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1. INTRODUKTION 

1.1. Inledning 
Idag tycks allt mer försäljning av såväl daglig- som sällanköpsvaror ske på platser utanför städerna 

till en grupp konsumenter som i hög grad är bilburna. Butikerna på dessa platser är inte sällan stora 

lagerlokalsliknande lador för företag som tack vare försäljningsvolymerna kan antas hålla lägre 

priser än eventuella småskaliga konkurrenter. Denna utveckling kan kallas för en externalisering av 

handeln och innebär alltså att försäljning som tidigare fanns i stadskärnor, stadsdelar och mindre 

orter lokaliseras till handelsområden utanför centralorterna. Jag förutsätter att läsaren har besökt 

sådana områden och kan se något av dem framför sig. De är ofta belägna vid trafiknoder eller 

industriområden, med stormarknader för ett eller flera av landets största dagligvaruföretag, 

byggvarubutiker, leksaksförsäljare, bolag inom inrednings- och möbelbranschen, elektronikkedjor, 

snabbmat och kanske någon bensinmack. 

Parallellt med externaliseringen pågår även en koncentration av handeln. Dessa två parallella 

processer rör sig dock delvis på olika geografiska plan. Medan externaliseringen i huvudsak är en 

process som omfördelar handel på lokal geografisk nivå, är koncentrationen av handeln mer 

regional till sin natur. Enligt en rapport från Handelns utredningsinstitut har den stora majoriteten av 

detaljhandelns tillväxt under det senaste decenniet skett i en knapp femtedel av landets kommuner. 

Därtill ökade omsättningen för handeln i centralorternas stadskärnor och de externa 

handelsområdena i betydligt större omfattning än i stadsdelar och mindre orter. I praktiken innebär 

det en omflyttning av handeln rent geografiskt, vilket får till följd att den inte bara koncentreras till 

vissa kommuner, utan även inom kommunerna.1  

Det pågår alltså två parallella processer av externalisering och koncentration, där externa 

handelsplatser och stadskärnor tycks vara vinnarna på stadsdelarna och de omgivande mindre 

orternas bekostnad. Eftersom stadskärnorna och externhandeln i högre grad kompletterar varandra 

med olika sorters utbud av varor och tjänster kan dessa generellt sett samexistera. Medan människor 

kan åka till de externa stormarknaderna för att handla byggvaror, hemelektronik, mat och möbler, 

kan de besöka stadskärnan för att uträtta andra ärenden, såsom att gå på bio, äta på restaurang, 

besöka mindre butiker eller helt enkelt njuta av stadsmiljön. Enligt Rämme och Rosén är relationen 

mellan centralorternas stadskärnor och externa stormarknader delvis komplementär, det vill säga att 

de två olika platserna fyller olika funktioner för konsumenterna. Det innebär att man undviker att 

konkurrera med samma utbud eller om samma kundgrupper, vilket gör att konkurrensen om 
                                                 
1 Rämme, U., & Rosén, E. (2008). Hot eller möjlighet? En analys av externahandelns effekter på den etablerade 

handeln. Stockholm: Handelns utredningsinstitut, s. 5 
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köpkraft inte heller blir lika hård som exempelvis mellan mindre och större orter.2 

Sverige är förvisso inte är unikt i denna utveckling, men vi utmärker oss i vår avsaknad av 

statliga regleringar för var detaljhandeln får etableras. I Sverige sköts detta istället på lokal nivå, det 

vill säga i kommunerna. Det gäller särskilt dagligvaruhandeln, där kommunerna har ett ansvar att 

säkra medborgarnas tillgång till livsmedel.3 Det finns flera studier som visar och undersöker 

utvecklingen med externalisering och koncentration av detaljhandeln i Sverige. Exempelvis 

Forsberg, som bland annat undersökt hur man från kommunalt håll ser på externa etableringar. 

Dessa studier är dock från slutet av 1990-talet och låter dessutom inga andra aktörer än 

kommunpolitiker och kommunplanerare komma till tals. Därmed kan man fråga sig hur de 

kommunala aktörerna resonerar idag, femton år efter Forsbergs studier. Vad anser de kommunala 

politikerna, planeringstjänstemännen och detaljhandelsföretagen? Det är genom att samla och 

analysera dessa aktörers bedömningar som jag hoppas kunna lämna ett eget bidrag till detta 

studiefält inom den ekonomiska geografin.4 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats tar således avstamp förändringsprocessen med externalisering och koncentration av 

den svenska detaljhandeln. Uppsatsen undersöker de främsta aktörerna i denna förändringsprocess; 

på hur de analyserar processen och sin roll i densamma. Jag definierar de främsta aktörerna som de 

kommunalt förtroendevalda, de kommunala tjänstemännen, samt företagen. Det vill säga de aktörer 

som har direkt påverkan på etableringarna. 

Syftet är kortfattat att undersöka vilken aktör – om någon – som kan anses styra utvecklingen. 

De frågeställningar som ska besvaras är: 

 

1. Hur ser de inblandade aktörerna i form av handlare, politiker och tjänstemän på sina roller i 

förändringsprocessen med externalisering och koncentration av svenska detaljhandeln? 

2. Vilka krafter anser aktörerna driver dem i denna utveckling? 

3. Anser aktörerna att de dragit några lärdomar inför framtiden av den hittillsvarande 

utvecklingen? 

 

Frågorna kommer besvaras genom intervjuer med kommunalt förtroendevalda, kommunala 

tjänstemän, företag, samt även i ett fall med företrädare för en lokal hembygds-
                                                 
2 Ibid., s. 8 
3 Forsberg, H. (1995a). Out-of-town shopping centres in Sweden - a political struggle for purchasing power. 

Scandinavian Housing and Planning Research, 12 (2), s. 110. 
4 Forsberg, H. (1998). Institutions, consumer habits and retail change in Sweden. Journal of Retailing and Consumer 

Services, 5 (3), s. 187 
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/intresseorganisation. Aktörernas synsätt utifrån frågeställningarna kommer att ses som indikatorer 

på det fenomen som uppsatsen undersöker, det vill säga externaliserings- och 

koncentrationsprocessen, samt vilken aktör – om någon – som bestämmer över denna.  Det är alltså 

fenomenet, inte aktörernas synsätt, som står i fokus. 

1.3. Metod 

1.3.1. Metodval 
Målet för denna uppsats är att undersöka vilka aktörer som styr utvecklingen kring 

externaliseringen och koncentrationen av handeln i Sverige. Vilka är då aktörerna som avses? I 

Sverige har kommunerna planmonopol, vilket innebär att de kommunala politikerna är 

beslutsfattare som möjliggör lokaliseringar. Därmed får de anses representera det politiska systemet 

när det gäller denna typ av handelsetableringar. Till sin hjälp har politikerna  i huvudsak kommunala 

tjänstemän, vilka med sina kunskaper och beslutsunderlag också kan förmodas ha inflytande över 

besluten. Företagen är slutligen givna aktörer, såsom varandes de som faktiskt vill etablera sig och 

bedriva näringsverksamheterna i fråga.  

Samtliga dessa aktörer – de förtroendevalda, tjänstemännen och företagen – är utvalda för att 

få en relativt heltäckande bild av den förändringsprocess inom detaljhandeln som denna uppsats 

undersöker. På ett teoretiskt plan skulle man även kunna peka ut konsumenterna som en fjärde 

aktör. Men eftersom de inte är direkt involverade i etableringsprocessen, utan snarare är en aktör 

genom sin kollektiva efterfrågan av varor och tjänster, väljer jag att inte studera konsumenterna som 

aktör i denna uppsats. 

Att undersöka dessa aktörers påverkan på beslutsprocessen kan naturligtvis göras på flera 

olika sätt. En kvantitativ studie med samma syfte skulle kunna studera antalet handelsetableringar i 

Sverige under en viss tidsperiod, förekomsten av kommunala avslag, överklaganden, etc. Det skulle 

även gå att undersöka hur etableringar uppkommit i vissa regioner, exempelvis om och i så fall hur 

de spridit sig från en kommun till andra. Jag menar dock att dessa typer av kvantitativa modeller 

skulle missa mitt syfte, eftersom man då inte finge ta del av aktörernas egna reflektioner, 

resonemang, tolkningar och förklaringar av situationen och sitt eget agerande. Som Robinson 

uttrycker det i sin bok Methods & Techniques in Human Geography är jag ute efter ”meanings 

rather than behaviour, and for an individual's own interpretation of events”.5 Aktörernas reflektioner 

och resonemang kan sedan tjäna som indikatorer på fenomenet som uppsatsen undersöker.  

Denna uppsats använder sig därför av en kvalitativ metod. För att bäst kunna fånga in 
                                                 
5 Robinson, G. M. (1998). Methods and Techniques in Human Geography. Chichester: John Wiley and Sons Ltd, s. 

409 
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aktörernas personliga perspektiv använder jag mig av intervjuer. Jag har inhämtat information från 

aktörerna genom att intervjua ett antal personer som får representera varje aktör. Mer om vilka 

informanterna är och hur intervjuerna gått till följer nedan.  

1.3.2. Val av material och informanter 
Den del av uppsatsen som ger en bakgrundsbild av förändringsprocessen med externalisering och 

koncentration av handeln baseras uteslutande på vetenskaplig litteratur inom samma område. Jag 

har dessutom använt mig av företagen och kommunernas hemsidor för att få bakgrundsinformation 

om informanters respektive organisationer inför intervjuerna.  

Valen av undersökningsobjekt och intervjuinformanter har gjorts för att uppnå så hög validitet 

som möjligt. I uppsatsen representeras handeln av företag inom dagligvaruhandeln. Anledningen till 

detta är att dagligvaruföretagen finns i hela landet, har en blandning av olika butiksstorlekar och 

etableringstyper som sällanköpshandeln generellt sett inte har. Företag inom dagligvaruhandeln kan 

således ha såväl stora externa stormarknader som små kvartersbutiker. Detta innebär att processen 

med externalisering och koncentration av handeln kan försiggå inom företagen, något som i 

förlängningen kan innebära att de märker utvecklingen inom sina egna organisationer. Därmed 

förväntas de kunna ge en mer heltäckande bild av förändringsprocessen, till skillnad från 

exempelvis sällanköpsföretag som har färre typer av etableringar. I denna uppsats intervjuas därför 

representanter för de tre största dagligvaruföretagen i Sverige, nämligen Coop, Ica och Axfood. De 

två första företagens butiker drivs under eget namn. Axfood driver främst butikerna Willys, 

Hemköp och Prisxtra.  

Vad gäller intervjuinformanter bland kommunalt förtroendevalda och tjänstemän, har jag valt 

att intervjua personer i tre olika kommuner och en mindre ort. Kommunerna är Borlänge, Säter och  

Örnsköldsvik, medan den mindre orten är Husum. Anledningen till att jag valt dessa orter är utifrån 

deras handelsstruktur och relation till varandra.  

När det gäller Borlänge är det en ort som haft stor tillväxt inom detaljhandeln under de 

senaste tjugo åren. År 1990 öppnade det externa köpcentret Kupolen i Borlänge. Enligt sina egna 

uppgifter är Kupolen Dalarnas största köpcentrum med 4,6 miljoner besökare per år.6 Detta 

handelsområde har givetvis påverkat detaljhandeln i resten av kommunen. Så utmärker sig Borlänge 

genom att vara en av de orter i Sverige med störst andel av kommunens handelsanställda i externa 

handelsområden. Enligt statistik från kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet uppgår 

andelen anställda i Borlänges externa områden år 2010 till hela 67,7 procent. Motsvarande siffra för 

                                                 
6 Om Kupolen. http://www.kupolen.nu/Kjopesentre-SE/Kupolen/Om-Kupolen2 (2013-02-06) 
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stadskärnan är endast 10,2 

procent.7 Jämfört med andra orter 

i Sverige är denna fördelning till 

förmån för extern handel närmast 

unik. Endast ett fåtal andra orter 

som närmast får betraktas som 

specialfall (exempelvis Ullared, 

Kållered och Valbo) kommer i 

närheten av Borlänge. Det är 

rimligt att anta att Kupolen inte 

bara påverkat handeln i Borlänge 

kommun, utan även i 

kringliggande kommuner. Om 

inte annat torde besöksstatistiken 

som refererats ovan tyda på det. 

Därför kommer denna uppsats 

även att vända sig till Säter, som är en av Borlänges grannkommuner. Genom att få med både 

Borlänge och Säter i uppsatsen hoppas jag kunna spegla inte bara hur Kupolen påverkat handeln 

inom Borlänge och hur kommunen handskas med detta, utan även hur en mindre grannkommun 

påverkas.  

Valet av Örnsköldsvik är gjort utifrån samma statistik som för Borlänge. Till skillnad från 

Borlänge har dock Örnsköldsvik en relativt stor andel av sin handel i stadskärnan. Enligt statistiken 

från Uppsala universitet har Örnsköldsviks kommun 54,2 procent av sina handelsanställda i 

stadskärnan år 2010, vilket är bland de högsta andelarna i Sverige.8 Genom att utgå från Borlänge 

och Örnsköldsvik hoppas jag kunna närma mig processen med externalisering och koncentration 

från två olika håll. Dels genom Borlänge som utmärker sig med att vara en ort med mycket extern 

handel, och dels genom Örnsköldsvik som åtminstone i förstone tycks utvecklas annorlunda. 

Precis som med paret Borlänge och Säter vill jag även undersöka någon grannort till 

Örnsköldsvik för att se hur den påverkas. Örnsköldsviks kommun är dock med sina cirka 6 800 km2 

Sveriges femtonde största kommun till ytan räknat. Från centralorten är det ungefär 10 mil till 

närmaste större ort norrut (Umeå) och cirka 9 mil till närmaste likvärdiga ort söderut (Kramfors). På 

grund av kommunens storlek och avstånden till grannstäderna anser jag det inte troligt att 

                                                 
7 Databasen Place. Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet (2013-01-25) 
8 Ibid. (2013-01-25) 

Illustration 1: Dalarnas kommunindelning. Borlänge och Säter ligger i södra delen av länet. 
Bildkälla: www.ne.se 
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handelsutvecklingen i Örnsköldsvik har någon direkt effekt på grannkommunerna. Däremot är det 

rimligt att tänka sig att mindre orter inom kommunen påverkas. Exempel på sådana orter är Bjästa, 

Bredbyn, Mellansel och Husum. Bland dessa orter har jag valt ut Husum. Detta för att orten ligger 

relativt nära centralorten Örnsköldsvik (cirka 2 mil), är tillräckligt stor för att kunna ha egen handel 

(cirka 2 000 invånare) och för att orten har en aktiv lokal hembygds- och intresseorganisation som 

jag kunnat hämta intervjuinformanter från. Dessa personer får genom sina lokalkunskaper motsvara 

de kommunala politiker och tjänstemän jag hade kunnat prata med om Husum vore en 

grannkommun till Örnsköldsvik.  

Genom att göra dessa val 

av aktörer får uppsatsen 

sammantaget en uppsättning 

informanter med olika typer av 

relationer till varandra. 

Handelsaktörerna borde tala dels 

som konkurrenter och dels som 

verksamma i samma bransch med 

liknande intressen. De två 

ortsparen Borlänge-Säter och 

Örnsköldsvik-Husum är likaledes 

grannar, potentiella 

samarbetspartners och  

konkurrenter om handel. De olika 

ortsrepresentanterna tillhör både olika grupper och orter; så är exempelvis kommunalråden 

medlemmar i den gemensamma gruppen folkvalda, men samtidigt också representanter för sina 

hemorter och deras intressen. Just genom att välja informanter bland aktörer som har den här typen 

av relationer, får uppsatsen ett källmaterial som bör kunna ge intressanta svar på frågeställningarna 

och uppsatsens syfte. 

I nästa avsnitt nedan redogörs vidare för vilka informanterna varit, samt hur intervjuerna 

genomförts. 

1.3.3. Presentation av informanterna samt intervjuernas upplägg 
De flesta informanter är valda utifrån den organisation de arbetar i eller företräder. Jag har intervjuat 

en eller två personer samtidigt beroende på vad som varit möjligt för de olika informanterna. I ett 

specifikt fall, intervjuerna i Husum, är dock informanterna utvalda utifrån sin position och bakgrund 

Illustration 2: Västernorrlands kommunindelning. Husum är inte utmärkt på kartan, men ligger två 
mil nordöst om Örnsköldsvik. Bildkälla: www.ne.se 
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i lokalsamhället. I detta fall har intervjun mer tagit formen av ett samtal med en fokusgrupp, 

eftersom informanterna var tre till antalet. Mer om detta nedan. 

När det gäller informanterna på dagligvaruföretagen, har jag i samtliga fall träffat 

etableringschefer från respektive företag. De intervjuade är Lars Åke Johansson, etableringschef på 

Axfood, Anders Rovér, regional etableringschef på Coop, samt Magnus Björklund, regional 

etableringschef på Ica. Jag har fått kontakt med samtliga informanter genom att vända mig direkt till 

respektive företag och efterfråga den mest lämplige personen att intervjua utifrån uppsatsens ämne.  

Vad gäller informanterna från kommunerna Borlänge, Säter och Örnsköldsvik har jag träffat 

ett antal kommunalråd och kommuntjänstemän från varje kommun. Informanter för Borlänge var 

Jan Boman, kommunalråd (S) och kommunstyrelsens ordförande, samt Bengt Lindberg, 

näringslivsutvecklare. Dessa två intervjuades separat. I Säter intervjuade jag Abbe Ronsten, 

kommunalråd (S) och kommunstyrelsens ordförande, samt Kjell Bergqvist, näringslivsutvecklare. 

Dessa intervjuades tillsammans vid samma tillfälle. Örnsköldsviks kommun ställde upp med två 

tjänstemän som intervjuades vid ett tillfälle;  Thomas Lundgren, planerare, och Lena Lindström, 

näringslivsutvecklare. Dessutom träffade jag Glenn Nordlund, kommunalråd (S) med ansvar för 

näringslivsfrågor.  

Vid alla dessa intervjuer, för Axfood, Coop, Ica, Borlänge, Säter och Örnsköldsvik, gjordes 

intervjuerna på ett mycket liknande sätt. Samtliga intervjuer genomfördes på plats, det vill säga på 

företagens huvudkontor i Solna eller i respektive kommuns egna lokaler. Vid varje enskilt 

intervjutillfälle utgick jag från en löst strukturerad intervjumanual, detta för att ge större utrymme 

till informanten att själv resonera kring sina svar och dels för att ge mig utrymme att anpassa 

frågorna till informanternas svar. Men även om ordning och formuleringar av enskilda frågor 

anpassades till informanten och organisationen ifråga är manualerna i stort sett lika varandra. Varje 

manual innehåller ett antal frågor eller teman som jag ville diskutera under intervjun. Dessa teman 

berörde informanternas syn på sin kommun eller sitt företag och dess hantering av 

handelsetableringar, samt relationen mellan kommun och detaljhandelsföretag. Jag bad även om 

informanternas bedömning av kommunen/företagets roll i centraliseringen och koncentrationen av 

handeln, vilka kriterier kommunen/företaget utgår från i arbetet med handelsetableringar, samt 

vilken roll miljöfrågor spelar vid etableringar. I vissa fall tillkom även ytterligare teman genom 

informanternas egna resonemang. Intervjuerna kan därför närmast betraktas som 

semistrukturerade.9 Intervjumanualerna återfinns som bilagor längst bak i denna uppsats. 

Som tidigare nämnts skiljde sig dock intervjun i Husum från de övriga. Orten var tidigare 

                                                 
9 Hay, I. (red.). (2005). Qualitative Research Methods in Human Geography (2 uppl.). South Melbourne: Oxford 

University Press, s. 88. 
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centralort i Grundsunda kommun, men sedan kommunsammanslagningen 1971 ingår orten i 

Örnsköldsviks kommun. Därför fanns inga förtroendevalda eller kommuntjänstemän på samma sätt 

som med de andra orterna som undersökts i denna uppsats. Jag valde därför att vända mig till en 

lokal intresseorganisation, Grundsunda framtidsgrupp, för att få tag på informanter med lämpliga 

kunskaper. Med hjälp av organisationens ordförande, Yvonne Häggström, fick jag kontakt med ett 

antal informanter utifrån deras bakgrund och kunskaper om orten. Dessa personer var Ulf Nordin, 

lokal politiker (S), Laila Rödin, föreningsaktiv, samt Bosse Sundström, företagare. Dessa 

informanter valdes för att i möjligaste mån få en grupp personer som i sina sammantagna kunskaper 

skulle kunna motsvara den typ av personer jag träffat i Borlänge, Säter och Örnsköldsvik.  

En stor skillnad jämfört med dessa orter var dock att informanterna från Husum inte 

yrkesmässigt företrädde en organisation direkt inblandad i de processer denna uppsats skildrar, 

varför de inte kunde förväntas ha samma tjänstemannamässiga kunskap som mina övriga 

informanter. Därför valde jag att samla dem till en fokusgrupp istället för att intervjua dem en och 

en. På så vis kunde de komplettera varandra i en diskussion kring mina frågeställningar.10 11 

Eftersom såväl informanterna som intervjuupplägget för Husum avvek från de övriga, var 

intervjumanualen också annorlunda formulerad. Då Husum i likhet med Säter valts för att ge den 

lilla ortens perspektiv i relation till centralortens handelsutveckling, anpassades frågeställningarna 

särskilt utifrån detta. Intervjun kretsade därför kring handeln i Husum och dess relation till 

grannorterna, möjligheterna att bedriva handelsverksamhet i Husum och hur informanterna 

upplevde att Örnsköldsviks kommun hanterar handelsfrågor. Även denna intervjumanual återfinns 

som bilaga till uppsatsen.  

På detta vis har informanterna valts för att ge så bra bild av den egna organisationen, företaget 

eller hemorten som möjligt. Men även om informanterna således valts med omsorg, finns som alltid 

risk att källmaterialet påverkas av såväl informanterna som intervjuarens åsikter, förförståelse, 

fördomar och liknande. Nedan görs därför en källkritisk granskning av informanter och 

undertecknad. 

1.3.4. Källkritik 
Som framgått bygger en stor del av uppsatsen på material från intervjuer. Därmed infinner sig risk 

för subjektivitet i två led, dels från informanterna och dels från undertecknad. Vad gäller 

informanterna innebär detta att deras utsagor ska ses som subjektiva utlåtanden, inte faktautsagor.   

Detta eftersom varje informant som alla andra människor talar utifrån sin egen kunskap, position, 

                                                 
10 Ibid., s. 120 ff. 
11 Robinson, G. M. (1998). Methods and Techniques in Human Geography. Chichester: John Wiley and Sons Ltd., s. 

417 ff. 
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fördomar, åsikter, intressen, etc. Denna subjektivitet behöver inte automatiskt vara till nackdel för 

uppsatsen, eftersom syftet är att utifrån aktörernas subjektiva bedömningar undersöka ett visst 

fenomen. Sådana subjektiva bedömningar måste därför betraktas som positiva ur uppsatsens 

perspektiv. Problemet är snarare att identifiera och minimera den typen av negativ subjektivitet som 

kan innebära att informanten exempelvis inte är ärlig i sina svar eller talar utifrån sin arbetsgivares 

intresse. Denna typ av subjektivitet är svår att undgå, men går att minimera genom att välja 

informanter med omsorg, genom att vara medveten om vilka risker till sådan subjektivitet varje 

informant kan innebära och genom välformulerade frågor i intervjusituationen. Nedan vill jag 

därför lyfta fram de särskilda risker till negativ subjektivitet som återfinns i denna uppsats och 

diskutera dessa. 

Jag bedömer att en av de största riskerna till denna typ av subjektivitet bland informanterna är  

att de talar i sin egen organisations intresse. När det gäller informanterna från Coop, Ica och Axfood 

kan förutsättas att de som anställda åtminstone delvis talar utifrån sitt företags intressen. 

Informanterna från kommunerna har förvisso inte lika direkta ekonomiska intressen som 

företagsrepresentanterna, men kan ändå förväntas tala i sina kommuners intresse, eller 

överdriva/underskatta sitt eget inflytande. När det gäller kommunalråden tillkommer dessutom en 

politisk dimension, då de tillhör samma politiskt parti (Socialdemokraterna) och kan förväntas att 

även tala utifrån detta medlemskap. Jag hoppas att denna uppenbart politiska subjektivitet ska 

kunna hanteras dels genom att jag kontrollerat med såväl kommunalråd som kommuntjänstemän om 

handelsfrågor är politiska stridsfrågor i kommunerna (vilket inte var fallet), och dels genom att vara 

förberedd på att informanterna som kommunalråd kan komma att för sitt politiska parti snarare än 

för sin kommun (vilket förekom, om än i liten omfattning). 

När det gäller informanterna i Husum är bristerna hos källan av en annan natur. Eftersom det 

är frågan om personer som inte deltar som informanter i rollen som professionella företrädare för ett 

företag eller en kommun undgår jag å ena sidan subjektivitet utifrån lojalitet till den egna 

organisationen. Men å andra sidan uppstår därmed en annan typ av brist just i och med detta 

förhållande, eftersom deras kunskaper i ämnet därmed skulle kunna vara mindre omfattande än de 

professionella tjänstemännen/politikerna. Detta förhållande har jag som tidigare nämnt försökt 

parera genom att organisera intervjun som en fokusgrupp istället för enskilda intervjuer. 

De risker till negativ subjektivitet som nämns ovan minskar delvis genom att antalet 

informanter är relativt stort, vilket gör att olika utsagor kan jämföras kritiskt med varandra och 

bedömas tillsammans. Exempelvis kan flera liknande utsagor från olika informanter gör att dessa 

kan antas ha ett högt värde. Dessutom kan jag jämföra utsagorna med den tidigare forskning på 

området som refereras nedan.  
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Slutligen, vad gäller mig personligen, har jag i möjligaste mån försökt minimera min inverkan 

på informanterna under intervjuerna. Detta genom att exempelvis genomföra intervjuerna på plats 

på informanternas ”hemmaplan”, genom att så mycket som möjligt låta informanterna föra 

samtalen, samt genom att inte låta kunskaper från tidiga informanter påverka mina frågor till de 

senare.12 

1.3.5. Disposition 
Den första delen av denna uppsats introducerar till ämnet, anger dess syfte och frågeställningar, 

samt redogör för den metod jag använt mig av. I den vidare läsningen av denna uppsats återfinns 

först en litterturöversikt med tidigare studier och litteratur i ämnet, där jag kommer visa på hur 

processen med externalisering och koncentration inom handeln ser ut i Sverige och internationellt. 

Därefter följer en kortare redogörelse för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Sedan redogörs för 

själva resultatet i form av en analys av intervjuerna samt en diskussion av materialet utifrån 

uppsatsens frågeställningar. Slutligen resonerar jag kring uppsatsens resultat och möjliga vidare 

forskningsämnen i en avslutande diskussion. 

 

 

                                                 
12 Hay, I. (red.). (2005). Qualitative Research Methods in Human Geography (2 uppl.). South Melbourne: Oxford 

University Press, s. 88 ff. 
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2. LITTERATURÖVERSIKT 

2.1. Introduktion 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i hur detaljhandeln, symboliserad av dagligvaruhandeln, 

externaliserats och koncentrerats lokalt och regionalt i Sverige. Denna process är dock en del av 

större skeenden på såväl nationell som global nivå. Under de senaste femtio åren har detaljhandeln 

ändrat karaktär, såväl vad gäller hur försäljningen är lokaliserad som hur företagen är organiserade. 

Förenklat kan sägas att försäljningen ändrat form från att ha skötts av små handlare och affärer med 

mindre lokala upptagningsområden, till att nu skötas i färre stora livsmedelsbutiker eller 

stormarknader ofta lokaliserade utanför städerna, längs transportleder eller i stadskärnor. Företagen 

har gått från att ha varit antingen självständiga handlare eller lokala butikskedjor, till att bli 

nationella eller globala företag med inflytande inte bara över försäljning, utan även över produktion 

och distribution av varor. Anledningen till att jag tar upp dessa processer tillsammans är för att det 

utgör en viktig del av förståelsen i ämnet. Om inte företagen hade ändrat plats och sätt för 

försäljningen hade de heller inte kunnat åstadkomma den ökade skalan och globala omfattningen på 

sin verksamhet, och vice versa. 

Mycket av den internationella (engelskspråkiga) litteraturen berör eller utgår från Wal-Mart, 

förmodligen eftersom detta företag inte bara är störst inom detaljhandeln, utan också ett av världens 

största företag. Denna fokus inom litteraturen på ett specifikt företag kan ses som en svaghet 

eftersom detta utgör endast ett exempel i en bransch med många företag. Men enligt den litteratur 

som ger generella beskrivningar av detaljhandelsmarknaden tycks även andra detaljhandelskedjor 

följa en utveckling som i mångt och mycket liknar Wal-Marts. Därför menar jag att även litteratur 

som fokuserar på Wal-Mart bör kunna användas i beskrivningar av förhållanden som rör marknaden 

i stort.  

Nedan kommer jag först att ge en översikt av hur litteraturen beskriver detaljhandelns 

utveckling globalt. Efter detta följer en redogörelse för trenden med externalisering och 

koncentration av handeln, med särskild fokus på Sverige. Jag gör inte anspråk på en heltäckande 

bild av forskningen på området, utan vill snarare belysa ett antal faktorer som är särskilt intressanta 

för denna uppsats.  

2.2. Detaljhandeln blir global och storskalig 
Precis som för marknadsekonomin i övrigt är ett centralt tema i detaljhandelns utveckling dess 

ständiga strävan efter koncentration och storskalighet. Under decennierna närmast efter Andra 

världskriget förändrades dagligvaruhandelns struktur i Nordamerika och Västeuropa så att de små, 
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ofta fristående, butikerna ersattes av färre, större enheter anslutna till butikskedjor. Detta beror till 

stor del på att butikerna genom att slå sig samman i kedjor eller gemensamma distributionssystem 

kunde sänka priserna och därmed vinna konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. 

Koncentrationen på färre och större aktörer tog fart i hela västvärlden under 1960- och 70-talen 

genom uppköp och nedläggningar. Exempelvis gick samtliga av Wal-Marts tio största konkurrenter 

i konkurs under de 35 år som följde företagets grundande 1962 (Kumar, 1997, s. 834).13  

Med viss variation är denna utveckling gemensam för hela västvärlden. Under 2004/2005 var 

situationen sådan i EU15-länderna att de fem största dagligvaruaktörerna i respektive land hade i 

genomsnitt 50% av marknaden.14 I Sverige hade de fyra största dagligvaruaktörerna (Axfood, 

Bergendahls, Coop och Ica) hela 92 procent av marknaden 2002.15 Företagen har alltså blivit färre 

och större, precis som deras butiker.  

Koncentrationen bland företagen skapade allt eftersom överackumulation och sänkt 

försäljningstillväxt. Företagen började därför försöka expandera även utanför sina hemländer. 

Denna typ av internationella investeringar tog fart under 1990-talet, då liberaliserade regleringar 

och strukturanpassningsprogram i rika och fattiga länder gjorde direktinvesteringar möjliga i en 

högre omfattning än tidigare.16 Investeringar utanför hemmamarknaden blev därmed ett sätt för 

företagen att försöka väga upp den hårda konkurrensen och överackumulationen på 

hemmamarknaden. I en undersökning av världens tio största detaljhandelsföretag (där bland annat 

nederländska Royal Ahold, Icas huvudägare, återfinns på tionde plats) visar Baud och Durand hur 

dessa företags försäljningstillväxt på sin hemmamarknad sjönk från 30 till 5 procent under perioden 

1990-2007. Under samma tid ökade dock dessa företag sina omsättningar med i genomsnitt smått 

fenomenala 550 procent, samtidigt som världens sammantagna BNP ökade med 140 procent. 

Genom att expandera sin verksamheter utanför hemmamarknaden kunde företagen alltså parera en 

skärpt konkurrens på hemmaplan och dessutom åstadkomma en kraftig tillväxt.17 Ett exempel på 

detta är den franska dagligvarukedjan Carrefour, som 2008 var ett av de företag som hade mest 

verksamhet utanför hemlandet. Då hade man verksamhet i sammanlagt 33 länder, med 57 procent 

av den totala försäljningen utanför Frankrike. Under hela 1990-talet hade Carrefour tre gånger så 

höga vinstmarginaler för sin verksamhet i Argentina som för den i Frankrike, vilket talar för att en 

                                                 
13 Kumar, N. (1997). The Revolution in Retailing: from Market Driven to Market Driving. Long Range Planning, 

30(6), s. 834. 
14 Wrigley, N., & Lowe, M. (2010). The Globalization of Trade in Retail Services. OECD Trade Linkages and Services 

Division, s. 3 f. 
15 Orth, M., & Maican, F. (2007). Productivity Dynamics and the Role of “Big-Box” Entrants in Retailing, s. 4. 
16 Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press, s. 90. 
17 Baud, C. och Durand, C. (2012). Financialization, globalization and the making of profits by leading retailers. 

Socio-Economic Review, 10 (2), s. 245 ff. 



 

15 

stor del av investeringarna därmed också försköts mot utlandet.18 

Omfattningen av expansionen utanför hemmamarknaden kan även illustreras på mer generella 

sätt. Av de femton största detaljhandelsföretagen ökade antalet med mer än hälften av sin 

försäljning utanför hemmamarknaden från tre till åtta företag under perioden 1999-2008. Tolv av 

företagen hade internationella intäkter om minst 25 miljarder USD och i medeltal verksamhet i 

arton länder. Denna expansion sträcker sig även utanför de allra största företagen. Wrigley och 

Lowe refererar till en studie som visar att antalet länder som världens hundra största 

detaljhandelsbolag verkar i, ökade i genomsnitt från 2,8 till 10 under perioden 1996-2004. Samma 

tendens syns även om man tittar på världens 250 största detaljhandelsföretag, även om ökningen 

inte är lika skarp.19 

Därmed inte sagt att detaljhandelsföretagen blivit globala i bemärkelsen spridda över hela 

världen. De flesta företagen har nämligen spridit sig internationellt precis som de tenderat att sprida 

sig i sitt hemland, det vill säga genom kontagiös spridning från ett centrum och utåt. De första 

expansionerna utanför hemmamarknaden var alltså till grannländerna. Enligt Rugman och Girod är 

de flesta företagen därmed internationellt regionala. Så har exempelvis amerikanska Wal-Mart först 

och främst etablerat sig i Nordamerika, medan Carrefour koncentrerat sig på Europa.20 Möjligen är 

det även ur detta perspektiv vi ska förstå exempelvis svenska Icas internationella etableringar i 

Norge och Baltikum. 

En viktig framgångsfaktor för de detaljhandelsföretag som idag leder marknaden är deras 

förmåga att implementera ny teknik för att skapa effektiva logistiska system. Med hjälp av detta har 

de inte bara kunnat klara konkurrensen på hemmamarknaden, utan i förlängningen gjort det möjligt 

att kontrollera hela distributionskedjan, samtliga försäljningsställen globalt och den sammantagna 

försäljningen.21 Därmed har man kunnat nå allt närmare den typ av slimmade organisation som 

kännetecknas av ”sell one, ship one, build one”.22 Enligt Kumar har detta gjort det möjligt för 

företagen att skaffa sig inflytande över varuproduktionen på producenternas bekostnad. Genom att 

detaljhandelsföretagen blivit större och använder sig av mer avancerade logistiska system har de i 

högre grad än tidigare kunnat ta kontrollen över produktionen. Istället för att som tidigare agera som 

                                                 
18 Reardon, T., Timmer, C. P., Barrett, C. B., & Berdegué, J. (2003). The Rise of Supermarkets in Africa, Asia and 

Latin America. American Journal of Agricultural Economics, 85 (5), s. 1141. 
19 Wrigley, N., & Lowe, M. (2010). The Globalization of Trade in Retail Services. OECD Trade Linkages and Services 

Division, s. 5 ff. 
20 Rugman, A., & Girod, S. (2003). Retail Globalization and Multinationals: The Evidence is Regional. European 

Management Journal, 21 (1), s. 36. 
21 Jörgensen, C. (2011). Lokalisering och konkurrens i dagligvaruhandeln. Agrifood Economics Centre och 

Konkurrensverket, s. 8. 
22 Kumar, N. (1997). The Revolution in Retailing: from Market Driven to Market Driving. Long Range Planning, 30 

(6), s. 833. 
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förmedlare av varor som tillverkats, kan detaljhandeln nu i större utsträckning sätta press på 

varuproducenterna för att få större inflytande över vad som ska säljas i butikerna och till vilket pris. 

Detta kallar Kumar för att detaljhandeln gått från att vara marknadsdrivna till att bli 

marknadsdrivare (från market-driven till market-driving).23  

Som synes har alltså detaljhandelsföretagen alltså blivit färre, större och mer internationella 

under de senaste decennierna. Även om detta kan tyckas som en process på ett högre plan, bildar 

den dock en fond till den utveckling som beskrivs i nästa avsnitt, nämligen den om hur antalet 

butiker också blivit färre, större och ändrat upptagningsområde. Detta eftersom den ökande 

globaliseringen och storskaligheten i detaljhandeln lämnat avtryck i rummet genom sin lokalisering. 

I nästa avsnitt redogörs för denna utveckling.  

2.3. Externalisering och koncentration 
En parallell process till den globalisering och utveckling mot allt mer storskalighet som beskrivits 

ovan är hur detta speglas i detaljhandelns uttryck i geografin, det vill säga dess lokalisering. Denna 

process har resulterat i att handeln dels koncentreras rent geografiskt och tenderat lokaliseras till 

externa stormarknader eller gallerior. Utvecklingen började i USA redan under 1960-talet, men 

spreds sedan vidare över västvärlden under de följande decennierna, men tilltog generellt sett från 

och med sent 1980-tal och framåt.24 Genom att organisera handeln för att få ut så mycket som 

möjligt av stordriftsfördelar och rationellare distributionsmetoder har företagen kunnat pressa 

priserna ytterligare, erbjuda ett större varuutbud och göra inköpen mer tidseffektiva för 

konsumenten.25 

Även om det finns tidiga exempel i Sverige, såsom etableringen av landets första externa 

stormarknad utanför Malmö 1962, tycks utvecklingen ha inletts på allvar under 1970-talet och 

accelererat från och med 1990-talet. Detta delvis efter att plan- och bygglagen ändrades och 

liberaliserades 1992. I Sverige minskade antalet dagligvarubutiker från hela 36 000 butiker år 1950 

till endast 4 400 år 2008. Men den största minskningen ägde rum under perioden 1960 till 1970, då 

antalet butiker minskade från 23 000 till 13 000.26 Under perioden 2001-2008 stängdes 1 700 

dagligvarubutiker medan endast 800 butiker öppnades, vilket ger en tydlig signal om såväl 

strukturomvandling som att butikerna blir färre och större. År 2008 dominerade de stora 

butiksformaten såsom City Gross, Coop Forum, Ica Maxi och Willys marknaden med 60 procent av 

                                                 
23 Ibid., s. 830 ff. 
24 Gorter, C., Nijkamp, P., & Klamer, P. (2003). The attraction force of out-of-town shopping malls: A case study on 

run-fun shopping in the Netherlands. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 94 (2), s. 219. 
25 Bergström, F. (2000). Är externa köpcentra ett hot mot cityhandeln? Ekonomisk Debatt, 28 (4), s. 332. 
26 Forsberg, H. (1995a). Out-of-town shopping centres in Sweden - a political struggle for purchasing power. 

Scandinavian Housing and Planning Research, 12 (2), s. 110. 
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försäljningen på endast 20 procent av antalet butiker.27 

Det finns många förklaringar till att antalet butiker inom dagligvaruhandeln minskat. En 

viktig faktor är att en ökande andel yrkesarbetande kvinnor fått till följd att alternativkostnaden för 

kvinnors tid ökat. Detta gäller såväl i Sverige som internationellt. Medan de tidigare hemmafruarna  

haft tid att göra sina inköp hos olika butiker specialiserade på olika varutyper (exempelvis slaktare, 

bagare, grönsaksförsäljare och speceriaffärer), gjorde lönearbete att de yrkesverksamma kvinnorna 

ville sköta livsmedelsinköpen på kortare tid än tidigare. Därmed ökade också incitamenten för 

handlarna att öka utbudet till fler olika typer av varor. Förutom den ökande andelen kvinnor på 

arbetsmarknaden har fler och fler människor även fått tillgång till bilar och frysskåp. Tillgången till 

bil gör att varje konsument kan resa längre avstånd för att göra sin inköp, vilket dels ökar 

konkurrensen om kunderna och dels gör det möjligt för handlarna att lokalisera sina butiker längre 

bort från kundernas bostäder. Spridningen av kyl- och frysskåp har gjort att konsumenterna kan 

lagra sina varor under längre tid och handla mer vid färre tillfällen.28 29 Denna utveckling är i stort 

densamma även i Sverige. Här bidrog dessutom den ökande bostadsstandarden från och med 1960-

talet och den dramatiskt ökande  mängden ensamhushåll till att befolkningstätheten minskade, varpå 

butikerna fick svårare att överleva med lika lokala upptagningsområden som tidigare.30 

Ett genomgående tema i litteraturen är huruvida externa etableringar påverkar annan handel i 

en stad, exempelvis i stadskärnan och stadsdelar. Forsberg menar att bristande vitalitet hos 

europeiska städers centrumhandel till viss del kan skyllas på de externa stormarknaderna, men  

exempelvis Gorter (et. al.) visar på att det inte behöver vara så om den enskilda staden studeras ur 

ett regionalt eller nationellt perspektiv.31 I Gorters fall studerades en extern stormarknad utanför 

Rotterdam, som förvisso kan ha lockat bort en del lokala kunder från Rotterdams stadshandel, men 

som å andra sidan lockade till sig konsumenter från regionen. Dessa besökande konsumenter åkte 

inte bara till det externa köpcentret, utan passade också på att besöka Rotterdams innerstad. På så 

vis kunde den externa stormarknaden locka till sig nya tillresta kunder för stadskärnan. Även om 

inga exakta siffror på dessa handelsströmmar anges i Gorters artikel, framgår i varje fall att det inte 

finns något rakt negativt samband mellan externa stormarknader och minskad handel i närbelägna 

                                                 
27 Orth, M., & Maican, F. (2012). Marknadsstruktur och dynamik i dagligvaruhandeln. Ekonomisk Debatt, 40 (1), s. 

11. 
28 Reardon, T., Timmer, C. P., Barrett, C. B., & Berdegué, J. (2003). The Rise of Supermarkets in Africa, Asia and 

Latin America. American Journal of Agricultural Economics, 85 (5), s. 1140 ff. 
29 Forsberg, H. (1998). Institutions, consumer habits and retail change in Sweden. Journal of Retailing and Consumer 

Services, 5 (3), s. 190 f.  
30 Ibid., s. 190 f. 
31 Forsberg, H. (1995a). Out-of-town shopping centres in Sweden - a political struggle for purchasing power. 

Scandinavian Housing and Planning Research, 12 (2), s. 109. 
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stadskärnor.32 

Även Bergström är inne på detta spår. Han menar förvisso att centrumhandeln kan påverkas 

negativt av externa etableringar genom exempelvis vikande försäljning, men han resonerar å andra 

sidan för att detta kan öka konkurrensen mellan de kvarvarande handlarna i staden. Detta borde i så 

fall ge lägre priser för konsumenterna och därmed en möjlighet till ökad efterfrågan för 

centrumhandeln. En vikande handel i stadskärnan kan också leda till sjunkande hyror för handeln 

och därmed större möjlighet att klara sin verksamhet. Dessa resonemang är förvisso till viss del 

teoretiska, men Bergström visar även med datamaterial att det inte finns något starkt negativt 

samband mellan externhandel och handeln i stadskärnan. Han menar att det snarare är så att de 

externa stormarknaderna lockar till sig handel från kringliggande mindre kommuner/orter och andra 

delar av staden.33 

Dessa slutsatser stöds av senare forskning, såsom Rämme och Rosén, vilka i en rapport från 

Handelns utredningsinstitut studerar hur externa stormarknader och köpcentrum i stadskärnorna 

påverkar handeln inom och mellan kommuner. Rapporten visar att förhållandet mellan centralorters 

stadskärnor och de externa stormarknader är främst komplementär, det vill säga att utbudet är så 

pass olika att en extern etablering inte nödvändigtvis orsakar vikande försäljning i stadskärnan. De 

som påverkas är snarare stadsdelarna i samma centralort samt mindre grannorter och 

grannkommuner. Här visar Rämme och Rosén på att det är skillnad på dagligvaror och 

sällanköpsvaror. Detta innebär att en etablering för försäljning av dagligvaror, exempelvis en extern 

stormarknad, i första hand tar marknadsandelar från andra dagligvarubutiker i samma centralort, 

främst i stadsdelarna utanför stadskärnan. Däremot påverkas inte dagligvaruförsäljningen i mindre 

grannorter och grannkommuner i lika hög omfattning (beroende på hur långt bort de ligger). Det 

omvända förhållandet gäller dock för sällanköpsvaror, där mindre grannorter och grannkommuner 

påverkas i hög grad av etableringar i centralorten.34 Denna skillnad mellan olika varutyper noterar 

även Bergström.35 

Skillnaderna mellan olika varor beror sannolikt på att konsumenter är beredda att resa längre 

för att skaffa sällanköpsvaror såsom exempelvis elektronik, kläder, möbler och byggvaror, än för att 

köpa dagligvaror. Detta till stor del beroende på varornas beskaffenhet och pris. Det lönar sig helt 

enkelt bättre att resa lite längre för att köpa varor där prisskillnaderna kan vara flera tusen kronor, 

jämfört med dagligvarukassar där prisskillnaderna inte är lika dramatiska. Denna skillnad noterar 
                                                 
32 Gorter, C., Nijkamp, P., & Klamer, P. (2003). The attraction force of out-of-town shopping malls: A case study on 

run-fun shopping in the Netherlands. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 94 (2), s. 227 f. 
33 Bergström, F. (2000). Är externa köpcentra ett hot mot cityhandeln? Ekonomisk Debatt, 28 (4), s. 340 f. 
34 Rämme, U., & Rosén, E. (2008). Hot eller möjlighet? En analys av externahandelns effekter på den etablerade 

handeln. Stockholm: Handelns utredningsinstitut, s. 36 f. 
35 Bergström, F. (2000). Är externa köpcentra ett hot mot cityhandeln? Ekonomisk Debatt, 28 (4), s. 340 f. 
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även Haltiwanger (et. al.) samt Ellickson och Grieco i artiklar om den amerikanska marknaden. 

Haltiwangers undersökning av hur etableringar av stormarknader såsom Wal-Mart påverkar 

konkurrerande mindre självständiga och ofta familjeägda butiker (så kallade ”Mom-and-Pop 

stores”), visar att avståndet mellan stormarknaden och den mindre butiken är en viktig faktor för 

den senares överlevnad. Stormarknaden får störst påverkan på mindre butiker belägna inom en radie 

av 1 mile, med minskande påverkan på de butiker som ligger inom 1-5 miles. Mindre butiker inom 

en 5-10 miles radie känner av stormarknaden minst. Dessa resultat gäller dock bara om butikerna 

verkar inom samma bransch. Haltiwanger visar nämligen också att stormarknader i vissa fall kan 

hjälpa till att dra nya kunder till butiker i andra branscher om dessa ligger i närheten.36  

Även Ellickson och Grieco kommer fram till liknande resultat i en studie av Wal-Marts 

inträde på dagligvarumarknaden under 1990-talet. Artikeln undersöker data från perioden 1994-

2006 och finner att Wal-Marts dagligvarubutiker inte påverkar konkurrenter i någon högre grad 

längre än 2 miles från butiken. Detta till skillnad från sällanköpsvaror, där Wal-Mart har betydligt 

större påverkan på den lokala och regionala konkurrenssituationen. Ellickson och Grieco menar för 

det första att de senaste decenniernas ökade storskalighet för dagligvaruhandeln möjligen kan ha 

nått något sorts slutstadium. Detta då produkterna i sig själva sätter någon sorts gräns för hur långt 

konsumenterna är beredda att resa för att göra sina inköp. För det andra menar de utifrån tidigare 

påstående att även om det går att få till stånd samma stordriftsfördelar för dagligvaror som för 

sällanköpsvaror, är det inte lika lätt att locka människor att åka långt för att handla mat som för att 

köpa teveapparater. Detta eftersom inköpsresorna för dagligvaror sker oftare än för sällanköpsvaror. 

För det tredje menar Ellickson och Grieco att konsumenternas efterfrågan på olika sorters 

dagligvaror är så pass heterogen att det blir svårt för stormarknader att kunna erbjuda ett brett utbud 

för alla och samtidigt hålla låga priser.37 

Sammantaget tycks det alltså finnas enighet i litteraturen om att avstånd och varutyp har stor 

betydelse för relationerna mellan olika typer av etableringar och på skilda geografiska platser. Detta 

innebär att dagligvaror och sällanköpsvaror har olika dragningskraft vad gäller att locka 

konsumenter på avstånd. Försäljning av dagligvaror påverkar mest andra liknande butiker inom den 

omedelbara närheten, främst inom samma ort. Sällanköpsvaror å sin sida förmår dock att locka 

konsumenter i en vidare radie från butiken, så att även liknande handel i grannorter och 

grannkommuner påverkas. Om vi räknar samman etableringar för både dagligvaror och 

sällanköpsvaror är därmed de geografiska platser som påverkas mest dels andra stadsdelar i samma 
                                                 
36 Haltiwanger, J., Jarmin, R., & Krizan, C. J. (2010). Mom-and-Pop meet Big-Box: Complements or substitutes? 

Journal of Urban Economics, 67 (1), s. 116 ff. 
37 Ellickson, P. B., & Grieco, P. L. E. (2013). Wal-Mart and the geography of grocery retailing. Journal of Urban 

Economics, 75, s. 13. 
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centralort som etableringen och dels mindre orter i närområdet. Därmed är det dessa platser som får 

anses vara ”förlorarna” i externaliseringen och koncentrationen av handeln. I denna uppsats 

representeras centralorterna av Borlänge och Örnsköldsvik, medan de mindre grannorterna och 

grannkommunerna representeras av Säter och Husum. 

I nästa kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats presenteras. Dessa 

kommer sedan ligga till grund för analysen av källmaterialet. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1. Introduktion 
Syftet med denna uppsats är som sagt att undersöka vilken aktör – om någon – som styr 

utvecklingen med externalisering och koncentration av detaljhandeln. Intervjuerna med mina 

informanter är ett medel för att belysa och försöka förstå detta fenomen. Därmed är mina teoretiska 

utgångspunkter valda med avsikt att kunna förstå och dra slutsatser om generella förhållanden, 

snarare än om att dra slutsatser om just de individuella aktörer där jag hämtat mina informanter. I 

valet av teoretiska utgångspunkter utgår jag från att de aktörer jag analyserar, kommuner och 

dagligvaruföretag, är olika och därmed kräver olika teoretiska utgångspunkter. För kommunerna 

använder jag mig av Charles E Lindbloms teori om inkrementalism. För dagligvaruföretagen 

använder jag mig av Neil Smiths teori om ojämn utveckling (uneven development).  Gemensamt för 

de båda perspektiven är att de visar på ramar eller strukturer som påverkar respektive aktör. 

Tillsammans utgör dessa två teoretiska perspektiv en enhet som används för att analysera 

uppsatsens källmaterial.  

3.2. Inkrementalism 
I sin artikel om kommunpolitiker och planerandet av dagligvaruhandelns lokalisering resonerar 

Forsberg kring hur man teoretiskt kan karaktärisera de beslutsprocesser som påverkar 

dagligvaruhandelns organisering. De teorier han i första hand utgår från fokuserar på individuell 

rationalitet och kollektiv irrationalitet. Dessa teorier är rational choice samt allmänningens tragedi 

(tragedy of the commons). Medan den förstnämnda av dessa teoretiska perspektiv gör 

grundantaganden om att människor är nyttomaximerande individer, uppmärksammar allmänningens 

tragedi hur beslut som var för sig kan upplevas som rationella för de inblandade individerna kan få 

sammantagna resultat som missgynnar kollektivet.38 

I Forsbergs artikel appliceras dessa teoretiska perspektiv på såväl konsumenters som 

politikers agerande. Vad gäller de enskilda konsumenterna kan deras individuella val av butiker för 

dagligvaruinköp vara rationella, men de långsiktiga resultaten kan få effekter som drabbar dem 

och/eller deras medmänniskor på sikt. Exempelvis genom att den lokala kvartersbutiken försvinner 

eftersom konsumenterna i området gör en större del av sina inköp på en extern stormarknad även 

om de vill ha kvar sin lokala butik också. Forsberg menar utifrån detta att enskilda konsumenter 

omöjligt kan förväntas ha den överblick som krävs i vardagliga rutinmässiga beslutssituationer. I sin 

                                                 
38 Forsberg, H. (1995b). Dagligvaruhandelns geografi som resultat av politikers och konsumenters preferenser. 

Statsvetenskaplig Tidskrift, 98 (3), 363 ff. 
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vidare undersökning av hur kommunpolitiker hanterar handelsetableringar sluter sig Forsberg till att 

inte heller dessa fattar sina beslut utifrån rationella grunder. Istället för att exempelvis samarbeta 

över kommungränserna för att skapa en välbalanserad regional handel, väljer kommunerna i 

artikeln att sköta hanteringen av handelsetableringar individuellt. Ibland på irrationella grunder eller 

utifrån motiveringar utan tillräckligt kunskapsunderlag. Detta pekar på att det skulle kunna vara så 

att inte heller kommuner kan förväntas bete sig rationellt i dessa sammanhang och att resultatet 

påminner om allmänningens tragedi. Då varken konsumenter eller kommunpolitiker tycks agera 

rationellt tycks det finnas utrymme för alternativa teoretiska perspektiv. Forsberg erbjuder dock inte 

något alternativt teoretiskt ramverk för att analysera den situation han beskriver.39 

Utifrån Forsbergs artikel verkar det därmed inte gå att i detta sammanhang förutsätta att 

beslutsfattare som kommunpolitiker agerar på ett sätt som ger kollektivt rationella resultat. Hans 

resonemang signalerar snarare att kommunpolitikerna är begränsade i sitt beslutsfattande. Frågan är 

då vilket teoretiskt perspektiv som bättre kan analysera denna situation. Jag menar att istället för att 

förutsätta att kommunala beslutsfattare är rationella och fria att fatta vilka beslut som helst, är det 

mer realistiskt att utgå från ett perspektiv där de är begränsade i sitt agerande.  

I denna uppsats kommer analysen av kommunerna därför ske utifrån från teorin om 

inkrementalism. Den som främst fört fram detta teoretiska perspektiv är den amerikanske 

statsvetaren Charles E Lindblom. Till skillnad rational choice är själva utgångspunkten för det 

inkrementalistiska perspektivet att individer inte har förmåga eller ens möjlighet att göra rationella 

överväganden inför beslut. I sin klassiska artikel The Science of “Muddling Through” från 1959 

beskriver Lindblom hur beslutsfattare och policyanalytiker snarare använder sig av en 

beslutsmodell som utgår från tidigare begränsade erfarenheter, istället för att förutsättningslöst och 

rationellt undersöka samtliga tillgängliga beslutsalternativ.40 

Eftersom varje nytt beslut bygger på erfarenheter från tidigare beslut skapar detta en situation 

där de nya sällan avviker särskilt mycket från tidigare. Lindblom menar att detta inte bara är ett 

faktiskt resultat av beslutsfattares bristande förmåga till fullständig information och rationalitet, 

utan även det bästa sättet att ta fram och göra avväganden mellan olika beslutsalternativ. Om nya 

beslut bygger på erfarenheter från tidigare beslut, innebär det i praktiken att det i beslutsfattandet 

inte går att avvika särskilt mycket från rådande förhållanden. Enligt Lindblom innebär det inte bara 

att radikala förändringar är mycket svåra att genomföra, utan även att besluten blir så bra som 

möjligt genom att bygga på tidigare erfarenheter: 

 

                                                 
39 Ibid., 363 ff. 
40 Lindblom, C., E. (1959). The Science of “Muddling Through”. Public Administration Review, 19 (2), s. 79 ff. 
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“It is not to dissent ... that I have been claiming that “muddling through” - or incrementalism as it 

is more usually labeled - is and ought to be the usual method of policy making. Rather, it is that 

neither revolution, nor drastic policy change, nor even carefully planned big steps are ordinarily 

possible.”41 

 

Det ska dock noteras att Lindblom inte säger så mycket om att de faktiska resultaten av  

inkrementalistiskt beslutsfattande borde bli på det ena eller andra viset. Det kan därför inte uteslutas 

att även hans modell skulle kunna innebära ett sådant kollektivt irrationellt resultat som beskrivs i 

allmänningens tragedi. Poängen med Lindbloms inkrementalism är snarare att det inte går att fatta 

vilka beslut som helst, eftersom det finns begränsningar för vad som är möjligt. Ur hans perspektiv 

är begränsningarna snarare en garant för att det inte ska gå att fatta för avvikande eller radikala 

beslut. Lindblom nämner såväl individuella som strukturella begränsningar för rationellt 

beslutsfattande. Individuella begränsningar är bristande rationalitet eller tankeförmåga hos enskilda 

människor som förhindrar fullödiga beslutsunderlag. De strukturella problem han nämner är 

exempelvis beslutsfattares bristande möjligheter att utföra kompletta beräkningar och analyser. 

Även om vissa av dessa begränsningar förändrats eller övervunnits, såsom vår förmåga att med 

datorers hjälp göra mer avancerade beräkningar än när Lindblom lanserade sin teori på 1950-talet, 

kan ändå sägas att många av begränsningarna återstår och påverkar beslutsfattare. Därför är 

Lindbloms teori aktuell även idag, något som Scotts artikel daterad 2010 bara är ett exempel på.42 

För denna uppsats vidkommande tänker jag mig att även begränsningar i vår ekonomiska och 

politiska struktur kan skapa inkrementalistiska ramar för kommunala beslutsfattare. Kommuner 

måste i handelsfrågor förhålla sig till båda dessa strukturer. Dels det ekonomiska systemets 

processer, drivkrafter och ramar, och dels det politiska systemets mekanismer samt juridiska ramar 

för de kommunala kompetenserna. När det gäller detaljhandeln skapar ekonomin ett sammanhang 

som utifrån lönsamhet påverkar vilka etableringar som görs och hur dessa ser. Jag ska återkomma 

till detta vidare i nästa avsnitt nedan. Men på samma sätt som det ekonomiska systemet skapar 

ramar, kan även vårt politiska system skapa ramar för hur handelsetableringar hanteras. I detta fall 

framför allt genom det kommunala planmonopolet. Denna beslutskompetens ger kommunerna 

förvisso en avgörande makt, men skapar som Forsberg visar en situation där kommuner konkurrerar 

om handelsetableringar. Paradoxalt nog kan därför kommunernas makt genom planmonopolet också 

ses som en begränsande struktur. Detta genom att de som yttersta beslutsaktörer riskerar att ställas 

                                                 
41 Lindblom, C., E. (1979). Still Muddling, Not Yet Through. Public Administration Review, 39 (6), s. 517. 
42 Scott, R. J. (2010). The Science of Muddling Through Revisited. Emergence: Complexity and Organization, 12 (1), 

s. 16. 
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mot varandra i en konkurrens som kan ge oönskade resultat. Antingen på sikt eller på en högre 

aggregerad samhällsnivå; regionalt, nationellt eller globalt.43  

Utifrån detta menar jag att inkrementalism skulle kunna vara ett användbart teoretiskt 

perspektiv för att förstå kommuners beslut om handelsetableringar. De beslut som fattas skulle helt 

enkelt kunna förstås som de beslut som är möjliga inom de ramar som begränsar kommunernas 

handlingsutrymme. Eftersom teorin utgår från beslutsfattarna lämpar den sig också väl till en studie 

såsom denna, som använder sig av intervjuer. Det är med denna teoretiska utgångspunkt som 

uppsatsen kommer att analysera källmaterialet gällande de kommunala informanternas (politiker 

och tjänstemän) bedömningar av handelsetableringarna.  

Vilka ramar skapar då det ekonomiska systemet och hur ska då handelsetableringarna förstås 

utifrån ekonomins perspektiv? I nästa avsnitt ska jag presentera ett teoretiskt perspektiv som kan 

vara användbart för att förstå detta. Teorin riktar in sig på hur ekonomin använder och skapar 

ojämnheter i samhällsgeografin. 

 

3.3. Ojämn utveckling 
Mellan 1997 och 2007 skedde knappt 85 procent av handelstillväxten i 70 av Sveriges 290 

kommuner. I siffror är den totala handelstillväxten under samma period 187 miljarder kronor, från 

en total omsättning på 303 miljarder 1997 till 490 miljarder 2007. År 2007 fanns 75 procent av 

sällanköpshandeln i 50 kommuner, medan cirka 80 procent av dagligvaruhandeln fanns i 100 

kommuner. Sedan slutet av 1990-talet har detaljhandeln alltså ökat kraftigt i total omfattning, 

samtidigt som den mesta tillväxten skett i vissa delar av landet.44 

Givet att resultatet av processen ovan tycks det alltså som om geografin har betydelse för 

lokaliseringar. Detta innebär i nästa steg att den ekonomiska utvecklingen eller tillväxten inte heller 

blir jämnt geografiskt fördelad. Precis som att sådana abstrakta faktorer som ett företags 

organisation, affärsmodell och arbetssätt påverkar dess möjligheter till framgång, tycks därför även 

geografin vara en viktig faktor. Det kan tyckas självklart, men detta innebär att kapital inte bara 

kommer att vandra mellan olika verksamheter där det får bäst avkastning. Eftersom produktion och 

andra ekonomiska verksamheter försiggår i en fysisk värld kommer det även vandra mellan olika 

geografiska platser. Eller som geografen och antropologen Neil Smith uttrycker sig i boken Uneven 

Development: 

                                                 
43 Forsberg, H. (1995b). Dagligvaruhandelns geografi som resultat av politikers och konsumenters preferenser. 

Statsvetenskaplig Tidskrift, 98 (3), 366 ff. 
44 Rämme, U., & Rosén, E. (2008). Hot eller möjlighet? En analys av externahandelns effekter på den etablerade 

handeln. Handelns utredningsinstitut, s. 5. 
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”It is all very well that $500 million can be whizzed around the world at the push of a button, but it 

must come from somewhere and be en route to somewhere. This somewhere is the production 

process, where … vast quantities of productive capital be spatially immobilized … in the form of 

factories, machinery, transport routes, warehouses and a host of other facilities.”45  

 

I citatet ovan pekas specifikt produktionsprocessen ut, men detaljhandeln bör i egenskap av själva 

försäljningen av produktionsresultaten, kunna ses som lika mycket en del av ovannämnda process 

som produktionen av varorna. Givet detaljhandelns natur, där hela verksamheten kretsar kring att 

kunder ska komma till vissa platser för att konsumera, borde lokaliseringen vara av avgörande 

betydelse. Exempelvis för att få ett tillräckligt stort kundunderlag eller för att få de rätta kunderna. 

Det Smith menar är att sökandet efter vinst inte bara får kapital att söka sig till de verksamheter där 

det kan förmera sig själv, utan även till de platser där förutsättningarna för detta är som mest 

gynnsamma:  

 

”Capital is continually invested in the built environment in order to produce surplus value and 

expand the basis of capital itself. But equally, capital is continually withdrawn from the built 

environment so that it can move elsewhere and take advantage of higher profit rates.”46 

 

Denna bundenhet till geografin innebär för det första att processen utgår från ojämnheter, eftersom 

vissa platser är mer eftersträvansvärda för lokaliseringar än andra. För det andra menar Smith att 

detta också resulterar i ett ojämnt resultat. Geografin kan därmed karaktäriseras som en vinstyta 

(profit surface), där olika platser ger olika möjligheter till vinst. Kapitalet kommer således att 

svänga fram och tillbaka mellan olika platser; mellan tillväxtregioner och regioner på nedåtgående, 

mellan stad och glesbygd, mellan platser med dyr och billig arbetskraft, etcetera. Denna ständiga 

rörelse mellan olika platser kallar Smith kapitalets gungbräda (the seesaw of capital). I kombination 

med att kapital koncentreras kan resultatet bli allt mer ojämnt med tiden. Det ska dock tydligt 

påpekas att Smith inte anser att det ojämna resultatet är en biprodukt eller vad man inom 

nationalekonomin kallar för en extern effekt av hur marknadsekonomin fungerar. Han utgår snarare 

från att ojämnheterna ligger inbyggt i systemet och är en av förutsättningarna för att ekonomin ska 

                                                 
45 Smith, N. (2010). Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space (3 uppl.). London: Verso, s. 

120. 
46 Ibid., s. 6. 
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fungera.47 

Sammanfattningsvis ger Smiths teoretiska perspektiv tre viktiga analysverktyg. För det första 

att kapital rör sig mellan olika verksamheter och platser. För det andra att detta får uttryck i det 

geografiska rummet genom platsbundenhet, såsom exempelvis investeringar i byggnader för handel. 

Samt för det tredje att denna process dels utgår från ojämna förutsättningar och får ett ojämnt 

resultat. I avsnittet om inkrementalism ovan talade jag om ekonomiska ramar som sätter 

begränsningar för vad exempelvis kommunpolitiken kan åstadkomma. Utifrån Smiths teoretiska 

perspektiv är den ojämna fördelningen och koncentrationen av handeln i Sverige inte någon slump, 

utan en logisk följd av hur systemet fungerar. Därmed bör detta kunna ses som en begränsning som 

teoretiskt sett kan befordra inkrementalistiskt beslutsfattande, precis som de politiska ramar jag 

redogjort för ovan. Genom att analysera källmaterialet utifrån dessa teorier förväntar jag mig att 

bättre kunna besvara uppsatsens frågeställningar och i därmed också ta ställning till dess syfte.   

                                                 
47 Ibid., s. 122, 197 ff. 
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4. RESULTAT 

4.1. Introduktion 

I detta kapitel ska jag sammanfatta och analysera resultatet av mina intervjuer. Som tidigare 

beskrivits i metodkapitlet ovan har jag haft relativt liknande frågor i samtliga intervjuer 

(intervjumanualerna finns även som bilagor till uppsatsen). Trots sina olika bakgrunder har 

informanterna uppvisat många likheter i sina resonemang. Jag kommer först och främst göra en kort 

sammanfattning av resultaten från de olika intervjuerna. I dessa sammanfattar jag källmaterial som 

hänger ihop tillsammans, det vill säga detaljhandelsinformanterna för sig, samt ortsparen Borlänge 

och Säter, samt Örnsköldsvik och Husum för sig. I sammanfattningarna går jag igenom hur 

informanterna diskuterat kring externaliseringen och koncentrationen av handeln, sin egen situation,  

hur de hanterar etableringsfrågor, relationer mellan handel och kommuner, etcetera. Detta för att ge 

en bild av de olika aktörerna. Efter detta avsnitt jämför jag de olika aktörerna utifrån informanternas 

svar, samt relaterar materialet till mina teoretiska utgångspunkter. Avslutningsvis besvaras 

uppsatsens frågeställningar och syfte i kapitlets sista avsnitt. 

4.2.1. Dagligvaruhandeln 

Mina tre informanter från dagligvaruföretagen Axfood, Coop och Ica hade alla en relativt lika syn 

på processen, om än från olika håll. De accepterade alla i någon mån att utvecklingen hittills 

karaktäriserats av den externalisering och koncentration som är denna uppsats utgångspunkt, men 

menade samtidigt att utvecklingen framöver kommer gå i en delvis annan riktning.  

Som de äldsta och största dagligvaruaktörerna kunde Coop och Icas representanter knyta an 

till en längre historia av tidigare etableringar än Axfood. Även om såväl Coop som Ica har  

etableringar av alla storlekar, innebär denna historia dock att de skiljer sig lite åt. Anders Rovér, 

etableringschef på Coop, menade att kooperationen var tidigt ute med att bygga storskaliga varuhus 

och stormarknader i rollen som ”samhällsbyggare”, dels i form av stadskärnornas Domus-varuhus 

och dels i form av de externa stormarknaderna Obs. På så vis var man tidigt pådrivande i 

externaliseringen och koncentrationen av handel. Detta var dock något som nu låg organisationen i 

fatet. Han menade nämligen att Coop nu delvis fick betala priset för dessa tidigare etableringar, 

eftersom de allt eftersom förlorade lönsamhet. De tidiga etableringarna av externa stormarknader 

drabbades på grund av fler konkurrenter inom sällanköp, vilket slog mot de av Coops 

stormarknader som erbjöd såväl dagligvaror som sällanköpsvaror. Dessa konkurrenter lade sig 

dessutom närmare städerna än Coops tidiga etableringar, vilket gjorde att flera av kooperationens 

stormarknader låg fel i relation till ”andra generationens” stormarknader. För Coop har därför fler 
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konkurrenter i kombination med dess roll som tidig pådrivare av externaliseringen och 

koncentrationen av handeln gjort att man först avvecklat Domus-varuhusen (till att exempelvis bli 

shoppinggallerior) och på senare år även stängt, omlokaliserat eller minskat storlekarna på Obs-

stormarknaderna (senare Coop Forum). Min informant på Ica, etableringschefen Magnus 

Björkholm, menade att företaget hade en relativt god mix av olika typer av etableringar. Alltifrån 

stormarknader såsom Ica Maxi och dels mindre butiker i orter och samhällen där deras konkurrenter 

avvecklat sin verksamhet. Trots att Coop och Ica alltså delvis talade utifrån olika utgångspunkter, 

pekade båda organisationerna ut en ny riktning mot något mellan storskaliga och småskaliga 

etableringar. Coop från en historia med tidiga storskaliga etableringar och Ica från en utgångspunkt 

med många mindre butiker och lanthandlare; situationer som båda informanterna framhöll kunde 

kräva förändringar för att bli hållbara på längre sikt. Men vilken etableringstyp är då den 

eftersträvansvärda? 

Denna etableringstyp skulle kunna illustreras av Axfood. Företaget är ungefär tio år gammalt 

och bildades efter en sammanslagning av bland annat Dagab och Hemköp. Axfood har ett uttalat 

mål om att växa i storstäder och andra tillväxtområden. Enligt företagets etableringschef Lars-Åke 

Johansson berodde denna fokus på att det var där Axfood kunde växa, eftersom marknaden ofta är 

mättad på mindre orter (av Ica och/eller Coop). Lars-Åke menade att eftersom vi lever i ett allt mer 

segregerat samhälle, fördelas människors möjlighet att efterfråga varor rumsligt ojämlikt. Därför 

menade han att de gångna årens trend med externalisering och koncentration delvis skulle mattas 

av. Han såg dels hur vissa målgrupper även fortsättningsvis kommer vilja ha tillgång till först och 

främst billiga varor, vilket talar för att stormarknader lever kvar i någon form. Men därutöver såg 

han framför sig hur det på vissa platser med köpstark befolkning kommer kunna skapas möjlighet 

att etablera bostadsnära butiker där utbudet och kvaliteten på varorna är viktigare än priset. 

Observera dock att termen ”bostadsnära” ska ses i bred bemärkelse, då det ur mina informanters 

perspektiv lika gärna kan beskriva butiksetableringar mitt inne i bostadsområden, som externa 

stormarknadsetableringar i närheten av bostadsområden. 

Denna syn på framtidens etableringar återkom även hos Anders Rovér och Magnus 

Björklund. De argumenterade båda för att deras respektive arbetsgivare inte framöver skulle göra 

externa stormarknadsetableringar på samma sätt som tidigare, utan att inriktningen snarare låg på 

etableringar närmare staden. Därmed inte sagt att de såg framför sig någon sorts gammaldags 

kvartersbutiker. Samtliga informanter från handeln menade att dagens kunder har krav på ett utbud 

som inte ryms i den typ av mindre butiker som fanns förut. Magnus Björklund exemplifierade med 

utbudet av olivolja och texmexmat, som för ett decennium bara var en liten del av butikerna men 

som idag kan uppta hyllmeter med olika produkter. Detta menade han var ett tecken på att dagens 
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konsumenter inte kan förväntas kunna gå tillbaka till ett mindre utbud än idag, även om handelns 

etableringar skulle bli mer bostadsnära än tidigare.  

I detta går det alltså att skönja konturerna av en framtida inriktning på dagligvaruhandelns 

etableringar, där de blir mer bostadsnära men ändå behåller en del av dagens storskalighet i 

omfattningen på försäljningen och utbudet. Segregering skulle därmed kunna innebära en starkare 

segmentering av utbudet, det vill säga att butikernas etableringstyp och utbud i högre grad anpassas 

efter vilken typ av kunder man förväntar sig att ta emot. För företagen gäller det då, med en av 

informanternas ord, att hitta lokaliseringar med affärs- och segmentsmässiga ”hål”. Detta är alltså 

platser där det inte finns konkurrenter som verkar inom samma segment och  gör det möjligt att 

göra lönsamma etableringar. 

4.2.2. Borlänge och Säter 

Hur skiljde sig då dagligvaruhandelns företrädare från mina kommunala informanter? I förstone 

stämde de in i beskrivningen av handelns nuvarande tillstånd som en process av externalisering och 

koncentration. Utifrån informanterna i Borlänge, kommunalrådet Jan Boman (S) och 

näringslivsutvecklare Bengt Lindberg, skulle orten kunna ses som en symbol på åtminstone 

koncentrationen av handeln. Borlänge har ett handelsindexvärde på cirka 150 (där 100 innebär att 

kommunen varken har nettoinflöde eller nettoutflöde av handel), vilket signalerar en stark 

attraktionskraft som gör att konsumenter reser dit. Mycket av handeln är centrerad kring det så 

kallade Kupolen-området, som öppnade 1990 och fortsatt expandera sedan dess. I slutet av 2013 

inviger Ikea ett nytt varuhus i anslutning till Kupolen-området, vilket kommer öka Borlänges roll 

som regional handelsnod.   

Såväl Jan Boman som Bengt Lindberg, menade att detaljhandelsexpansionen i Borlänge 

ändrar ortens karaktär. Borlänge har historiskt sett varit en bruksort med stål- och pappersindustri, 

men under åren 1978-79 omlokaliserades dåvarande Vägverket och Trafiksäkerhetsverkets 

huvudkontor till Borlänge. När Banverket bildades 1988 förlades även detta till Borlänge. Därmed 

fick kommunen en ny “näringsgren” i form av statlig myndighetsverksamhet. Genom den senaste 

tidens expansion av handeln menade såväl Jan Boman som Bengt Lindberg att Borlänge fått ett 

“tredje ben” att stå på. Jan berättade att Ikea med tillhörande Ikano-ägda köpcenter bedöms få fler 

anställda än ortens pappersbruk och Bengt gick till och med så långt som att kalla detaljhandeln för 

Borlänges “nya basindustri”. Förutom att satsningen på detaljhandeln innebar ett positivt inflöde till 

kommunen, innebar det också utvidgade möjligheter för personer utan högre utbildning att få jobb i 

kommunen. Detta var något som inte bara framhölls som viktigt i och med att Borlänge därmed 

skulle få mer skatteintäkter, utan även som ett möjligt sätt att ta sig an integrationsproblem genom 
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att öka chanserna för nyanlända invandrare utan högre utbildning att få jobb. 

Även om Borlänge därmed är ett exempel på handelns koncentration, kunde inte de två 

informanterna kalla ortens handel för extern, med hänvisning till att den ligger inom 

promenadavstånd från stadskärnan. Borlänges stormarknadshandel kan kanske därför inte sägas 

vara extern i bemärkelsen att den skulle ligga utanför staden, utan möjligen extern genom att den 

utgör en sorts avsöndring från  stadsbebyggelsen. Jan och Bengt berättade dock att kommunen varit 

tvungen att jobba aktivt med företagare och fastighetsägare inne i stadens centrum för att inte 

urholka möjligheterna att bedriva handelsverksamhet där.  

Strategin för Borlänge kommun kan därför sammanfattningsvis sägas vara att även i 

fortsättningen släppa in storskalig handel, samtidigt som man i möjligaste mån försöker parera de 

negativa följdverkningarna för stadskärnan. Båda informanterna konstaterade att externaliseringen 

och koncentrationen av handeln är en strukturomvandling som kommunen inte kan ha några åsikter 

eller invändningar emot. Eftersom Borlänge får ses som en vinnare i den befintliga 

handelsstrukturen och -utvecklingen, är det förstås också lättare för dem att se processen som 

naturlig och låta den rulla på. 

Då Borlänge är en till ytan relativt liten kommun gör man enligt informanterna inga särskilda 

satsningar från kommunens sida för att stödja mindre orter utanför centralorten. Men hur påverkas 

då de mindre grannkommunerna av Borlänges expansiva detaljhandelssektor? Säter ligger ungefär 

två mil från Borlänge och är närmast att betrakta som dennas antites när det gäller handel. Säters 

kommun har ett handelsindex på ungefär 40, vilket innebär att invånarna gör en mycket stor del av 

sina inköp i andra kommuner. Detta måste dock kopplas samman med att cirka 2 800 av 

kommunens 11 000 invånare åker till någon av grannkommunerna för att arbeta varje vardag, vilket 

givetvis innebär att många av dem också tar chansen att göra sina inköp i grannkommunerna under 

dessa resor.  

I Säters fall skulle man därför kunna tolka situationen som att koncentrationen och 

externaliseringen av handeln helt enkelt fått den att placera sig utanför kommunen. Mina 

informanter, kommunalrådet Abbe Ronsten (S) och näringslivsutvecklaren Kjell Bergqvist, menade 

att Säter inte kunde hoppas på att dra till sig några stora etableringar. Under en tid hade man från 

kommunens sida arbetat aktivt på att få dit några detaljhandelsaktörer, men detta slutade man med 

efter ett tag utan några större resultat. Det visade sig nämligen att de stora handelskedjorna hellre 

ville ligga nära andra företag, det vill säga helst i Borlänge, för att kunna locka till sig kunder. 

Därför bytte Säter strategi. Den nuvarande strategin är därför inte inriktad på att direkt konkurrera 

med grannorterna, utan snarare på att Säter ska vara ett komplement. Informanterna menade att 

mycket av dragningskraften för sådana platser som Kupolen i Borlänge är att platsen erbjuder en 
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upplevelse utöver det rena handelsutbudet. Därför var kommunens strategi att göra det till en 

upplevelse att besöka Säter och att försöka uppmuntra sådana specialiserade handelsetableringar 

som kunde vara komplement till grannorternas utbud. Därför ansåg man heller inte att handeln 

primärt kunde vara ett sätt att förse orten med sysselsättning, utan snarare ett sätt göra Säter mer 

attraktivt som bostadsort eller som en plats där förbipasserande “slinker in” på väg genom 

kommunen.  

4.2.3. Örnsköldsvik och Husum  
Mina informanter i Örnsköldsvik, näringslivsutvecklare Lena Lindström, planerare Thomas 

Lundgren och kommunalrådet Glenn Nordlund (S), bekräftade till viss del bilden av externalisering 

och koncentration av handeln. Under de senaste decennierna har handel försvunnit från de mindre 

orterna och landsbygden i kommunen, samtidigt som den vuxit i centralorten. Informanterna 

framhöll befolkningsminskningen som en viktig faktor, men kunde samtidigt inte utesluta att 

tillväxten av mer handel i Örnsköldsviks stad kunde ha haft inverkan på denna utveckling.  

Särskilt kommunalrådet Glenn Nordlund menade att målet för Örnsköldsviks 

handelsplanering framför allt varit att motverka befolkningsminskningen som tilltog under 1990-

talet. Eftersom centralorten med sina cirka 30 000 invånare inte varit tillräckligt stor för att dra till 

sig stora externa etableringar har kommunen istället fokuserat på att utveckla handeln i stadskärnan. 

Genom att göra detta hoppas man att centralorten blir ett “starkt nav” i kommunen och en motor för 

vidare handelstillväxt. Enligt informanterna verkar man ha närmat sig detta mål. Vid slutet av 1990-

talet visade undersökningar bland ortsbefolkningen att man tyckte att stadskärnan var tråkig (ofta 

karaktäriserad som “Dövik”) och oinspirerande. Sedan man inlett sitt mer aktiva arbete med stadens 

centrum har Örnsköldsvik vunnit Svenska Stadskärnors pris för bästa stadskärna såväl 2001 som 

2008, samtidigt som ortsbefolkningen blivit mer positiva till centrum.  

Även om denna satsning på stadskärnan delvis uttrycktes i esoteriska ordalag av 

informanterna (staden ska bli “ett vardagsrum” för invånarna), så framfördes även klart och tydligt 

att satsningen till stora delar berodde på ekonomiska- och sysselsättningsfrågor. Örnsköldsvik är 

nämligen i dagsläget inte en tydlig magnet för handeln i regionen på samma sätt som Borlänge. 

Kommunen har ett handelsindexvärde på strax under 90, vilket gör att man har ett litet nettoutflöde 

av potentiella intäkter från handeln. Därför har Örnsköldsvik aktivt riktat in sig på att locka till sig 

konsumenter från de mindre grannarna Sollefteå, Kramfors och Nordmaling, genom exempelvis 

riktade annonser. Detta uttryckligen för att dessa kommuner, till skillnad mot andra närbelägna 

kommuner som Umeå och Sundsvall, är tillräckligt små för att deras invånare ska känna att 

Örnsköldsvik erbjuder konsumtionsmöjligheter som inte finns på hemorten.  
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Som tidigare nämnts är Örnsköldsvik dock en stor kommun. Även om 

befolkningsminskningen på landsbygden påverkat möjligheterna att bedriva handel i kommunens 

mindre orter, har även utvecklingen i centralorten spelat roll. Därför har kommunen vidtagit 

åtgärder för att aktivt stödja handeln på kommunens landsbygd genom exempelvis riktad ersättning 

till lanthandelsbutiker i utbyte mot tjänster, eller lokalisering av kommunal service. Mina 

informanter i Örnsköldsvik var relativt optimistiska inför landsbygdens framtid. Denna optimism 

delades dock inte fullt ut av informanterna i Husum, en ort belägen två mil från Örnsköldsvik. En 

av informanterna beskrev de senaste decenniernas utveckling som “en kollaps” för detaljhandeln i 

Husum. För bara tjugo år sedan hade man bland annat två livsmedelsbutiker, konditori, klädbutiker, 

florister, urmakare, järnhandel, kiosker och lunchrestauranger. I dag finns inte så mycket mer än en 

livsmedelsbutik, en kiosk, en florist och några lunchrestauranger kvar. 

Såvitt informanterna visste var tillvaron för de kvarvarande företagarna i Husum knaper. Detta 

menade man dels berodde på handelstillväxten i Örnsköldsviks stadskärna och dels etableringarna 

av flera storköp för dagligvaror utanför staden. En bidragande faktor var dock även den största 

arbetsgivaren i Husum, pappersbruket, som inte bara minskat antalet anställda under en lång tid, 

utan även slutat aktivt gynna näringslivet på orten. När fabriken ägdes av MoDo stod företaget 

exempelvis för hälften av underhållet till den lokala idrottsplatsen och gjorde mycket inköp bland 

de lokala företagarna. Sedan företaget fått finska ägare (nuvarande Metsä) menade informanterna 

att denna koppling till lokalsamhället försvunnit. Enligt dem hade företrädare för bolaget mer eller 

mindre öppet deklarerat att dess ansvar “slutade utanför fabriksgrindarna”. Järnhandlaren 

Bäcklunds kan stå som ett exempel på dessa samverkande processer. Först slutade pappersbruket 

köpa verktyg och liknande varor från järnhandeln, vilket var ett stort avbräck för intäkterna. Sedan 

öppnade järn- och byggvarukedjan Jula ett varuhus i Örnsköldsvik, något som fick Bäcklunds 

kundunderlag att vika ytterligare och till slut gjorde det omöjligt att driva företaget vidare.  

Husums senaste decennier kan enligt informanterna därmed sammanfattas med minskande 

och åldrande befolkning, ett näringsliv på fallrepet och retirerande offentlig service. Paradoxalt nog 

menade man samtidigt att denna situation nu kunde vara skäl till försiktig optimism inför framtiden. 

Detta genom att orten efter flera års nedgång nu hade ett jämförelsevis mycket lågt värderat 

bostadsbestånd (bland annat nämndes en villa som sålts för 50 000 kr), samt pendlingsmöjlighet 

med Botniabanan till exempelvis Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå på under 45 minuter. Mina 

informanter tänkte sig att den förbättrade regionala infrastrukturen i och med Botniabanan nu skulle 

göra det möjligt för människor att bo i Husum och samtidigt verka på en vidare arbetsmarknad som 

sträcker sig bortom Husum och centralorten Örnsköldsvik. På så vis skulle ett bredare underlag för 

handeln också kunna skapas.  
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4.3. Jämförelser 

Även om perspektiven för mina informanter ovan är olika, är det tydligt att de tendenser till 

externalisering och koncentration som nämns i litteraturen är en realitet, om än i olika omfattning 

och med olika lokala resultat. Samtliga tre informanter från handeln pratade om hur utvecklingen 

under de senaste decennierna gått mot externalisering och koncentration, men menade samtidigt att 

branschen nu delvis såg andra mer stadsnära eller bostadsnära försäljningsmodeller framför sig. Det 

är dock uppenbart att företrädarna från detaljhandeln ser företagen som drivande i processen. En av 

etableringscheferna uttryckte det som att det var handeln och inte kommunerna som stod för 

trenderna. En annan uttryckte det mer rakt på sak att kommunerna “är okunniga” och saknar 

kompetens för att förstå vilka etableringar företagen vill ha, även om det ofta går ganska bra att 

samarbeta med dem. Detta kan förstås också tolkas som att kommunerna faktiskt är aktiva och 

försöker styra över vilken typ av etableringar de vill ha, något som kan uppfattas av handeln som ett 

uttryck för  okunskap om branschens förutsättningar eller krav.  

Från de kommunala informanternas perspektiv framgick att det mycket sällan är frågan om att 

styra eller säga nej till stora etableringar (Ikea var ett ständigt exempel), då dessa är för dyrbara för 

kommunerna att avböja. Flera av informanterna sa uttryckligen att det är väldigt svårt för enskilda 

kommuner att fatta beslut som avviker från enskilda företags krav eller marknadens förväntningar 

om att få göra en viss typ av etableringar. Detta skapar ett läge där kommunerna befinner sig i ett 

nu, där de försöker anpassa sig och finna en så bra väg som möjligt i den just nu rådande 

situationen. I Borlänge innebar detta att mina informanter såg att kommunen skulle inta en relativt 

passiv roll. En av informanterna menade att den externalisering och koncentration av detaljhandeln 

som pågår är en del av handelns strukturomvandling och därmed inget som kommunen kan råda 

över. Vilken form handeln då väljer att sköta sina lokaliseringar är därmed något kommunen inte 

kan ha några åsikter om. Borlänge får dock anses sitta i en god sits, eftersom etableringarna 

självmant söker sig till orten.  

I grannkommunen Säter var man tvungen att inta en mer aktiv roll genom att försöka leta efter 

potentiella företagsetableringar på orten, men samtidigt utifrån insikten att man inte kan bli annat än 

komplement till centralorten Borlänge. Den nyliga Ikea-etableringen i Borlänge sågs därmed 

snarare som en möjlighet som kunde dra mer människor till regionen (och därmed i förlängningen 

till Säters handel), snarare än som ett hot mot exempelvis den lokala möbelbutiken.  

I Örnsköldsvik hade man inte ens någon från kommunen fastslagen plan för hur man skulle 

hantera externa etableringar. De flesta sådana etableringar låg relativt nära varandra i ett stråk vid 

den norra E4-infarten. Men detta var inte ett resultat av kommunal planering, utan berodde snarare 

på företagens vilja att ligga relativt nära varandra. Från kommunens sida hade man istället hanterat 
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dessa etableringar ad hoc allt eftersom de uppstod. Intressant nog har man därför för närvarande en 

situation med utarbetade strategier för detaljhandeln i stadskärnan och på landsbygden, men inte för 

den externa handeln.  

Utifrån mina informanter verkar kommunerna inte planera långt framåt likt handelns aktörer 

för att försöka se nya trender och förhållningssätt till handelsetableringar. Detta kan få uttryck i 

intressanta motsättningar, som när Borlänges kommunalråd tycker att ”konsumtionssamhället är 

naturligtvis en stor jävla miljöbov”. Samtidigt som kommunen bygger en stad med en 

handelsstruktur som utgår från just detta konsumtionssamhälle. Eller som en av 

kommuntjänstemännen i Örnsköldsvik uttrycker sig: ”Det finns en målkonflikt mellan hållbar 

utveckling och minskat transportarbete... de här externhandelsetableringarna går ju i rakt motsatt 

riktning. Den målkonflikten är inte lätthanterlig för politikerna.” Om etableringar därmed skulle 

orsaka exempelvis negativa miljökonsekvenser i form av mer biltrafik, tycks kommunernas  

inställning snarare vara att mildra effekterna med hjälp av kollektivtrafik snarare än att avslå 

etableringen. Det handlar i slutändan om att få nya arbetstillfällen till sin kommun, något som kan 

ske i konkurrens med andra kommuner.  

Därför är det heller inte förvånande att ingen av kommunerna i denna uppsats bedrev något 

organiserat samarbete med sina grannkommuner i etableringsfrågor. Mina informanter från 

dagligvaruhandeln hade heller aldrig stött på den typen av kommunala samarbeten i sitt arbete. Det 

förekom samarbeten när det gällde turism, arbetsmarknad, VA-system och liknande, men när det 

gällde handelsetableringar fanns inga sådana motsvarigheter. Denna kommunala konkurrens och 

brist på samarbete borde ge företagen en fördelaktigare position vid etableringar. Detta eftersom 

man i teorin kan spela ut olika kommuner mot varandra, eller åtminstone åstadkomma ett 

sammanhang där kommunerna ser en risk i att en avböjd etablering i den egna kommunen kan 

innebära att företaget istället etablerar sig i en grannkommun. Den typen av resonemang förekom 

hos mina kommunala informanter. Exempelvis menade en av de kommunala tjänstemännen att ”om 

inte vi får de här etableringarna här, då vet vi att de är dragare [drar till sig kunder, min anm.] någon 

annanstans och vi får ett utflöde härifrån”. Det ska dock inte bara tolkas som en möjlighet för 

kommunerna att öka handelsintäkterna och sysselsättningen, utan även som ett sätt att öka 

attraktiviteten hos den egna kommunen som bostadsort.  

I en passus om hur det kommunala planmonopolet påverkade handelsetableringar påpekade 

en tjänsteman att ”det svenska systemet främjar inte samordning, planering och styrning”. Men 

givet denna situation av konkurrens mellan kommunerna och brist på exempelvis regional 

samordning är det särskilt intressant att notera att i princip samtliga informanter var negativa till 

skärpta statlig regleringar eller inflytande över etableringsfrågor i likhet med andra europeiska 
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länder. Denna typ av statlig inblandning betecknades av två olika informanter som 

”planhushållning” och ”planekonomi”. Flera av informanterna lyfte istället fram betydelsen av det 

kommunala självstyret och de kunskaper om lokala förhållanden som finns på kommunal nivå, för 

att få till stånd etableringar som passar till lokala förhållanden. Såväl Magnus Björklund från Ica 

som Bengt Lindberg från Borlänge kommun framhöll vikten av decentraliserade beslut, där den 

senare menade att det kommunala självstyret gav större möjligheter till ”friare bosättning” för 

handeln. Kommunalrådet Glenn Nordlund i Örnsköldsvik medgav att kommunen under något 

decennium medvetet gjort avkall på exempelvis miljömål och varit mer liberala i sina beslut om 

handelsetableringar och byggnadstillstånd. Detta för att göra staden mer attraktiv och vända den 

negativa befolkningsutvecklingen i kommunen. Det är  möjligt att denna typ av lokala avvägningar 

varit svårare med utvidgad statlig inblandning i etableringsbeslut. Informanterna från handeln 

framhöll å sin sida att de  gärna ville ha styrning från kommunernas sida, men på en lagom nivå. En 

av dem påpekade att han nästan tyckte det gick för lätt att få igenom etableringar idag jämfört med 

på exempelvis 1980-talet, medan en annan tyckte det gick ganska lätt även om det rörde sig om 

långa processer för att få en etablering till stånd. Några menade att det var nog mycket statlig 

inblandning idag genom exempelvis Trafikverket. Att då införa ytterligare regleringar upplevdes 

som besvärande.  

När det gäller perspektivet om relationerna mellan stad och land, som i denna uppsats 

exemplifieras i relationerna mellan Borlänge och Säter, samt Örnsköldsvik och Husum, visar 

källmaterialet att det inte går att göra en enkel koppling mellan de mindre orternas låga handelsnivå 

och den stora grannortens framgångar på samma område. Det finns givetvis ett samband mellan 

Borlänge och Örnsköldsviks växande detaljhandel och det motsatta förhållandet i Säter och Husum, 

men båda exemplen visar att det finns andra viktiga faktorer att ta hänsyn till. Som nämnts ovan 

arbetar en stor andel av Säters befolkning i andra kommuner, vilket gör att många av dessa 

förmodligen sköter en del av sina inköp under sina pendlingsresor till jobbet. Det behöver alltså inte 

nödvändigtvis vara så att konsumenterna dras att handla i Borlänges stormarknadsområde, utan det 

kan lika gärna vara frågan om inköp i samband med jobbpendling till exempelvis Hedemora, 

Smedjebacken och Falun. På samma sätt framhöll informanterna i Husum i lika mycket 

pappersfabrikens betydelse för den minskande handeln, som etableringar av butiksgallerior och 

stormarknader i Örnsköldsvik. Att pappersfabriken under sina finska ägare minskat på antalet 

anställda och inte anlitade lokala företagare i samma omfattning som tidigare uppfattades som 

väldigt betydelsefullt. Detta betyder i så fall att förändringarna för näringslivet i Husum hänger ihop 

med strukturomvandlingen och globaliseringen av industrin lika väl som externaliserings- och 

koncentrationstendenser i detaljhandeln. På så vis blir en mindre ort som Husum med en stor 
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dominerande industri extra hårt drabbad av två samverkande ekonomiska processer som båda har 

kopplingar till den globala marknaden.   

Med tanke på att detaljhandeln tycks ha stor betydelse för samtliga orter som studerats i denna 

uppsats, är det slutligen extra intressant att ingen av informanterna uppgett att denna typ av frågor 

är politiska debattämnen. Enligt informanterna tycks det vara så att handelsfrågor vanligtvis 

diskuteras utifrån praktiska perspektiv snarare än ideologiska. Det kan tänkas bero på att politiska 

skiljelinjer i allmänhet är mindre skarpa på kommunal nivå än på riksnivå, vilket gör att 

handelsfrågor inte blir politiserade på samma sätt som exempelvis den lokala skatte- eller 

socialpolitiken. Å andra sidan kan det också tänkas bero på att handelsfrågor rent generellt inte 

anses vara ett ideologiskt färgat politikområde, eller att kommunala politiker inte anser att det är 

deras uppdrag att ha åsikter om hur företag väljer att göra sina etableringar. Kanske är det ur detta 

perspektiv man ska se en av informanternas uttalande om kommunpolitikers okunskap. Slutligen 

kan man också tänka sig att det har en koppling till hur politikernas väljare ser på dessa frågor. En 

av tjänstemännen i Örnsköldsvik menade att det var mycket osannolikt att en folkvald skulle säga 

nej till en stor etablering som exempelvis Ikea. Väljarna skulle kunna se ett sådant beslut som att 

kommunen tackade nej till ökad sysselsättning och ett ökat handelsutbud, något som kanske är svårt 

att försvara rent politiskt. Kommunalrådet Jan Boman i Borlänge menade att även om kommunen 

rent teoretiskt skulle kunna påverka handelns strukturomvandling, tvivlade han på att man skulle 

kunna utöva någon påverkan på de som han menade efterfrågade omvandlingen – nämligen 

konsumenterna: ”jag är inte så säker på att kommunen – om vi kunde stanna strömmen – även 

kunde vända vattnet.” 

4.4. Hur väl passar de teoretiska utgångspunkterna ihop med källmaterialet? 
De teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats är dels Lindbloms teori om inkrementalistiskt 

beslutsfattande och dels Smiths tankar om ojämn utveckling. Som tidigare redogjorts kan de båda 

länkas ihop genom att de ekonomiska processer som Smith undersöker kan utgöra sådana 

begränsningar för beslutsfattande som i Lindbloms teori orsakar inkrementalism.  

Som tidigare nämnts utgår Smith från att kapitalets rörelser mellan olika geografiska platser 

orsakar en ojämlik utveckling, där vissa platser utvecklas mycket och andra litet eller inte alls. Med 

utveckling avser Smith främst investeringar och tillväxt i alla de verksamheter, byggnader och 

företeelser som rör varuproduktion. I denna uppsats tillförs förutom varuproduktion även 

detaljhandel i denna syn på utveckling. Ur detta perspektiv går det att ana de tendenser som Smith 

beskriver på de platser som undersöks i dessa uppsats. Mina informanter inom dagligvaruhandeln 

beskrev hur den utveckling av externalisering och koncentration av handeln stod inför en parallell, 
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eller möjligen ny, tendens till att deras verksamheter skulle dels välja mer bostadsnära lokaliseringar 

framöver och i högre grad anpassa etableringstypen och dess utbud utifrån det tänkta 

kundsegmentet. Utifrån Smiths resonemang är det kanske mest talande att den bild samtliga 

handelsinformanter ger av hur man avgör sina etableringar är geografiska rörelser, från platser som 

missgynnar verksamheten till andra som förhoppningsvis ska gynna densamma. Frågan är dock om 

den växelverkan mellan olika platser som Smith talar om verkligen gäller alla platser. För att ta 

exemplen Säter och Husum; kan dessa platser se fram emot en återgång av handel utifrån de 

marknadsmekanismer som Smith beskriver? Det vill säga, eftersom dessa platser är missgynnade av 

marknaden just nu, innebär detta att de kommer bli gynnade längre fram? Utifrån mina informanter 

på dessa orter är jag skeptisk till att detta skulle kunna vara fallet. Detta då situationen för 

exempelvis Husum tycks så prekär att det är frågan om vad som kan tänkas kunna vända den 

utveckling som pågått i några decennier. 

Teorin om inkrementalism mynnar ut i att den typ av beslut som beslutsfattare kan genomföra 

inte avviker så mycket från tidigare beslut. Detta eftersom nya beslut baseras på tidigare 

erfarenheter, istället för att förutsättningslöst utgå från alla beslutsalternativ som kan genomföras 

utan hänsyn till tidigare erfarenheter. I uppsatsen utgick jag från att de begränsningar som kan 

orsaka inkrementalistiskt beslutsfattande inte bara innefattar faktorer som rör de individuella 

beslutsfattaren (såsom tankekapacitet eller tekniska hjälpmedel), utan även institutionella eller 

strukturella faktorer såsom hur vårt politiska system ger stor beslutanderätt till kommunerna. De 

olika kommunala informanterna ger ett klart intryck av att deras kommuner begränsas i sitt möjliga 

beslutsfattande på ett sådant sätt som skulle kunna beskrivas som inkrementalistiskt. Örnsköldsviks 

aktiva arbete för att skapa en attraktiv stadskärna kan förstås tolkas som att kommunen försöker 

bryta inkrementalistiska gränser, men eftersom det samtidigt sker inom systemet med konkurrens 

mellan kommuner och i ett försök att dra till sig ytterligare handel, tolkar jag det ändå som att man 

rör sig inom de strukturella ramarna. Genom de politiska och ekonomiska begränsningarna för 

kommunernas handlingsutrymme tycks det därmed uppstå en situation av konkurrens mellan 

kommunerna. I en sådan situation är det rimligt om enskilda kommuner bedömer att de inte har 

stort svängrum för sina beslut. Jag tror att det är på detta sätt vi förstår varför kommunerna upplever 

att de bör uppfylla handelsföretagens krav och snarare än att avslå etableringar hellre mildra 

eventuella negativa effekter (såsom utbyggd kollektivtrafik som svar på ökad bilkörning till externa 

stormarknader). Det är slutligen utifrån detta jag tror att vi kan förstå varför Örnsköldsviks kommun 

gjort avkall på sina miljöbestämmelser för att främja etableringar, eller att Borlänges kommunalråd 

tycker att konsumtionssamhället är något negativt samtidigt som den egna orten är en av landets 

starkaste på detaljhandelsområdet. De fördelar som den enskilda kommunen upplever med 
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handelsetableringar är helt enkelt för stora för att man skulle kunna göra något annat. 

En svaghet med de teorier som använts i denna uppsats är att de inte tar hänsyn till hur 

medborgare, väljare och konsumenter påverkar de aktörer som undersökts. Dagligvaruföretagen 

Axfood, Coop och Ica hävdar naturligtvis att den typ av etableringar de gör i någon grad beror på 

vad deras kunder efterfrågar. På samma sätt menar flera av mina kommunala informanter att 

kommunerna fattar de beslut de gör utifrån sina medborgare och väljares intressen. I mina teorier 

spelar inte dessa konsumenter, medborgare eller väljare och de eventuella påtryckningar dessa kan 

utöva någon avgörande roll. Givet att aktörerna anser sig på olika sätt arbeta å dessa människors 

vägnar, blir det en svaghet att teorierna inte tar hänsyn till detta. Å andra sidan kan aktörernas 

hänvisning till sina konsumenter och medborgare likna ett cirkelresonemang, där detaljhandeln ökar 

eftersom medborgarna vill ha det och därför ökar handeln. Men eftersom avgränsningarna för denna 

uppsats gör att konsumenterna inte undersöks som en aktör, är ovanstående svagheter i teorierna 

inte en uppenbar nackdel.  

Utifrån denna uppsats syfte och bedömer jag därför att de teoretiska utgångspunkterna passar 

väl för att analysera källmaterialet. Detta eftersom teorierna dels tar hänsyn till beslutsfattandets 

begränsningar och dels till hur etableringar fördelar sig rumsligt. I nästa avsnitt diskuteras slutligen 

uppsatsens syfte och frågeställningar utifrån källmaterialet.  

4.5. Vem bestämmer egentligen? 

Syftet med denna uppsats var att undersöka och försöka utröna vilken aktör – om någon – som 

bestämmer över externaliseringen och koncentrationen av detaljhandeln. För att undersöka detta 

ställdes ett antal frågeställningar som grund för studien. Jag ska nedan besvara frågeställningarna 

utifrån uppsatsens resultat samt diskutera i vilken mån dessa också kan ge klarhet i studiens syfte. I 

nästa kapitel avhandlas avslutningsvis några särskilt intressanta ämnen från uppsatsens resultat med 

avsikt att peka ut möjlig ny forskning inom området.  

För det första ville denna uppsats besvara hur de inblandade aktörerna i form av handlare, 

politiker och tjänstemän ser på sin roll i processen med externalisering och koncentration av 

svenska detaljhandeln. Utifrån källmaterialet tycks handelns tankar kring sin egen roll vara att för 

det första stå sig gentemot sina konkurrenter och för det andra erbjuda det utbud som de anser att 

konsumenterna förväntar sig. Hittills har detta inneburit vissa skillnader i sammansättningen av 

företagens etableringar, exempelvis vad gäller Coops tidiga stormarknadsetableringar och Icas   

butiker i gles- och landsbygd. Detta ser dock ut att förändras framöver. Vad gäller de kommunala 

informanterna tolkar jag deras svar som att de satte sig själva i en ganska passiv roll, där de främst 

såg det som sin uppgift att se till att de etableringar handeln ville göra blev så bra som möjligt. 
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Denna passivitet fick sedan olika lokala utfall. I Säter innebar det att kommunen såg sig som ett 

komplement till grannen Borlänge, medan det i Borlänge innebar att man lät företagen göra de 

etableringar de ville, medan passiviteten i Örnsköldsvik resulterade i sänkta krav på företagen som 

ville etablera sig. Husum kan här tjäna som ett exempel på hur en ort kan hamna i kläm mellan 

marknaden och politikens prioriteringar. Om det är möjligt att generalisera denna kunskap om 

kommunernas syn på sig själva, innebär detta att kommuner i allmänhet inte kan förutsättas göra så 

stora avsteg från de ramar som politiska och ekonomiska strukturer sätter upp för dem.  

För det andra skulle uppsatsen försöka besvara vilka krafter som aktörerna ansåg drev dem i 

utvecklingen med externalisering och koncentration av handeln. Som tidigare nämnts är det utifrån 

handelns perspektiv primärt konkurrens och konsumenternas efterfrågan som anses vara de 

starkaste drivkrafterna bakom deras etableringar. För kommunerna är frågan mer svårbesvarad. 

Flera olika drivkrafter eller målsättningar nämndes av informanterna, såsom ökad sysselsättning, 

ökat handelsutbud (som ett egenvärde), ökad attraktionskraft för kommunen som besöks- eller 

bostadsort, bättre image, bättre näringslivsmässig balans (mellan olika branscher), ökade 

skatteintäkter och ökad integration. Flera av dessa målsättningar återkom på samtliga orter, men 

vissa andra förekom bara i enstaka fall. Genomgående kan man säga att de målsättningar som 

nämndes i varje kommun passade väldigt bra till den utveckling man för närvarande hade. Detta 

skulle därmed kunna innebära att man från kommunernas sida lyckats relativt bra utifrån sina 

drivkrafter. Men å andra sidan skulle deras målsättningar också kunna vara värdeord som hjälper till 

att motivera resultatet av de beslut man tagit, snarare än drivkrafter som motiverat besluten från 

början. Det är exempelvis inte troligt att en liten ort som inte förmår attrahera så mycket handel 

skulle ha ökad handelssysselsättning eller ökat handelsutbud som sina främsta drivkrafter, eftersom 

det är något som i praktiken är svårt att uppnå.   

För det tredje skulle uppsatsen undersöka vilka lärdomar aktörerna dragit inför framtiden av 

den hittillsvarande utvecklingen. På denna frågeställning var det främst informanterna från 

dagligvaruföretagen som resonerade kring möjliga framtida trender. Som tidigare nämnts hade 

företagen delvis skilda historier av olika etableringstyper, men att samtliga inför framtiden hade 

liknande föreställningar om en liknande trend av fler bostadsnära etableringar framöver. Förvisso 

var detta etableringar som fortfarande skulle vara relativt storskaliga, men ändå av en typ som i viss 

mån går i en ny riktning. Det går alltså inte att tala om någon återgång till småbutiker, men möjligen 

en parallell utveckling. Intressant nog hade alltså informanterna från de tre största 

dagligvaruaktörerna i Sverige liknande tankar om framtiden trots att historien gett dem olika 

förutsättningar. En möjlig tolkning av detta är mer likriktade dagligvaruetableringar, med 

stormarknader som är lite mindre än dagens och ligger relativt nära bostäder eller transportleder, 
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samt relativt stora och välsorterade  centralt belägna närbutiker. Hur detta i så fall kommer påverka 

glesbygd och de redan etablerade affärsområdena med stormarknader blir intressant att se. Vad 

gäller kommunerna tycktes den viktigaste lärdomen vara att se till att vara så attraktiv som möjligt 

när det gäller att locka till sig handelsetableringar, samt att försöka göra det bästa möjliga av ortens 

förutsättningar.  

Därmed kommer vi så till uppsatsens syfte, det vill säga att ta reda på vilken aktör som 

bestämmer över utvecklingen med externalisering och koncentration som denna uppsats tar sitt 

avstamp i. Även om såväl handeln som kommuner båda på sätt och vis är begränsade i sitt 

handlingsutrymme, vill jag mena att det i slutändan är handeln snarare än kommunerna som 

bestämmer över externaliseringen och koncentrationen av detaljhandeln. Detta beror till stor del på 

att handeln är friare att bestämma var och hur den ska bedriva sin verksamhet. Kommunerna 

däremot framstår som om de har, eller åtminstone anser sig ha, begränsade möjligheter att driva och 

påverka utvecklingen. Från kommunernas horisont handlar det snarare om att försöka klara sig så 

bra som möjligt inom de ramar som det politiska och ekonomiska systemet skapar.  

Orsaken till denna nackdel för kommunerna tror jag i slutändan till stor del är geografisk. Ett 

stort företag, såsom en nationell dagligvarukedja, eller för all del multinationell möbelförsäljare, 

kan omorganisera eller flytta sin verksamhet från en ort om den är olönsam. En kommun kan dock 

inte flytta. Utifrån Sveriges politiska historia kan kommuner på sin höjd splittras eller – vilket är 

troligare – slås ihop. I dagens läge med en i allt mer globaliserad och rörlig ekonomi tror jag att 

denna platsbundenhet är till kommunernas nackdel. Så tycks åtminstone vara fallet utifrån denna 

uppsats horisont. Problemet blir i så fall hur kommunerna ska hantera denna platsbundenhet i 

relation till handeln. Som beskrivits i denna uppsats är detaljhandeln mer storskalig och har har 

större upptagningsområden idag. Dessutom har kommunerna ansvar för sina medborgares tillgång 

till livsmedel. Detta gör att detaljhandeln, eller åtminstone dagligvaruhandeln, skulle kunna sägas 

vara ett regionalt lika väl som ett kommunalt spörsmål. Därmed borde det vara ett område där 

kommunal samordning kan komma att behövas framöver. 
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5. DISKUSSION 
Enligt litteraturen och mitt källmaterial tycks konkurrensen mellan detaljhandelns aktörer motsvaras 

av en i handelsfrågor kommunal konkurrens. Denna konkurrens skapar i sin tur en kommunal 

hackordning där striden mellan kommunerna står om den begränsade detaljhandelskakan. De 

viktigaste handelsorterna med bästa etableringsmöjligheterna drar till sig handel från andra orter. 

Dessa måste i sin tur försöka hantera denna tendens så gott de kan och helst motverka den. Om de 

lyckas innebär det att de drar till sig handel från mindre orter, vilka i sin tur måste göra detsamma. 

Längst ner i hierarkin återfinns i så fall platserna med sämst förutsättningar. På så vis tycks de 

enskilda kommunernas handlingar för att förbättra sin situation i bästa fall flytta problemet någon 

annanstans. I ett svenskt perspektiv kanske toppen i denna hackordning motsvaras av Stockholm 

och de andra storstäderna. Lite längre ned finns Borlänge och andra stora handelsorter, såsom 

Ullared. Längre ned återfinns Örnsköldsvik. Efter det Säter och längre ned Husum. I botten 

återfinns gles- och landsbygd.  

Motviljan bland informationerna i denna uppsats mot statligt inflytande i etableringsfrågor, 

kan vara ett tecken för att man på kommunal nivå inte vill att någon aktör ska komma ”uppifrån” 

och lägga sig i eller styra över åtgärder som kommunerna anser vara viktiga. Därmed kanske en mer 

framkomlig väg är samordning mellan kommuner på regional- eller länsnivå. Här ser jag 

möjligheter till vidare forskning om kommunal samordning av handelsetableringsfrågor. Utifrån 

situationen i orter som Säter och Husum ser jag även anledning att undersöka de mindre orterna och 

kommunernas roll och möjligheter i nuvarande situation. Hur kan enskilda orter och kommuner 

agera för att klara sig i den kommunala konkurrensen? Slutligen menar jag att det vore mycket 

intressant att göra utvidgade studier av den föraning om en framtida etableringstrend som anades i 

mina intervjuer med dagligvaruhandelns representanter. Hur ser i så fall denna trend ut och går den 

att återfinna även i sällanköpshandeln? Här torde kopplingen mellan nya etableringsformer och den 

ökande segregationen som nämndes av en av handelns informanter vara särskilt intressant.  

I slutändan tror jag att mycket av essensen av denna uppsats är en paradox. Med det menar jag 

den motsägelsefulla situation där detaljhandeln dels är viktig för ekonomin och människors 

sysselsättning och dels har en påtaglig inverkan på ambitioner som rör hållbar utveckling och 

jämlikhet mellan olika sociala grupper och platser. Det är ur detta perspektiv jag tycker Jan Bomans 

ord är så oerhört träffande när han utifrån sin position säger att ”konsumtionssamhället är 

naturligtvis en stor jävla miljöbov” och ”jag är inte så säker på att kommunen – om vi kunde stanna 

strömmen – även kunde vända vattnet”. Därmed är frågan vem som i så fall är kan eller vill råda i 

denna situation. För vem kan vända vatten? 
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6. SAMMANFATTNING 
 

Denna uppsats behandlar kommunal samhällsplanering, med fokus på handelsetableringar. 

Uppsatsen tar avstamp i den utveckling med externalisering och koncentration av detaljhandeln som 

pågått under de senaste decennierna. Denna utveckling är såväl lokal som regional och har inneburit 

att detaljhandeln koncentrerats till centralorternas stadskärnor och externa stormarknader. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka vilken aktör som bestämmer över denna utveckling. De aktörer som 

undersöks är dagligvaruhandeln och samt kommuner. Från dessa aktörer intervjuas ett antal 

informanter: etableringschefer på Axfood, Coop och Ica, samt kommunalråd och 

kommuntjänstemän från Borlänge, Säter och Örnsköldsviks kommuner. Dessutom intervjuas ett 

antal personer från en lokal intresseförening i Husum. Materialet visar att dagligvaruföretagen är 

aktiva och trendsättare, medan kommunerna är relativt passiva och försöker klara sig så bra som 

möjligt utifrån sina förutsättningar. I slutändan finner uppsatsen att det är handeln snarare än 

kommunerna som bestämmer över utvecklingen med externalisering och koncentration av handel. 

Detta aktualiserar bland annat frågan om framtida samarbete över kommungränserna i 

detaljhandelsfrågor kan bli nödvändigt. 

 

ABSTRACT 
 
This paper deals with municipal planning, with special focus on retail localisation issues. The paper 

takes its inspiration from the process of externalising and concentration that has characterised the 

past few decades of the retail industry. This development is both local and regional, and has meant 

that retailers have concentrated their localisations to the important city centers and out-of-town 

shopping centres. The purpose of this paper is to explore which agent that controls this 

development. The agents examined are the retail grocery industry and municipalities. From these 

agents a few people are interviewed: managers at Axfood, Coop and ICA, as well as municipal 

politicians and officials from Borlänge, Säter and Örnsköldsvik municipalities. Furthermore, a 

number of people from a local interest group in Husum are interviewed. The material shows that 

retail grocery companies are active and trendsetting, while the municipalities are relatively passive 

and trying to cope as well as possible based on their current situations. In the end, the paper finds 

that retail rather than the municipalities are in charge of the process of externalisation and 

concentration. Amongst other things, this raises the question of whether future cooperation in retail 

policy may be necessary across municipal borders. 
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BILAGOR  
 
Intervjumanal Axfood 
 

• För att få en bild av företaget; hur är det organiserat, hur stort är det (i relation till 

konkurrenter), har ni olika typer av butiker, någon speciell nisch på marknaden? 
• Hur bedömer du att läget är för företaget? Branschen i stort? Hur ser den troliga 

utvecklingen ut framöver? 

• Bilden av att handeln allt mer koncentreras och externaliseras; anser du att den stämmer? 

Hur ser du i så fall på er roll i den här processen? Hur påverkas och påverkar  Axfood? Vilka 

lärdomar har ni dragit av utvecklingen? 

• Hur tar ni initiativ till etableringar? Är ni väldigt specifika för en viss specifik plats, dvs. “vi 

vill etablera Willys precis här” eller har ni en mer öppen ingång?  

• Hur upplever du att kommunerna hanterar etableringsfrågor? Lätt/svårt att få etablera på den 

plats ni vill? Skillnad efter nya PBL från maj 2011? 

• Förekommer det att flera kommuner samarbetar i etableringsfrågor? 

• Tror du att det har någon betydelse att vi i Sverige inte har några statliga riktlinjer vad gäller 

etableringar av (externa) stormarknader? 

• Enligt utredning från HUI påverkar externa etableringar i dagligvaruhandeln främst butiker 

på samma ort (centrum och stadsdelar) negativt. Anser du att detta stämmer? Märks det i så 

fall inom er organisation? 

• På er hemsida skriver ni att Axfood ska hålla en “offensiv etableringstakt i storstäder och 

andra tillväxtområden”. Hur går dessa etableringar till? Vilka kriterier utgår ni från? Vilka är 

de starkaste krafterna som driver er i etableringarna? 

• Hur kommer det sig att ni valt ut just “storstäder och andra tillväxtområden”? 

• På er hemsida skriver ni att Axfood ska minska klimatpåverkan och energiförbrukningen. 

Hur får denna policy utlopp i etableringssammanhang? Har ni avbrutit etableringar med 

hänvisning till policyn? Hur ser ni på eventuellt ökad trafik pga. externa etableringar? 
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Intervjumanual Coop 

 
• För att få en bild av företaget; hur är det organiserat, hur stort är det (i relation till 

konkurrenter), har ni olika typer av butiker, någon speciell nisch på marknaden? 

• Hur bedömer du att läget är för företaget? Branschen i stort? Hur ser den troliga 

utvecklingen ut framöver? 

• Bilden av att handeln allt mer koncentreras och externaliseras; anser du att den stämmer? 

Hur ser du i så fall på er roll i den här processen? Hur påverkas och påverkar Coop? Vilka 

lärdomar har ni dragit av utvecklingen? 

• Hur tar ni initiativ till etableringar? Är ni väldigt specifika för en viss specifik plats, dvs. “vi 

vill etablera Coop Stormarknad precis här”? 

• Hur upplever du att kommunerna hanterar etableringsfrågor? Lätt/svårt att få etablera på den 

plats ni vill? Skillnad efter nya PBL från maj 2011? 

• Förekommer det att flera kommuner samarbetar i etableringsfrågor? 

• Tror du att det har någon betydelse att vi i Sverige inte har några statliga riktlinjer vad gäller 

etableringar av (externa) stormarknader? 

• Enligt utredning från HUI påverkar externa etableringar i dagligvaruhandeln främst butiker 

på samma ort (centrum och stadsdelar) negativt. Anser du att detta stämmer? Märks det i så 

fall inom er organisation? 

• Hur bestämmer ni vart ni ska etablera er någonstans och hur avgör ni vilken typ av 

etablering som ni vill göra? Vilka kriterier utgår ni från? Vilka är de starkaste krafterna som 

driver er i etableringarna? 

• Utifrån er hemsida framgår att Coop lägger stor vikt vid att ta miljömässiga hänsyn på olika 

sätt. Får denna inställning utlopp i etableringssammanhang? Har ni någonsin avbrutit 

etableringar med hänvisning till miljöhänsyn? Hur ställer ni era etableringar i relation till 

klimatanpassad samhällsplanering, t.ex. ökad trafik pga. externa etableringar eller krav på 

kollektivtrafik till affärerna? 
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Intervjumanual Ica 
 

• För att få en bild av företaget; hur är det organiserat, hur stort är det (i relation till 

konkurrenter), har ni olika typer av butiker, någon speciell nisch på marknaden? 

• Hur bedömer du att läget är för företaget? Branschen i stort? Hur ser den troliga 

utvecklingen ut framöver? 

• Bilden av att handeln allt mer koncentreras och externaliseras; anser du att den stämmer? 

Icas interrimsrapport för januari-september 2012 framgår att försäljningen ökar mest i Ica 

Maxi följt av Ica Kvantum. De butiker som fått stänga eller konverteras är Ica Nära och Ica 

Supermarket. Anser du att detta är en trend som gäller mer generellt än för ett enskilt år? 

Hur ser du i så fall på er roll i den här processen? Hur påverkas och påverkar Ica? Vilka 

lärdomar har ni dragit av utvecklingen? 

• Hur tar ni initiativ till etableringar? Är ni väldigt specifika för en viss specifik plats, dvs. “vi 

vill etablera Ica Kvantum precis här” eller är det era handlare som tar initiativ själva?  

• Hur upplever du att kommunerna hanterar etableringsfrågor? Lätt/svårt att få etablera på den 

plats ni vill? Skillnad efter nya PBL från maj 2011? 

• Förekommer det att flera kommuner samarbetar i etableringsfrågor? 

• Tror du att det har någon betydelse att vi i Sverige inte har några statliga riktlinjer vad gäller 

etableringar av (externa) stormarknader? 

• Enligt utredning från HUI påverkar externa etableringar i dagligvaruhandeln främst butiker 

på samma ort (centrum och stadsdelar) negativt. Anser du att detta stämmer? Märks det i så 

fall inom er organisation? 

• Hur bestämmer ni vart ni ska etablera er någonstans och hur avgör ni vilken typ av 

etablering som ni vill göra? Vilka kriterier utgår ni från? Vilka är de starkaste krafterna som 

driver er i etableringarna? 

• På er hemsida framgår att ni vill ta miljömässig hänsyn. Får denna inställning utlopp i 

etableringssammanhang? Har ni någonsin avbrutit etableringar med hänvisning till 

miljöhänsyn? Hur ser ni på eventuellt ökad trafik pga. externa etableringar? 
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Intervjumanual Borlänge 
 

• Hur bedömer du att läget är för kommunen? Hur ser den troliga utvecklingen ut (för handeln 

i kommunen) framöver? 

• Min bild av Borlänge är att det är lite av ett handelscenter för regionen. En ny roll för 

kommunen? Stämmer det och i så fall varför? Hur kom det sig att Kupolen startades just 

här; ni måste ha varit föregångare? Sätter det ramarna för vidare utveckling? 

• Bilden av att handeln allt mer koncentreras och externaliseras; anser du att den stämmer? 

HUI - påverkan stadsdelar och kringliggande orter. Hur ser du i så fall på er roll i den här 

processen? Hur påverkas och påverkar Borlänge? Vilka lärdomar har ni dragit av 

utvecklingen? Skillnad mellan politiker och tjänstemän? 

• Hur fungerar handelsetableringar i Borlänge? Tar tar ni initiativ till etableringar, eller är det 

företagen som gör detta? Hur pass mycket styr ni i etableringarna och i så fall på vilket sätt?  

• Hur upplever du att handeln hanterar etableringsfrågor? Om ni vill påverka etableringarna, 

är det i så fall lätt eller svårt? Skillnad efter nya PBL från maj 2011? 

• Vad är er relation till grannkommunerna i handelsfrågor? Påverkas t.ex. Gagnef, Säter och 

Falun av etableringarna i er kommun och hur jobbar ni i så fall med det? Förekommer det att 

ni samordnar er med andra kommuner i etableringsfrågor? Konkurrens med grannarna?  

• Tror du att det har någon betydelse att vi i Sverige inte har några statliga riktlinjer vad gäller 

etableringar av (externa) stormarknader? 

• Vilken strategi har ni valt för handeln i er kommun (utifrån ovan)? Hur har ni avgjort detta 

och vilka kriterier har ni utgått från? Vilka är de starkaste krafterna som driver er i 

etableringarna (sysselsättning, service, miljö, ett)? 

• Utifrån er hemsida framgår att Borlänge kommun lägger stor vikt vid att ta miljömässiga 

hänsyn på olika sätt. Får era miljöpolicys utlopp i etableringssammanhang? Har ni avslagit 

handelsetableringar med hänvisning till miljöhänsyn?  

• Hur ställer ni era etableringar i relation till klimatanpassad samhällsplanering, t.ex. ökad 

trafik pga. externa etableringar eller krav på kollektivtrafik till affärerna? Klimattrend 2010 

kommer ni inte uppfylla ert mål om att minska bilåkande jämfört med 2001. Koppling till 

handelsstrukturen? 
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Intervjumanual Säter 
 

• Hur bedömer ni att läget är för kommunen? Vilken roll har handeln i er kommun och hur ser 

den troliga utvecklingen för den ut framöver?  

• Bilden av att handeln allt mer koncentreras och externaliseras; anser du att den stämmer? 

Hur ser ni i så fall på Säters roll eller situation i den här processen? Hur påverkas och 

påverkar Säter? Vilka lärdomar har ni dragit av utvecklingen? Skillnad mellan politiker och 

tjänstemän? 

• Vilket handlingsutrymme har en mindre kommun när det gäller handeln? Vilken strategi har 

ni valt för handeln i er kommun (utifrån er position)? Vilken roll har Säter i regionen? 

• Ser i utvecklingsplanen att ni vill lägga fokus på handeln och innerstaden när det gäller 

näringslivsutveckling. Utifrån vilka kriterier har ni fastslagit detta mål? Diversifiering bort 

från lantbruk och träindustri (en tredjedel av företagen inom jordbruk, skogsbruk och fiske)? 

• Vad är er relation till grannkommunerna i handelsfrågor? Förekommer det att ni samordnar 

er med andra kommuner i etableringsfrågor? Jag tänker utifrån Borlänges roll i närområdet. 

Konkurrens med grannkommuner? Omvända roller - hur skulle ni reagera om Ikea ville 

öppna i Säter? 

• Hur fungerar handelsetableringar i Säter? Tar tar ni initiativ till etableringar, eller är det 

företagen som gör detta? Hur pass mycket styr ni i etableringarna och i så fall på vilket sätt? 

• Hur upplever du att handeln hanterar etableringsfrågor? Om ni vill påverka etableringarna, 

är det i så fall lätt eller svårt? Skillnad efter nya PBL från maj 2011? 

• Tror ni att det har någon betydelse att vi i Sverige inte har några statliga riktlinjer vad gäller 

etableringar av (externa) stormarknader? 

• Vilka är de starkaste krafterna som driver er i etableringarna (sysselsättning, service, miljö)? 

• Har ni egna miljömål för kommunen? Får de i så fall utlopp i etableringssammanhang? Har 

ni avslagit handelsetableringar med hänvisning till miljöhänsyn? 
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Intervjumanual Örnsköldsvik 

 
• Hur bedömer du att läget är för kommunen? Hur ser den troliga utvecklingen ut (för handeln 

i kommunen) framöver? 

• Min bild av Örnsköldsvik är att stadens handel genomgått en förändring under de senaste 

10-15 åren. Stämmer det?  

• Bilden av att handeln allt mer koncentreras och externaliseras; anser du att den stämmer? 

HUI - påverkan stadsdelar och kringliggande orter. Hur ser du i så fall på er roll i den här 

processen? Hur påverkas och påverkar Örnsköldsvik? Vilka lärdomar har ni dragit av 

utvecklingen? Politisk skillnad? 

• Hur fungerar handelsetableringar i Örnsköldsvik? Tar tar ni initiativ till etableringar, eller är 

det företagen som gör detta? Hur pass mycket styr ni i etableringarna och i så fall på vilket 

sätt? 

• Hur upplever du att handeln hanterar etableringsfrågor? Om ni vill påverka etableringarna, 

är det i så fall lätt eller svårt? Skillnad efter nya PBL från maj 2011? 

• Vad är er relation till grannkommunerna i handelsfrågor? Påverkas dem av etableringarna i 

er kommun och hur jobbar ni i så fall med det? Förekommer det att ni samordnar er med 

andra kommuner i etableringsfrågor? 

• Hur upplever ni relationerna/flödena mellan orterna inom kommunerna vid 

handelsetableringar? Från mindre orterna i kommunen till centralorten? Mellan stadsdelar 

och stadskärnan? Hur påverkas exempelvis Husum, Bredbyn, Gullänget?  

• Tror du att det har någon betydelse att vi i Sverige inte har några statliga riktlinjer vad gäller 

etableringar av (externa) stormarknader? 

• Vilken strategi har ni valt för handeln i Örnsköldsvik (utifrån ovan)? Hur har ni avgjort detta 

och vilka kriterier har ni utgått från? Vilka är de starkaste krafterna som driver er i 

etableringarna (sysselsättning, service, miljö, ett)? 

• Vilka miljöpolicys har kommunen som är relevanta i etableringssammanhang? Har ni 

avslagit handelsetableringar med hänvisning till miljöhänsyn? 

• Hur ställer ni era etableringar i relation till klimatanpassad samhällsplanering, t.ex. ökad 

trafik pga. externa etableringar eller krav på kollektivtrafik till affärerna?  
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Intervjumanual Husum 
 

• Hur bedömer ni att läget är för Husum? Hur sett ut tidigare och trolig utveckling framöver?  

• Min bild av Örnsköldsvik och Husum är att båda orternas handel genomgått en förändring 

under de senaste 10-15 åren. Stämmer det? Hur har det sett ut? Finns koppling? Andra orter 

som påverkar Husums handel (Umeå)? 

• Bilden av att handeln allt mer koncentreras och externaliseras; anser du att den stämmer? 

HUI - påverkan stadsdelar och kringliggande orter. Vad tror ni om detta? Skillnad 

dagligvaru-/sällanköpshandel? Är det en viss typ av handel som drabbats/gynnats i Husum 

eller hela spektrat? 

• Hur upplever ni att möjligheterna att bedriva handelsverksamhet är i Husum jämfört med 

Örnsköldsvik? Hur är läget för företagarna? 

• Hur ni upplever att Örnsköldsviks kommun hanterar planeringen av handeln och om detta 

varierat över tid? Vilka krafter upplever ni påverkar utvecklingen (handeln, politiken eller 

någon annan)? 

• Politiska skillnader inom kommunen? Är handeln en debattfråga? 

• Om ni vill förändra på något, vad skulle det vara? Hos handeln, kommunen eller någon 

annan? 
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