
Optiker Dominique SYNSAM 
Senada skor och kläder 
Lindhs guld 
Zoomaster 
Alvesta tyg och sömnad 
Håkans glas och ram 
Stil, damkläder 
Hälsokost 
 
Matställen: 
Alvesta hembageri 
Lammet och grisen  
Paa Ströget 
Pub och Restaurang Lokstallet 
Hårsalong: 
Hårmagazinet 
Niesels  Herrsalong 
Salong 14 
Studio 22 
 
Blombutiker: 
à la Fleuriste Blomsterhandel HB 
Flitiga Lisas Blommor 
 
Mataffärer: 
ICA 
Hemköp 
Netto 
 
Övrig service: 
Apoteket 
Systembolaget 
Time 
Pressbyrån 
Hotell och restaurang Rådmannen 
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Solarium MEDDO, dropp in 
Sköna Fötter 
Smålandsposten 
Swedbank 
Nordea 
Handelsbanken
Pizzeria Victoria 
Restaurang och Pizzeria Spåren 
Restaurang Bella Capri 
 
 


