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Förord 

Bakgrunden till utförandet av denna studie är snarare än  

att påvisa vad som är rätt eller fel, sant eller falskt, påvisa 

 vilken komplexitet som ligger bakom beslutet huruvida 

 en kommuns handelsstrategi ska ta ställning för eller  

emot externa handelsetableringar. Detta efter att olika 

parter inom debatten huruvida externhandel skulle 

godkännas vid området Medskog i Hudiksvall för  

allmänheten målade upp en bild av självklarhet  

om hur kommunen skulle besluta i frågan. 

 



ABSTRACT 

Jonsson, A. 2015. Externa handelsetableringars effekter på befintlig handel. Kulturgeografiska 

institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 

 

Studien har genom att undersöka tidigare forskning angående de effekter som uppstår vid 

externa handelsetableringar och dess påverkan på den befintliga handeln genom en fallstudie 

analyserat det möjliga utfallet av de externa etableringarna vid Medskog i Hudiksvall. Detta 

har utförts genom en sekundäranalys av den tidigare forskningen samt fyra stycken intervjuer. 

Intervjuerna har delvis redogjort för den historiska bakgrunden men också berört hur olika 

parter i frågan anser att externa etableringar vid Medskog bidrar till utvecklingen av handeln i 

Hudiksvall. Detta innebär att de intervjupersoner som valts representerar olika aktörer under 

händelseförloppet.  

Det resultat som detta har genererat i är att de överspillningseffekter som uppstår blir mindre 

då etableringarna inte är sammankopplade med cityhandeln. Det kommer även att uppstå en 

del substitutionseffekter men dessa tros inte vara allt för märkbara då de externa 

etableringarna kommer att komplettera den befintliga handeln snarare än att konkurrera med 

den. De externa etableringarna kommer även att genom en förbättrad tillgänglighet för de via 

Europaväg 4 förbipasserande bilister nyttja en köpkraft som tidigare inte var åtkomlig. 

 

Keywords: Externhandel, Substitutionseffekter, Överspillningseffekter, Dagligvaruhandel, 

Sällanköpsvaruhandel. 
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1. INLEDNING 

 

Under 1990-talets första halva började expansionen av externhandel att ta fart i Sverige 

och trenden var att de externa etableringarna tog allt fler marknadsandelar från de 

befintliga icke-centrala butikerna (Kolterjahn, 2011 , s.38). Detta berodde bland annat 

på att människor i allt större utsträckning började bosätta sig i och omkring de större 

centralorterna. Därtill hade tillgången till bil ökat vilket medförde att de externa 

etableringarna blev tillgängliga för fler människor, samt att dessa även ofta lockade med 

bättre åtkomlighet och parkeringsmöjligheter (Kolterjahn, 2011, s.39). 

I många kommuner finns det en tveksam attityd bland lokala politiker och handlare 

gentemot externa etableringar då det ofta innebär förändrade konsumtionsmönster och 

osäkerhet kring hur det kommer att påverka den etablerade handeln (Kolterjahn, 2011, 

ss.39-40). Detta är något som under de senaste åren har blivit aktuellt i Hudiksvall. 

Den 3:e februari år 2005 beslutade regeringen att arbetet med en ny sträckning av 

Europaväg 4 mellan Enånger och Hudiksvall skulle godkännas (Länsstyrelsen 

Gävleborg, 2005). Den nya sträckningen innebar då att förbindelsen med motorvägen 

förlades längre i från stadskärnan och det skapades en ny trafikknut med riksväg 84 vid 

området Medskog (se figur 1). Vägarbetet startades i december år 2007 och den 24 

kilometer långa sträckan invigdes den 5 oktober år 2011 (Infrastrukturnyheter, 2011). 

Marken vid Medskog har nu detaljplanerats som handelsområde efter en utdragen 

process med parter för och emot beslutet (Hudiksvalls kommun) och denna studie har 

som avsikt att undersöka hur externa etableringar kan komma att påverka den etablerade 

handeln genom en fallstudie av ärendet Medskog i Hudiksvall. 

 

1.1 Syfte 

Denna uppsats skall utreda huruvida olika parters förväntningar på externhandel vid 

Medskog kan anses rimliga eller ej. Genom att granska tidigare studier angående vilka 

effekter externa handelsetableringar kan medföra samt vilken påverkan dessa effekter 
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kan ha på befintlig handel analyseras de specifika förutsättningarna som råder inom 

Hudiksvalls kommun. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka förväntningar har olika parter på de externa etableringarna vid Medskog? 

 Vilka effekter har identifierats vid tidigare studier angående externhandel? 

 Vilka förutsättningar råder för handeln inom Hudiksvalls kommun? 

 

1.3 Begreppsförklaringar 

Dagligvaruhandel – Handel av livsmedel, tobak och tidningar bland annat. 

Sällanköpsvaruhandel – Handel av kläder, fritidsvaror, vitvaror och övrig hemutrustning. 

Köpkraft – Ett hushålls förmåga och vilja att handla sett till dess inkomst och landets 

prisnivå. 

Försäljningsindex – Ett mått på hur väl handeln tar tillvara på den köpkraft som finns 

inom kommunen. Ett index över 100 tyder på ett inflöde av köpkraft från andra 

kommuner. Ett index under 100 tyder på ett utflöde av köpkraft. 

 

1.4 Disposition 

I det följande kapitlet kommer en presentation av händelseförloppet kring debatten om 

Medskog att ges för att du som läsare ska få en uppfattning om vad som har hänt samt 

vad som är bakgrunden till att denna studie utförts. Därefter beskrivs metodiken för hur 

arbetet har utförts och dess för- och nackdelar diskuteras samt varför jag har valt att 

använda just dessa. I kapitel 4 framförs de olika parternas ståndpunkter i frågan om 

Medskog är ett bidragande projekt till utvecklingen av Hudiksvalls kommun samt vilka 

deras egna visioner är. Kapitel 5 redovisar den tidigare forskningen inom området som 

sedan kommer att användas som underlag för att analysera de specifika förutsättningar 
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som finns för Hudiksvalls kommun. Den tidigare forskningen kommer även att 

användas för att diskutera den argumentation som de olika parterna för. Det sjätte 

kapitlet innehåller sedan de aktuella förutsättningarna för en utveckling av handeln i 

Hudiksvalls kommun. I kapitel 7 genomförs en kortare analys utgående från det tidigare 

presenterade materialet och sedan avslutas det med en diskussion följt av studiens 

slutsats. Inför varje kapitel kommer det att ges en kort introduktion vad kapitlet 

innehåller och i slutet av varje huvudkapitel i den empiriska delen (kapitel 4, 5 och 6) 

kommer slutsatser att dras utefter de 3 frågeställningarna. 
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2. BAKGRUND 

 

Marken vid Medskog, som ligger 4 kilometer i från centrala Hudiksvall, köptes av 

bolaget ROPH Invest AB år 2005 och den första detaljplanen för området togs fram. 

Enligt Fredriksson (2005), delägare i bolaget ROPH Invest AB, var syftet då att man 

skulle använda marken till att skapa ett kransområde för hydraulik med hjärtat i 

Hudiksvall då staden hade många aktörer inom branschen. 

Efter att den nya sträckningen av Europaväg 4 togs i bruk har det visat sig att det årligen 

genom knutpunkten vid Medskog (se Figur 1) passera omkring 6,5 miljoner bilar (Holm, 

2015) vilket gjorde att det utvecklades nya möjligheter för området. 

 

Figur 1: Karta över Hudiksvalls anknytning till Europaväg 4. 

 

 År 2012 meddelade ROPH Invest Hudiksvalls kommun om att ett flertal olika bolag, 

exempelvis Biltema, Rusta och MAX Hamburgare, hade visat intresse angående en 

etablering vid området (Roph Invest a). Enligt Fredriksson (2015) var det på uppdrag av 
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Hudiksvalls kommun som ROPH Invest sedan lämnade in ett förslag att ändra 

detaljplanen över området, då den tidigare inte avsåg någon detaljhandel, eftersom att 

det ansågs att en etablering av dessa bolag skulle vara av intresse för kommunen då 

detta kunde leda till en ökad sysselsättning. Detta skulle även innebära att ROPH Invest 

fick en god avkastning på sin investering tidigare än om man hade valt att hålla sig till 

utvecklingen av ett hydraulikluster som man ansåg var en mycket längre process 

(Fredriksson, 2015). 

I samband med att kommunen såg över den nya detaljplanen och ryktet angående 

externhandel vid Medskog började spridas så skapades en opinionsbildning runt ämnet. 

Olika parter menade att handel vid Medskog skulle skada den befintliga handeln och i 

januari år 2013 lämnades en namnlista med över 2000 underskrifter mot externhandel 

vid Medskog in till kommunfullmäktige (Hudiksvalls Tidning a). Argumenten mot var 

dock spridda. Vissa menade att den planerade externhandeln inte skulle fylla ut några 

eventuella tomrum i den befintliga handeln. Andra sade att den fria konkurrensen 

rubbades och att förutsättningarna skulle bli orättvisa genom exempelvis lägre 

markhyror. Det skapade sedan en rädsla för att vissa handlare därmed skulle lämna 

staden (Hudiksvalls Tidning a). 

Till att börja med kan det sägas att ärendet gällande huruvida handel skulle få bedrivas 

vid Medskog eller ej missköttes från kommunens sida. Detta är något som alla parter 

har haft en delad uppfattning kring. Fredriksson, (2015) anser att kommunen felaktigt 

överlämnade ärendet till byggnadsnämndens arbetsutskott då ärendet ansågs vara av 

särskilt intresse för utvecklingen av Hudiksvalls kommun och därför bör ha behandlats 

direkt av kommunstyrelsen. Ett påstående som även styrks av Holm (2015), 

representant för Moderaterna i Hudiksvall, som under beslutsperioden satt som 

näringslivsansvarig i kommunstyrelsen. 

Ett problem med hanteringen av ärendet var avsaknaden av en handelsstrategi för 

kommunen. Den befintliga strategin är en varuförsörjningsplan från 1979 som bygger 

på helt andra grunder än de förutsättningar som finns i dag. Det var problematiskt enligt 

Bromhed (2015) som var en av dem som ansåg att det var nödvändigt att det arbetades 

fram en ny handelsstrategi med en plan för hur handeln inom Hudiksvalls kommun 

skulle utvecklas. Att kommunens handelsstrategi var föråldrad konstaterar även Holm 
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(2015). Att det var nödvändigt att utveckla en ny sådan för att bearbeta ärendet är dock 

inget han anser vara nödvändigt. 

Det fanns även parter som ansåg att det fanns bättre lämpade områden där dessa företag 

kunde etablera sig. En av dessa var föreningen Företagarna Hudiksvall (Ström, 2015). 

Ström, ordförande i föreningen, var positiv till en etablering av dessa företag. Dock 

ansåg man att det fanns mer lämpade områden som inte var utav extern karaktär, då man 

var rädd att externa etableringar likt de som var planerade vid Medskog kunde vara 

skadliga för den befintliga handeln. I synnerhet var man rädd om cityhandeln vars 

handlare Företagarna Hudiksvall till viss del representerar. 

Att säga nej till etableringen av handel vid Medskog för att istället planera för 

etableringar på andra områden inom stadsgränsen ansågs inte aktuellt enligt Holm 

(2015). Biltema hade vid sin ansökan om att etablera sig vid Medskog meddelat att detta 

var den enda platsen av intresse och att riskera att tappa en aktör av Biltemas rang samt 

de aktörer som ofta ansluter  till en sådan vore alldeles för riskabelt (Holm, 2015). 

När kommunstyrelsen sedan skulle ta ett beslut i ärendet i juni år 2013 så kom man fram 

till att handel vid Medskog skulle godkännas. Däremot så beslutade man samtidigt att 

säga nej till livsmedelshandel vid Medskog (Hudiksvalls Tidning b). Detta ledde till att 

flera överklaganden kom in angående att det var förbjudet enligt lag att tillåta en 

begränsad handel. Men överklagandena avvisades och arbetet med den nya detaljplanen 

fortsatte (Hudiksvalls Tidning, 2013). Detta var även något som delar av 

kommunstyrelsen ställde sig tveksamma till då risken finns att kommunen inte kan finna 

någon laglig grund att genomdriva sitt beslut om det verkligen etablerades 

dagligvaruhandel på området (Bromhed, 2015). 

Miljöpartiet, som var ett av de partier som ställde sig negativt till handel vid Medskog, 

hade tidigare stått bakom den första detaljplanen gällande hydraulikcentret. Detta gjorde 

även att man från Miljöpartiets sida argumenterade att marken var bättre lämpad för 

detta och att bidraget till Hudiksvalls kommun inte var likvärdigt (Bromhed, 2015). 

Den 26:e maj år 2014 godkändes till slut detaljplanen för Medskog och ROPH Invest 

fick börja sitt byggande av handelsområdet (Hudiksvalls kommun). Debatten kring 

beslutet tog fart och överklaganden lämnades in. I oktober kom länstyrelsen med 
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beslutet att inte pröva några av dessa ärenden då dessa aktörers intressen inte 

påverkades, vilket medför att de inte har någon rätt att överklaga beslutet (Hudiksvalls 

Tidning c). 

I början på år 2015 så är en del verksamheter redan i gång på området medan andra 

fortfarande är i planeringsfasen. MAX Hamburgare har etablerat sig på området och 

öppnade i slutet av april år 2015 (ROPH Invest b). Överklaganden fortsatte att 

tillkomma och ärendet debatterades fortfarande i början av år 2015. 
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3. METOD 

 

Denna studie baseras till viss del på kvantitativa metoder samt på kvalitativa metoder. 

Detta tillvägagångssätt kallas för triangulering och kan med fördel användas för att testa 

resultaten från olika metoder mot varandra (Denscombe, 2009, ss. 151-152). Genom att 

utföra en sådan metodkombination så kan trovärdigheten i det material som skapas ökas. 

I denna studie har detta varit viktigt för att senare i analysen kunna jämföra resultaten i 

från den kvantitativa undersökningen respektive den kvalitativa undersökningen. 

Den kvalitativa undersökningen bygger på en sekundäranalys, som var till fördel då data 

angående ämnet redan finns presenterat (Bryman, 2011, s. 300). Denna metod kommer 

att diskuteras i början av kapitlet. Den kvalitativa metoden användes för att undersöka 

den specifika fallstudien. Kvalitativa metoder kan anses vara bäst lämpade då arbetet 

innehar en fallstudiedesign (Bryman, 2011, s. 74). Bryman (2011) skriver vidare att det 

är lämpligt att genom observation och ostrukturerade intervjuer ta sig an en fallstudie då 

detta ger en detaljerad kunskap om det specifika ämnet. De intervjuer som har utförts 

har dock inte antagit en helt ostrukturerad form utan har mot slutet av varje 

intervjutillfälle gått över mot en mer strukturerad form. Detta kommer att förklaras mer 

under kapitel 3.2 Intervjuer. I slutet av detta kapitel kommer det även att föras en 

diskussion angående den etiska problematiken  omkring denna studie samt källornas 

trovärdighet. 

 

3.1 Sekundäranalys 

En stor fördel med sekundäranalys enligt Bryman (2011, ss. 300-305) är att det vid 

mindre arbeten är tidssparande och istället ger mer tid till analysera och tolka 

informationen. Det är även svårt att som student vid ett mindre arbete generera en 

datamängd med den kvalitetsgrad som behövs för att vara likgiltig till den befintliga 

informationen (Bryman, 2011, s. 301). Då detta arbete syftar till att analysera hur den 

planerade externa handeln vid Medskog skulle kunna påverka övrig handel inom 

Hudiksvalls kommun kan det anses vara allt för tidskrävande att lägga ned tid på att 
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generera statistik och information om hur det har utvecklats på andra orter då denna 

information redan finns tillgänglig. Bryman (2011, ss. 300-305) argumenterar vidare att 

den befintliga informationen oftast kan hittas hos källor som håller en hög nivå vilket 

därför gör det än mer fördelaktigt att använda sig av denna metod vid denna typ arbete. 

En av de nackdelar som Bryman (2011, ss. 300-305) nämner är dock svårigheten med 

att analysera viss data då man som läsare inte har tillgång till alla variabler samt inte har 

någon större kunskap om hur den tidigare studien utformades mer än det författaren 

presenterat. 

 

3.2 Intervjuer 

Intervjuer kan enligt Brinkmann & Kvale (2014) anta ett explorativt eller ett 

hypotesprövande syfte. Den explorativa intervjun är vanligtvis öppen och ostrukturerad 

och syftar till att introducera intervjuovjektet till ett ämne som denne sedan får prata fritt 

kring för att som intervjuare få en bred kunskap och nya infallsvinklar kring ämnet 

(Brinkmann & Kvale, 2014, s. 148). Den hypotesprövande intervjun är mer strukturerad 

och tenderar att användas för att upptäcka skillnader mellan människors svar eller 

upptäcka intervjupersonens uppfattning kring vissa frågor (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 

148). De intervjuer som har genomförst i denna studie har tagit form genom att blanda 

dessa två. Den första delen i varje intervju har tagit en explorativ form för att varje 

intervjuperson fritt skulle få presentera sin uppfattning kring frågan. Detta ledde även 

till att jag som intervjuar fick en bättre uppfattning om personens ställningstagande 

vilket underlättade under den senare delen av intervjun där den övergick till en mer 

hypotesprövande utformning. Detta gjordes för att analysera hur de olika parterna i 

frågan reflekterar över den befintliga statistik som finns angående externhandelns 

möjliga påverkan på den befintliga handeln. Detta skulle inte vara möjligt utan att jag 

som intervjuare presenterar samma statistik till varje intervjuobjekt. 

Det finns dock en del invändningar i vilken grad kvalitativa intervjuer kan anses vara en 

tillförlitlig forskningsmetod (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 210). En invändning är att 

det personliga förhållandet mellan intervjuaren och intervjupersonen kan vara väldigt 

avgörande gällande hur väl intervjun fortlöper. Informationen som intervjun resulterar i 
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kan vara snedvriden och präglad av både intervjupersonen och intervjuarens egna 

inställning till ämnet. Samt intervjuarens förmåga att analysera intervjun i efterhand kan 

ifrågasättas (Brinkmann & Kvale, 2014, ss. 210-213). Detta är något jag som författare 

har fått reflektera över under denna studie då jag härstammar i från orten. En del av 

intervjupersonerna visste vem jag var sedan tidigare vilket skulle kunna medföra en 

annan attityd gentemot mig som intervjuare. Huruvida detta har varit en för- eller 

nackdel kan inte jag avgöra men målet har i alla fall varit att alla intervjuer genomförts 

under liknande omständigheter. 

Urvalet av intervjupersoner har skett på ett sådant sett att olika parter i frågan skall 

framhävas samt att det skall finnas en balans mellan de olika parterna. Detta har skett 

genom ett medvetet urval av representanter för de olika parterna utefter deras roller 

under processen. Detta har gjorts för att skapa en rättvis bild av resultatet samt för att få 

med de olika parternas argumentationer och ståndpunkter. Valet av representanter från 

de politiska partierna Miljöpartiet och Moderaterna motiveras av att båda partierna har 

varit aktiva i frågan och präglas av två skilda uppfattningar i frågan. Nedan följer en 

lista med en kortare beskrivning av intervjupersonerna samt deras ståndpunkt i frågan. 

Lista över intervjupersoner: 

 Bromhed, Andrea; ledamot och representant för Miljöpartiet i 

 kommunstyrelsen, Hudiksvall. Emot ändringen i detaljplanen att  tillåta 

 handel vid Medskog då det ansågs att detta inte gav ett likartat bidrag till 

 kommunen och centralorten. Anser att staden bör byggas från centrum och 

 utåt vilket gör att externa etableringar inte kan förespråkas. 

 Fredriksson, Henrik; delägare ROPH Invest AB, Hudiksvall. Delägare i det 

 bolag som äger marken vid Medskog och den framtida hyresvärden till de 

 externa etableringarna. Anser att handel vid Medskog skulle bidra till 

 utvecklingen av kommunen och centralorten. 

 Holm, Jonas; ledamot och representant för Moderaterna i kommunstyrelsen, 

 Hudiksvall. Anser att de planerade externa etableringarna vid Medskog 

 skapar ett sunt klimat med en ökad konkurrens inom handeln. Förespråkar 

 den aktuella detaljplanen. 
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 Ström, Janne; ordförande Företagarna Hudiksvall. Emot den aktuella 

 detaljplanen och förespråkar att staden bör byggas från stadskärnan och utåt 

 med cityhandel och halvexterna handelsområden som är sammankopplade 

 med cityhandeln. 

 

3.3 Etik 

Debatten kring ämnet som denna fallstudie behandlar har varit väldigt laddad, vilket alla 

de som har intervjuats har varit enade om (Bromhed, 2015)(Fredriksson, 2015)(Holm, 

2015)(Ström, 2015). Därför har jag som författare till detta arbete känt ett visst ansvar 

att inte spinna vidare på denna process utan istället försökt att hålla en neutral och 

objektiv nivå gentemot de personer som är inblandade i undersökningen. 

Enligt Bryman (2011) är det därför viktigt att varje deltagare är upplyst om vad syftet 

med intervjun är samt i vilket sammanhang de kommer att presenteras. Inför varje 

intervju har därför syftet med studien presenterats för intervjupersonerna samt vad jag 

haft för intentioner med det som diskuterats under intervjuerna. Vidare så är det 

författarens ansvar att dessa personer inte kommer till skada som en följd av deras 

deltagande i arbetet samt att de innan en publicering har en möjlighet att lämna sitt 

samtycke till det som har skrivits (Bryman, 2011, ss. 132-139). Detta har skett genom 

att låta intervjupersonerna granska och godkänna citeringar i arbetet innan publikationen. 

 

3.4 Källkritik 

För att försäkra om att den data som ligger till grund för resultatet av studien är korrekt 

är det viktigt att diskutera de källor och metoder som använts utifrån 4 olika punkter 

(Denscombe, 2009, s. 378). Den första punkten är datans validitet vilket omfattar 

huruvida datan är relevant för studien samt om den har tagits fram på ett korrekt sätt 

(Denscombe, 2009, s. 378). Den data som används i detta arbete är till huvudsak 

grundad på forskning från olika enheter och forskare vid Handelns Utredningsinstitut 

(HUI). Deras statistik är baserade på data från Statistiska Centralbyrån (SCB) samtidigt 

som de bedriver en akademisk forskning vilket gör att validiteten i datan kan anses vara 
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hög för detta arbete. Detta eftersom att denna studie skall bygga på forskning kring hur 

det sett ut i andra fall där externhandel har etablerats. Genom att ha en forskning som 

bygger på korrekt statsitsk data kan studien använda den tidigare forskningen som 

underlag i de argument som förs angående förväntade effekter på den befintliga handeln. 

Den andra punkten är tillförlitlighet och behandlar frågan huruvida 

forskningsinstrumentet är neutralt (Denscombe, 2009, s. 378). Då HUI inte utför sin 

forskning i något annat syfte än att skapa en ökad förståelse om området de är aktiva 

inom (HUI Research AB) kan detta även anses vara uppfyllt då denna studie syftar till 

att hålla en neutral ställning under arbetets gång huruvida den externa handeln påverkar 

den befintliga eller ej. Den tredje punkten rör generaliserbarheten av arbetet 

(Denscombe, 2009, s. 379) och där kan det argumenteras huruvida en fallstudie kan 

generaliseras och anses bidra till kommande forskning (Denscombe, 2009, s. 72). Det 

bör därför diskuteras i vilken utsträckning de resultat och slutsatser som studien 

resulterar i kan nyttjas inom området (Denscombe, 2009, s. 72). Den sista punkten rör 

datans objektivitet (Denscombe, 2009, s. 379) och hänvisar till farorna av snedvridning 

av data och resultat i studien. Inom denna studie bör detta diskuteras då jag som 

författare, som tidigare nämnt, härstammar i från området och därför kan anses ha en 

egen uppfattning kring ämnet då jag och min omgivning kommer uppleva/har upplevt 

en viss påverkan av de beslut som tagits. Detta problem kan dock anses vara mindre 

betydande då den data som samlats in till stor del har utförts av andra aktörer och sedan 

bearbetats i denna studie. Jag som författare har genom detta sätt använt mig av 

forskning från neutrala källor och utformningen av intervjuerna har presenterats på 

noggrant för att så bra som möjligt intyga om att studien redovisar för en objektiv 

forskning. 

 

4. STÄLLNINGSTAGANDEN TILL DE EXTERNA 

ETABLERINGARNA 

 

I detta kapitel kommer de olika parternas ställningstaganden till de externa 

etableringarna vid Medskog som ett steg i utvecklingen av handeln inom kommunen, 
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samt vilka effekter de tror att det kan komma att ha på den befintliga handeln inom 

Hudiksvalls kommun att presenteras. Löpande i texten kommer det även att 

uppmärksammas vilka deras egna visioner är. 

 

4.1 Visioner angående utvecklingen av handeln i Hudiksvall 

Efter att detaljplanen för Medskog ändrades och man införde att handel skulle bedrivas, 

istället för att bygga det planerade hydraulikklustret, ändrade Miljöpartiet sin 

uppfattning kring området. Den ursprungliga planen att utveckla ett hydraulikcenter 

ansågs ge ett större bidrag till utvecklingen av staden och kommunen vilket gjorde att 

man ansåg att den ursprungliga detaljplanen skulle behållas (Bromhed, 2015). Att 

bedriva handel på området stred emot partiets visioner om att staden skall byggas från 

stadskärnan och utåt. Detta för att hålla samman stadsdelarna samt de aktiva aktörerna i 

staden. Frågan huruvida handeln i staden behövde utvecklas var dock delad inom partiet 

där den ena falangen ansåg att det fanns andra mer lämpade områden som skulle bidra 

till att hålla ihop stadskärnan samtidigt som den andra falangen menade att handeln inte 

behövde öka då det till viss del strider mot partiets visioner om en minskad 

överkonsumtion (Bromhed, 2015). 

Ytterligare påpekar Bromhed (2015) att det kommer att finnas vissa begränsningar 

gällande tillgängligheten som en följd av de externa etableringarna vid Medskog. Då det 

är kommunstyrelsens uppdrag att staden samt kommunen planeras och utvecklas på ett 

sådant sätt att tillgängligheten ökar och att alla människor har samma förutsättningar för 

att röra sig inom dessa områden är det ett steg i fel riktning att placera dessa etableringar 

i ett område som i dag har en begränsad tillgänglighet för den del av befolkningen som 

inte har tillgång till bil (Bromhed, 2015). 

Visionerna om att hålla samman stadsdelarna och bygga staden från stadskärnan och 

utåt delades av föreningen Företagarna Hudiksvall. De var positivt inställda till en 

etablering av de aktörer som planerats vid Medskog. De ansåg dock att platsen inte var 

lämplig då det skulle innebära att etableringarna blev externa (Ström, 2015). Förslaget 

från föreningen var enligt Ström (2015) att etablera dessa butiker i halvexterna områden 

inom stadsgränsen. På det sättet skulle konsumenterna ledas in i staden vilket man tror 
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skulle innebära att omloppet av kunder i centrum skulle öka. 

Moderaterna i Hudiksvall var ett av de partier som var för en etablering utav handel vid 

Medskog. Med det trafikflöde som finns vid knytpunkten mellan Europaväg 4 samt 

Riksväg 84 anses området vara väl anpassat för att bedriva handel på (Holm, 2015). Att 

den externa etableringen skulle innebära problem för den övriga handeln anses inte vara 

korrekt då det redan finns liknande etableringar i staden. Samtidigt så är området 

begränsat så det kommer endast att röra sig om ett fåtal handlare och de bolag som 

främst varit aktuella, Biltema och Rusta, är väl lämpade för platsen (Holm, 2015). Holm 

(2015) tycker även att det är viktigt att påpeka att det enbart rör sig om ett fåtal 

etableringar och inte rör sig om ett köpcentra och att det är först när det är frågan om 

sådana etableringar som det kan vara skadligt för den övriga handeln. 

En fara med denna etablering enligt Ström (2015) är att detta kan komma att bli en mall 

för kommande utvecklingar av handelsområden inom kommunen. Genom att godkänna 

detta kan det i ett senare skede vara svårt att motivera ett nej i beslut om detaljplaner 

med liknande områden. Att handeln i Hudiksvall utvecklas mot att bli allt mer externt 

bör anses vara skadligt för cityhandeln och detta kan vara ett steg i den riktningen 

befarar Ström (2015). 

 

4.2 Förväntningar på externhandeln 

De externa etableringarna vid Medskog kan enligt Holm (2015) komma att utvecklas till 

en bidragande motor till att skapa en konkurrenskraftig atmosfär inom handeln i 

kommunen. Konkurrens är något som är nyttigt och handeln i Hudiksvall i dag har stått 

för stilla i sin utveckling under de senaste åren (Holm, 2015). Faktum är att de centrala 

galleriorna har tappat i antalet kunder och under de senaste åren har omsättningen 

förändrats negativt. Detta är ett tillfälle för de befintliga handlarna att se över deras egna 

verksamheter för att kunna samarbeta och komplettera de större aktörerna som skall 

etablera sig vid Medskog. Att se möjligheterna i detta och skapa ett ökat samarbete tror 

Holm (2015) vara den rätta lösningen för att utveckla handeln inom kommunen. 

Sällanköpsvaruhandeln inom kommunen har under de senaste åren tappat 

marknadsandelar vilket är en trend som måste brytas. Hudiksvalls kommun ligger 
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fortfarande högre än dess kranskommuner men man eftersträvar att nå högre (Holm, 

2015). Vi vill ha ett handelsindex över 100. Vi skall ha en handel som lockar kunder 

utifrån istället för en handel som tappar kunder till andra kommuner, Holm (2015). 

En anledning till att handeln inom Hudiksvalls kommunen har en negativ trend i sitt 

försäljningsindex tror Bromhed (2015) vara utvecklingen av de stora handelsområdena 

Birsta i Sundsvall samt Valbo utanför Gävle. Då dessa handelsområden ligger relativt 

nära kommunen med en restid mellan 60 minuter till 90 minuter, beroende på vilken ort, 

är det inte rimligt att dessa kunder kommer välja Hudiksvall istället (Bromhed 2015). 

Hudiksvall kan varken i nuläget eller efter de externa etableringarna konkurrera med 

dessa handelsområden sett till butiksutbudet. Detta innebär enligt Bromhed (2015) att 

det inte är troligt att denna utveckling av handeln i Hudiksvall kommer att medföra ett 

större tillflöde av kunder till kommunen. 

Ström (2015) har en delad uppfattning att de konsumenter som i dag väljer att besöka 

exempelvis handelsområdet Birsta troligen kommer att fortsätta göra det oavsett om det 

finns ett ökat butiksutbud i Hudiksvalls kommun. Området är fortfarande större och mer 

lockande. Viktigt att tillägga, enligt Ström (2015), är att etableringar av större kedjor 

och då speciellt IKEA gör att områden som Birsta fortfarande kommer att vara lockande 

även för invånarna i Hudiksvalls kommun. Så en del av den egna köpkraften kommer 

fortfarande att tappas ut till andra kommuner. Att dessa etableringar sker i ett externt 

område kan även innebära att deras kunder nöjer sig med att besöka dessa butiker då de 

ligger nära i anslutning till de två huvudvägarna Europaväg 4 och Riksväg 84 i området. 

Istället för att då locka dessa kunder att även besöka den övriga handeln tror Ström 

(2015) att det finns en risk att dessa aktörer kommer att locka kunder till det egna 

området samtidigt som en del av de kunder som i dag besöker cityhandeln för dessa 

varor ersätter dessa inköp med att handla hos de större etableringarna vid Medskog. 

Detta skulle då innebära en negativ omsättningstrend för de centrala handlarna vilket 

kan komma att drabba cityhandeln genom att butiker tvingas att stänga igen (Ström, 

2015). 
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4.3 Diskussion angående parternas ställningstaganden 

Det är tydligt att det finns vissa skillnader mellan de olika parternas visioner för hur 

handeln skall utvecklas inom Hudiksvalls kommun. De som har varit emot de externa 

etableringarna har istället förespråkat att handeln skall kopplas till stadskärnan för att 

hålla samman staden. Deras argumentationer skiljer sig dock då ena parten anser att 

genom att hålla samman staden värnar man om de befintliga handlarna samt att den 

attraktivitet som nya handlare medför sprids vidare till den befintliga handeln då 

kunderna lockas in till stadskärnan. Den andra parten emot de externa etableringarna har 

inte enbart varit emot valet av område där etableringar skall ske utan även 

etableringarna i sig då de inte anses tillföra något till utvecklingen av Hudiksvall. De 

planerade etableringarna antas inte bidra till att utveckla handeln inom kommunen utan 

enbart konkurrera med den befintliga. Gemensamt för dessa är däremot förväntningarna 

att etableringarna kommer medföra en ökad konkurrens gentemot den befintliga handeln 

samt att de inte kommer att bidra till att inflödet av kunder från andra kommuner ökar. 

De parter som har varit för de externa etableringarna har argumenterat för att handeln 

inom kommunen redan innan bestod av externa etableringar som visat sig vara 

gynnsamma för den totala handeln inom kommunen. Därför anser man att de planerade 

etableringarna vid Medskog kan bidra till att handeln i Hudiksvall blir mer attraktiv 

vilket medför ett ökat inflöde av kunder till de externa etableringar samt cityhandeln. 

Visionerna är att handeln inom Hudiksvalls kommun med hjälp av dessa etableringar 

skall gå mot att ha ett försäljningsindex över 100. 

 

5. TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta kapitel kommer tidigare forskning angående externhandel att presenteras. 

Kapitlet börjar med att förklara fenomenen substitutions- och överspillningseffekter 

som kan följa av externa etableringar, för att sedan redogöra hur dessa påverkar den 

befintliga handeln utefter vad som belagts vid tidigare forskning 
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5.1 Substitutions- och överspillningseffekter 

Externhandel kan påverka befintlig handel på en rad olika sätt. Huruvida denna 

påverkan är positiv eller negativ varierar mellan olika fall (Rosén & Rämme, 2009, ss. 

6-7). Två effekter som externhandel kan ha på övrig handel är substitutionseffekter och 

överspillningseffekter. Substitutionseffekter innebär att konsumenter väljer att ersätta 

sina inköp vid affärer i centrum eller lokala butiker med inköp på externa 

handelsområden. Detta medför då en positiv utveckling för externhandeln samtidigt som 

övrig detaljhandel får en negativ utveckling. Detta kallas inomkommunala 

substitutionseffekter. Det kan även uppstå mellankommunala substitutionseffekter som 

till skillnad från det som nämndes tidigare innebär att en etablering av externhandel 

lockar kunder från andra kommuner och inte från den övriga handeln inom den egna 

kommunen. På detta sätt kan externhandeln generera överspillningseffekter vilket 

innebär att då externhandeln lockar konsumenter från kranskommuner kan dessa 

konsumenter även lockas till att besöka ortens cityhandel. Vilket då medför en positiv 

utveckling för både extern och övrig handel inom kommunen (Rosén & Rämme, 2009, s. 

8). 

 

5.2 Substitutionseffekter på den lokala handeln 

Substitutionseffekter har visat sig skilja beroende på vilken handel som berörs samt 

vilka det är man antar att skall påverkas. Vid sällanköpsvaruhandel menar Rosén & 

Rämme (2009) att den externa handel ofta har visat sig ha en mindre påverkan på den 

lokala befintliga handeln. Detta eftersom den utökade sällanköpsvaruhandeln ofta inte 

konkurrerar med exempelvis cityhandeln utan istället kompletterar den. Att en ökad 

konkurrens skulle drabba cityhandeln är enligt Bergström (1999, s.3) inte självklart, 

men om den aktuella konsumtionen förblir oförändrad och antalet butiker ökar kommer 

de befintliga handlarna att få en minskad efterfrågan och sämre lönsamhet. Studier 

gjorda av Rosén & Rämme (2009) visar att om den externa handeln ökar sin omsättning 

inom sällanköpsvaruhandeln med 100 miljoner kronor så sjunker cityhandelns 

omsättning med 13 miljoner kronor och den övriga handeln med 17 miljoner kronor (se 

Figur 2). Statistiken gäller för kommuner med mindre än 75 000 invånare. Detta innebär 
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att trots att den lokala handeln tappar 30 miljoner kronor i deras omsättning så ökar den 

totala omsättningen inom kommunen med 70 miljoner kronor (Rosén & Rämme, 2009). 

Dessa siffror samt de som följer i detta kapitel är baserade på SCB:s statistik från ett 

urval på 36 kommuner som är klassade som större städer (Stockholm, Malmö och 

Göteborg är exkluderade) då majoriteten av detaljhandelns tillväxt har skett i dessa 

områden (Rosén & Rämme, 2009, s. 9). 

 

Figur 2: Effekt på handeln inom övriga kommunen då sällanköpsvaruhandeln i 

externhandeln ökar med 100 miljoner kronor. 

Källa: Rosén & Rämme (2009, s. 32) 

 

Oavsett om den totala effekten är att handeln ökar samt att konkurrensen gentemot 

cityhandeln inte är omfattande så drabbas den övriga handeln inom kommunen hårt 

(Bergström, 1999, ss. 8-10). Den externa handeln tenderar att konkurrera ut större delen 

av den övriga handeln som är lokaliserad utanför de externa områdena samt cityhandeln. 

Det finns även en viss skillnad beroende på storleken på kommunerna. Exempelvis 

tenderar dagligvaruhandeln att drabbas hårdare vid externa etableringar inom mindre 
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kommuner (Bergström, 1999, ss. 8-10). Det beror Rosén & Rämme (2009) på att kunder 

tenderar till att vara benägna att resa längre för att inhandla sällanköpsvaror än 

dagligvaror. Att dagligvaruhandeln då drabbas hårdare i mindre kommuner är till 

exempel en effekt av sämre utbud i de befintliga butikerna. 

För dagligvaruhandel ser alltså problemet annorlunda ut. Vid samma exempel som ovan 

med en externhandel som ökar omsättningen med 100 miljoner kronor fast nu inom 

dagligvaruhandeln så kan vi se att den lokala cityhandeln minskar sin omsättning med 

31 miljoner kronor och den övriga handel minskar med 60 miljoner kronor (se Figur 3). 

Detta innebär att den totala dagligvaruhandel inom kommunen ökar med 9 miljoner 

(Rosén & Rämme, 2009). 

 

Figur 3: Effekt på handeln inom övriga kommunen då dagligvaruhandeln i 

externhandeln ökar med 100 miljoner kronor. 

Källa: Rosén & Rämme (2009, s. 29) 

 

Enligt Rosén & Rämme (2009) har antalet butiker inom både dagligvaru- och 

sällanköpsvaruhandeln ökat i Sverige i centralorter med externhandel. Antalet butiker 
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har ökat både i city och de externa köpcentra, dock har antalet butiker minskat i övriga 

delar av dessa centralorters kommuner. Denna minskning är jämförbar med 

kranskommunerna vars antal butiker också minskar. Mellan åren 1998 och 2007 var 

denna siffra omkring –40 % i genomsnitt för dessa kommuner (Rosén & Rämme, 2009). 

Gällande den verkliga omsättningsökningen inom handeln i Sverige år 1997-2007 så är 

det framförallt externhandel som har utmärkt sig. Inom sällanköpsvaruhandeln så har de 

externa marknadsplatserna ökat sin omsättning med 250% medans cityhandeln har 

fördubblat sin omsättning. Den övriga kommunen har varit tämligen oförändrad. Detta 

visar återigen att det är den övriga kommunen som hamnar efter då externhandeln 

utvecklas och cityhandeln klarar sig förhållandevis bra. En stark förklaring till att 

externhandeln ändå har ökat så markant i omsättning i jämförelse med cityhandeln är att 

det ofta bedrivs volymhandel (Rosén & Rämme, 2009). Inom dagligvaruhandeln så är 

det återigen externhandeln som är den stora vinnaren, men den här gången har även 

cityhandeln påverkats markant. Under samma period som i det tidigare exemplet har 

externhandeln ökat omsättningen med 71% samtidigt som cityhandeln bara har ökat 

med 15% och övriga kommunen med 4%. Detta styrker återigen att det är när 

externhandeln planeras bedriva dagligvaruhandel som en del av den övriga handeln 

riskerar att drabbas av en utveckling utav de lokala handelsmöjligheterna (Rosén & 

Rämme, 2009). 

Vidare diskuterar Bergström (2009, 22. 3-4) att substitutionseffekterna inte behöver slå 

lika hårt på alla butiker, utan att det skiljer sig mellan butiker med olika sorters varor. 

Det är exempelvis den handel som innefattar tyngre varor där biltransport krävs som 

skapar störst konkurrens mellan cityhandeln och externhandeln. 

Bergström (1999, ss. 3-4) diskuterar även möjligheterna att ett antal krafter verkande 

mot de negativa substitutionseffekterna kan uppstå. För det första är det tänkbart att den 

ökade konkurrensen kan leda till en prispress vilket i sin tur leder till en större 

efterfrågan om konsumtionsmängden är oförändrad. För det andra kan de externa 

etableringarna leda till att butikslokalerna i city blir mindre attraktiva och dess hyror blir 

sänkta. Handlare i city har då möjligheten att hålla mer konkurrenskraftiga priser än 

tidigare. Nästa motverkande kraft är att utvecklingen av externhandeln kan bidra till att 

politiker samt andra intressenter får en större vilja att utveckla staden och skapa ett 
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utökat intresse för centrum. Den sista kraften Bergström nämner är chansen att det 

uppstår överspillningseffekter, vars påverkan presenteras nedan. 

 

5.3 Överspillningseffekter på den lokala handeln 

När man tittar på omsättningen per capita inom olika kategorier kan man tyda att 

kommuner med centralorter med externhandel har en högre omsättning än 

kranskommuner (se Tabell 1). Detta då centralorterna ofta lockar kunder från 

kranskommunerna eftersom externhandeln ofta innebär ett större utbud än vanligt 

(Rosén & Rämme, 2009). 

 

Tabell 1: Omsättning per capita i centralorterna, kranskommuner och Sverige år 2007. 

Källa: Rosén & Rämme (2009, s. 13) 

 

Omsättningsutvecklingen per capita år 1997-2007 skiljer sig även den mellan 

centralorterna med externhandel och kranskommuner (se Figur 4). Den utvecklingen 

visar att centralorterna ligger före både inom sällanköpsvaror och dagligvaror vilket 

innebär att handeln inom kommuner med externa köpcentra har en bättre utveckling och 

omsättning än kommuner utan (Rosén & Rämme, 2009). 
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Figur 4: Omsättningsutveckling per capita i centralorterna, kranskommuner och 

Sverige 1997-2007. 

Källa: Rosén & Rämme (2009, s. 16) 

 

Om man väljer att dela upp kranskommunerna i mindre grupper utefter deras storlek, 

avstånd från närmaste centralort och attraktivitet så kan man finna skillnader mellan 

olika grupper. Men det som fortfarande är gemensamt för dessa är att 

omsättningsutvecklingen är sämre än i centralorterna. Sämst är det för kommuner som 

anses ha en mindre attraktiv handel och ligger mer än 30 minuter bort från centralorten. 

Invånarna åker då till centralorterna för att handla främst sällanköpsvaror och 

kommunen ligger för långt bort för att centralortens handel skall ge några 

överspillningseffekter. Detta innebär även att kranskommuner med en mer attraktiv 

handel har klarat den ökade konkurrensen från centralorterna bättre än de med en 

mindre attraktiv handel (Rosén & Rämme, 2009). 

Cityhandeln i centralorterna har haft en högre omsättningsutveckling än vad cityhandeln 

i andra kommuner har haft. Detta påvisar att externhandeln kan medföra viss 

överspillningseffekt på den befintliga handeln i kommunen (Rosén & Rämme, 2009). 
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5.4 Diskussion angående tidigare forskning 

Vid externa handelsetableringar påverkas den befintliga handeln främst genom 

substitutions- och överspillningseffekter. I vilken utsträckning dessa två påverkar den 

befintliga handeln är direkt kopplat till de specifika förutsättningarna. Gemensamt för 

olika kommuner i Sverige är i alla fall att externhandeln genom substitutionseffekter tar 

köpkraft från den befintliga handeln då den ökar sin omsättning. Samtidigt så bidrar den 

i genomsnitt till en ökad total omsättning för kommunen. Den bidrar även till en 

utveckling av cityhandeln genom överspillningseffekter då kommuner med 

externhandel har ett inflöde av köpkraft från kranskommuner. Externhandeln 

konkurrerar inom dagligvaruhandel främst med större butiker i centralorten eller i andra 

externa lägen. Inom sällanköpsvaruhandeln är det mindre butiker som ej är kopplade till 

cityhandeln som drabbas. 

Gällande externa etableringars möjliga substitutionseffekter på övrig handel finns det en 

skillnad mellan kommuner med olika invånarantal. De mindre kommunerna tenderar att 

drabbas hårdare av dessa vilket troligtvis kan förklaras av att den totala köpkraften är 

mindre. Trots att dessa kommuners befintliga handel har drabbats av dessa 

substitutionseffekter så har den totala nettoeffekten av etableringen varit att 

omsättningen inom handeln stigit inom kommunen. Det bör även nämnas att större 

kommuner i genomsnitt har en högre nettoeffekt vilket troligen beror på att köpkraften 

är större. Att köpkraften är större ger underlag för ett större handelsutbud inom 

cityhandeln samt den övriga handeln inom kommunen. Att en likvärdig ökning av 

omsättningen bland de externa etableringarna vid både små och stora kommuner 

resulterar i att den övriga handeln i de större kommunerna tappar mindre i sin 

omsättning kontra de mindre kommunerna bör uppmärksammas. Detta kan tänkas bero 

på att den befintliga handeln inom de större kommunerna från början har en större 

dragningskraft med ett större utbud. Vilket resulterar i att nya butiker inte bara tar 

kunder i från den övriga handeln inom den egna kommunen utan även i från 

kranskommunerna beroende på dessa kommuners storlek och butiksutbud. Vid fallet att 

två kommuner av olika storlek etablerar likartade externa aktörer är det troligt att den 

större kommunen kommer att locka en större del av den totala köpkraften inom den 

egna kommunen samt kranskommunerna. Vidare bör detta resultera i att en liten 
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kommun med ökat butiksutbud genom externa etableringar inte kan anses ha samma 

möjligheter att öka sin omsättning om det finns omkringliggande kommuner med ett 

större utbud av butiker. 

Oavsett storlek på kommunen och centralorten så har kommuner med externhandel en 

större möjlighet att ha en högre omsättningsutveckling än dess kranskommuner med 

avsaknad av externhandel. Detta innebär att externhandeln kan anses ha en vital roll för 

den totala handeln genom bidraget av överspillningseffekter. Det kan således även sägas 

att sett till det genomsnittliga värdet för kommuner i Sverige så har kommuner med 

externa etableringar en bättre omsättningsutveckling än kommuner utan. För att den 

lokala handeln skall locka kunder i från kranskommunerna så kan det vara av betydelse 

att kommunen har externa etableringar. 

De externa etableringarna kommer att leda till en ökad konkurrens inom handeln då 

antalet butiker ökar. Beroende på antalet butiker som etablerar sig oavsett om det är 

externa etableringar eller ej så konkurrerar dessa enbart med likartade butiker med 

liknande utbud. En etablering av butiker vars utbud saknas på orten kan resultera i att 

den köpkraft som tidigare förlorades på grund av det bristfälliga utbudet nyttjas inom 

den lokala handeln. 

 

6. HANDELSKONSEKVENSANALYS 

 

På uppdrag av Hudiksvalls kommun presenterades i september år 2012 en 

handelskonsekvensanalys över handeln i Hudiksvalls kommun av HUI Research AB till 

följd av den planerade handeln vid Medskog (Mocsáry & Vestin, 2012, s. 2). Denna 

rapport sammanfattar förutsättningarna för den planerade handeln vid Medskog. Syftet 

var att rapporten skulle användas som underlag för det politiska ställningstagandet. 

Upptagningsområdet för sällanköpsvaruhandel är större än för dagligvaruhandel. I 

rapporten har upptagningsområdet för dagligvaruhandel beräknats vara det primära 

området Hudiksvalls kommun, medans det för sällanköpsvaruhandel har beräknats vara 

både det primära området samt det sekundära området (kranskommunerna) (Mocsáry & 
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Vestin, 2012, s. 13). 

Befolkningsmängden samt turismen inom dessa områden ligger till grund för den 

beräknade köpkraften i de olika upptagningsområdena. Då befolkningsmängden inte 

förväntas förändras i någon särskild bemärkelse inom Hudiksvalls kommun enligt 

Mocsáry & Vestin (2012) antas förändringarna i köpkraften enbart bero på förändringar 

i konsumtion per capita. 

 

6.1 Köpkraftsutveckling och förutsättningar för 

dagligvaruhandeln 

Köpkraften för dagligvaruhandel inom Hudiksvalls kommun år 2011 beräknades vara 

omkring 1 miljard kronor. Fram till år 2020 beräknades denna köpkraft ha ökat med 90 

miljoner kronor (Mocsáry & Vestin, 2012, ss. 19-20). Utvecklingen av köpkraften inom 

det sekundära området anses inte vara relevant då den inte bedöms vara tillgänglig för 

de externa etableringarna vid Medskog. 

Omsättningsutvecklingen inom dagligvaruhandeln i Hudiksvall kommun var under åren 

2007-2011 12% vilket var svagare än jämförbara kommuner. Dock så hade kommunen 

ett försäljningsindex på 102 under år 2011 vilket var en ökning med 2 enheter sedan år 

2007 och 5 enheter högre än i jämförbara kommuner. Detta indikerar att den befintliga 

dagligvaruhandeln inom Hudiksvalls kommun är stark (Mocsáry & Vestin, 2012, ss. 21-

23). Detta innebär enligt Mocsáry & Vestin (2012) att det krävs ett ökat inflöde av 

kunder för att en ytterligare etablering av dagligvaruhandel skall vara möjlig utan att 

drabba de befintliga butikerna inom kommunen. 

I dagsläget utgörs 40% av omsättningen av två stycken halvexterna butiker i Hudiksvall 

och det finns enbart en butik lokaliserad i centrum (Mocsáry & Vestin, 2012, s. 25). 

 

6.2 Köpkraftsutveckling och förutsättningar för 

sällanköpsvaruhandeln 

För sällanköpsvaruhandeln inom Hudiksvalls kommun beräknades köpkraften vara 950 
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miljoner kronor år 2011. År 2020 beräknades denna ha ökat med 250 miljoner kronor. 

Men inom sällanköpsvaruhandeln beräknades som tidigare nämnt upptagningsområdet 

även innefatta kranskommunerna vilka under år 2011 hade en köpkraft på 2,2 miljarder 

kronor. Denna köpkraft beräknas öka med 520 miljoner kronor fram till år 2020. Detta 

innebär att den totala köpkraften kommer att öka med 770 miljoner kronor från år 2011 

fram till år 2020 (Mocsáry & Vestin, 2012, ss. 19-20). 

Omsättningsutvecklingen inom sällanköpsvaruhandeln i Hudiksvalls kommun var under 

åren 2007-2011 0% vilket var väldigt svagt sett till jämförbara kommuner i övriga 

landet där den genomsnittliga utvecklingen var 7%. Totalt för det sekundära området var 

utvecklingen under samma period 1% (Mocsáry & Vestin, 2012, s. 22). Trots den svaga 

omsättningsutvecklingen så är försäljningsindexet starkt i relation till liknande 

kommuner. Hudiksvalls kommun har ett försäljningsindex på 93 vilket är 21 enheter 

mer än dessa. Dock så har kommunen haft en minskning på 4 enheter åren 2007-2011. 

Vilket indikerar att man tappar kundkraft till andra kommuner. De flesta 

kranskommunerna har ett index betydligt lägre än Hudiksvall (Mocsáry & Vestin, 2012, 

ss. 22-23). 

Om sällanköpsvaruhandeln delas in i olika branscher kan det tydas att kommunen har en 

brist på aktörer inom specifika branscher. Exempelvis så är försäljningsindexet för 

fritidsvaror 77 och beklädnad 79 vilket är märkbart lägre än det totala indexet på 93. 

Detta innebär att det inom dessa branscher kan anses finnas utrymme för ytterligare 

etableringar inom handeln i kommunen (Mocsáry & Vestin, 2012, s. 24). 

I vilken omfattning det finns utrymme för ytterligare etableringar inom 

sällanköpsvaruhandeln i kommunen är enligt Mocsáry & Vestin (2012) svårt att avgöra 

då konkurrensen i kranskommunerna bedöms vara begränsade samtidigt som det i 

regionen redan finns två större etablerade handelsområden. 80 kilometer norrut ligger 

Sundsvall och handelsområdet Birsta vilket är Norrlands största köpcentrum och 130 

kilometer söderut ligger Gävle med handelsområdena Valbo och Hemlingby. 

 

6.3 Diskussion angående Hudiksvall kommuns förutsättningar 

Förutsättningarna för att etablera dagligvaruhandel inom Hudiksvalls kommun är 
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begränsade då kommunen redan har ett försäljningsindex på 102 trots att det inom 

dagligvaruhandeln inte förväntas ett inflöde av köpkraft från kranskommunerna. Detta 

medför såklart att dagligvaruhandeln är mättad och att en etablering skulle innebära 

direkt konkurrens gentemot de befintliga butikerna. 

För sällanköpsvaruhandeln är försäljningsindexet 93 vilket indikerar på att man har ett 

utflöde av köpkraft. Försäljningsindexet varierar även mellan olika kategorier där 

handeln gällande fritidsvaror har ett försäljningsindex på 77. Upptagningsområdet är 

även större vilket gör att det finns tillgång till en större köpkraft än inom 

dagligvaruhandeln. Kommunen har även en konkurrenskraftig handel i jämförelse med 

dess kranskommuner. 

7. ANALYS OCH DISKUSSION 

Det är tydligt att det inte finns några exakta och konkreta lösningar på vad som komma 

skall vid externa etableringar då varje fall i sig är unikt med unika förutsättningar. För 

att på något sätt kunna forma en mall över detta behöver man se över ett antal olika fall 

för att sedan sammanställa dessa. Vad detta sedan visar kan användas för att diskutera 

de enskilda fallen men det behöver inte nödvändigtvis betyda att dessa är exakta 

lösningar. 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet att analyseras kort för att sedan 

diskuteras utifrån syftet genom att knyta samman de analyser och slutsatser som gjorts i 

slutet av de empiriska kapitlen. 

 

7.1 Analys baserad på tidigare diskussioner 

Genom att analysera den möjliga påverkan från externhandeln på det specifika fallet 

med etableringar vid Medskog och dess påverkan på den befintliga handeln inom 

Hudiksvalls kommun är det möjligt att komma fram till mer konkreta analyser. De unika 

förutsättningarna gör att det lättare går att tolka vad de tänkbara effekterna kan leda till 

samt vad som är relevant för fallet eller ej. 

Sett till de specifika förutsättningarna för Hudiksvalls kommun och dess utflöde av 

köpkraft inom fritidsvaror antas de planerade etableringarna inte påverka den befintliga 
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handeln märkbart. Ett utflöde av köpkraft innebär att det tidigare utbudet varit 

bristfälligt och inom fritidsvaruhandeln handlar det snarare om att ta till vara på 

befintlig köpkraft än att locka kunder från kranskommunerna. Inom den övriga 

sällanköpsvaruhandeln så finns det möjligheter att dra till sig köpkraft från de 

kranskommuner som inte har ett jämförbart butiksutbud vilket betyder att det istället för 

konkurrensen snarare är den totala omsättningen i kommunen som ökar till följd av 

etableringarna. Sannolikt är ändå att i takt med att köpkraften i kommunen ökar så 

kommer externhandeln att stå för den största omsättningsutvecklingen. 

De externa etableringarna anses bidra till en ökad total omsättning inom handeln. Detta 

genom att komplettera med ett utbud som i dag är bristfälligt. Möjligheterna till 

överspillningseffekter från de externa etableringarna begränsas då avståndet mellan 

Medskog och stadskärnan är längre än vad fallet vore vid en halvextern etablering. 

Samtidigt kommer en typ av kunder som i dag är okänt för Hudiksvall att kunna nyttjas, 

nämligen de som passerar via motorvägen. Med den ökade tillgängligheten till handeln 

inom kommunen som det externa området Medskog medför så ökar även möjligheten 

för att förbipasserande stannar till. 

 

7.2 Möjlig påverkan på befintlig handel inom Hudiksvalls 

kommun 

Då Hudiksvalls kommun ligger inom ramarna för kommuner med ett invånarantal under 

75 000 innebär det att nettoeffekten av de externa etableringarna sett till 

omsättningsökning kommer att vara lägre än för större kommuner. Detta innebär 

samtidigt att den befintliga handeln kommer uppleva en större negativ påverkan genom 

sjunkande omsättningsnivåer. De begränsningar som finns i beslutet att inte tillåta 

dagligvaruhandel gör dock att man värnar om de befintliga butikerna som bedriver 

denna sorts handel. Då det i dag redan finns två halvexterna etableringar inom 

dagligvaruhandeln i Hudiksvall och försäljningsindexet är 102 för kommunen så är 

handeln relativt mättad. En ytterligare externetablering skulle då innebära en ökad 

konkurrens då köpkraften är fullt nyttjad. De butiker som skulle drabbats hårt av detta är 

då de två största butikerna inom kommunen som utgör 40% av den totala omsättningen 
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för handel av matvaror. Inom dagligvaruhandeln tenderar ytterligare etableringar av 

större butiker konkurrera med varandra och inte med de mindre butikerna som finns i 

omkringliggande mindre orter. Detta kan motiveras genom att de som i dag i 

Hudiksvalls kommun väljer att göra sina inköp av matvaror vid den mindre lokala 

butiken inte kommer att sluta med detta efter att en ytterligare etablering av en större 

butik skett vid centralorten. 

Det blir alltså de butiker som i dag bedriver sällanköpsvaruhandel som kommer uppleva 

en ökad konkurrens av de externa etableringarna. Oavsett om omsättningen från de 

externa aktörerna bidrar till en ökad omsättning totalt för hela kommunen så förväntas 

de befintliga butikerna förlora köpkraft till dessa. Det förväntade är alltså att det i större 

utsträckning kommer uppstå substitutionseffekter från dessa externa etableringar. Detta 

har dock tidigare argumenterats emot då konkurrens främst uppstår mellan butiker vars 

utbud är likartade. Då en del av aktörerna som skall etablera sig vid Medskog säljer 

fritidsvaror kan detta tänkas undgås. Hudiksvalls kommun hade år 2011 ett 

försäljningsindex på 77 för fritidsvaror. Detta innebär att det finns köpkraft inom 

kommunen som i dag går förlorad till andra handelsområden eller e-handel. Det finns 

alltså möjligheter att expandera denna typ av handel inom kommunen utan att i någon 

större utsträckning skapa en konkurrens mellan olika handlare. Samtidigt så uppstår det 

alltid någon form av konkurrens då likartade butiker etableras och som Holm (2015) 

säger att som handlare då kunna hitta ett samarbete där man snarare kompletterar 

varandra än konkurrerar ut varandra kan vara viktigt i en mindre handelsstad. Att genom 

detta samarbete och konkurrens kunna utveckla handeln kan medföra att handeln blir 

allt mer åtråvärd med ett brett utbud av såväl produkter som butiker. Då 

kranskommunerna saknar ett brett utbud av handel och Hudiksvall i dag är den främsta 

handelsorten bland kranskommunerna så kan en utveckling av handeln med fler 

etableringar leda till att en allt större köpkraft kan tas i från dessa kommuner. Det finns 

alltså förutsättningar för att det skall uppstå överspillningseffekter. Samtidigt bör man 

vara medvetna om att en del av dessa kranskommuner har likvärdiga avstånd till andra 

handelsområden med ett större butiksutbud. Det är därför troligt att handeln i 

Hudiksvalls kommun inte har någon möjlighet att locka köpkraft i från dessa kommuner. 

Vidare har det dock visat sig att den konkurrens som uppstår kan vara bidragande till en 
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utveckling av cityhandeln men att det för mindre handlare i den övriga kommunen har 

varit ett problem. De större butikerna kan oftast sätta lägre priser då deras totala 

omsättning är större vilket medför att de konkurrerar ut de mindre handlarna. De som 

kommer drabbas värst av de befintliga handlarna inom Hudiksvalls kommun är alltså de 

mindre handlarna som inte är lokaliserade inom centralortens cityhandel och bedriver 

handel inom sällanköpsvaruhandel och har ett liknade utbud som de externa 

etableringarna vid Medskog. 

 

7.3 Möjliga påverkan på utvecklingen av handeln inom 

Hudiksvalls kommun 

Samtidigt som jag diskuterar möjligheterna om att locka köpkraft från 

kranskommunerna bör det uppdagas att försäljningsindexet för kommunen ligger under 

100 för sällanköpsvaruhandeln. Det bör därför inom Hudiksvalls kommun vara rimligt 

att fokusera på etablering av sällanköpsvaruhandel istället för den mättade 

dagligvaruhandeln.. År 2011 var det totala försäljningsindexet för 

sällanköpsvaruhandeln inom kommunen 93. Köpkraft tappas ut till andra kommuner i 

dagsläget vilket delvis kan bero på avsaknaden av aktörer som exempelvis IKEA. Det 

kan även bero på att vissa människor väljer att nyttja andra kommuners handel beroende 

på ett större utbud av butiker, högre popularitet eller som en följd av turismen. Handeln 

inom kommunen har alltså möjlighet att expandera utan att behöva locka kunder från 

andra kommuner och då främst inom kategorin fritidsvaror. Från kommunens sida kan 

man inte styra vilka aktörer som skall etableras vid området men man vet att en av de 

aktörer som är klara är Biltema vars varuutbud kan kategoriseras som fritidsvaror. 

Denna etablering kan därför tänkas vara bidragande till att utveckla handeln inom 

kommunen och att i en allt större utsträckning nyttja den köpkraft som finns tillgänglig. 

Den köpkraft som ytterligare skulle kunna lockas till kommunens handel som en följd 

av de externa etableringarna skulle i sådana fall komma från de kommuner som i restid 

har närmre till Hudiksvall än de större handelsområdena Birsta och Valbo. Samtidigt så 

ligger etableringarna vid Medskog väldigt strategiskt för att kunder skall handla hos de 

butiker som är placerade där. Då det årligen passerar 6,5 miljoner bilar genom 
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knytpunkten så är chansen stor att långväga resande människor som åker förbi 

Hudiksvall stannar till vid området på grund av dess närhet till motorvägen. Det är dock 

inte troligt att denna sorters kunder även besöker cityhandeln men det skulle bidra till att 

den totala omsättningen inom kommunen stiger. 

Det är troligt att de överspillningseffekter som de externa etableringarna kan bidra med 

hade varit större om etableringarna hade skett inom cityhandeln eller i halvexterna lägen 

som är sammankopplade med cityhandeln. På sådant sätt hade de nya aktörernas kunder 

varit tvungna att besöka staden för att handla. Ett ökat omlopp av människor inne i 

stadskärnan skulle resultera i att fler kunder besöker de centrala butikerna i samband 

med att de handlar vid de halvexterna butikerna. Samtidigt skulle detta innebära att den 

attraktion som det externa området Medskog har med dess närhet till motorvägen och 

det stora trafikflödet skulle förloras och risken hade då funnits att en del av de kunder 

som valt att besöka dessa butiker på grund av detta istället skulle ha valt att utföra sin 

handel på annan ort. 

Till sist bör det tilläggas att det område som finns tillgängligt för de externa 

etableringarna vid Medskog är begränsat. Det finns i dag bara utrymme för ett fåtal 

aktörer att etablera sig vilket innebär att cityhandeln i helhet kommer att klara sig utan 

någon större påverkan om fallet vore att likartade butiker etablerade sig vid Medskog. 

Vidare huruvida den påverkan som dessa etableringar innebär för utvecklingen av 

handeln i Hudiksvalls kommun bör anses vara positiv eller negativ beror på vad som 

värdesätts. Olika delar av kommunstyrelsen har uppenbarligen olika värdesättningar när 

det gäller vilken väg utvecklingen av handeln i Hudiksvall skall gå vilket medför att 

debatter likt denna uppstår. 
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8. SLUTSATS 

För att besvara huvudsyftet med studien gällande huruvida de olika parterna 

förväntningar kan anses rimliga eller ej används de slutsatser som de olika 

frågeställningarna genererat samt den analys som gjorts ovan. De förväntningar parterna 

emot etableringarna hade att de externa etableringar skulle konkurrera med den 

befintliga handeln bör anses vara rimliga då det enligt den tidigrare forskningen styrks 

att substitutionseffekter uppstår vid etablering av externhandel. Att denna typ av 

utveckling av handeln inom kommunen inte skulle generera till ett ökat 

inflöde/nyttjande av köpkraft anses dock inte rimligt då tidigare studier visar att 

kommuner med denna typ av etableringar lockar köpkraft från kranskommunerna. 

Samtidigt finns det i detta specifika fall inom fritidsvaruhandeln en tillgång till köpkraft 

inom kommunen som innan inte nyttjades. Detta är något parterna som varit för 

etablering av handel vid Medskog har konstaterat vilket då leder till att denna del av 

deras argumentation anses rimlig. Men de förväntningar parterna för etableringen har att 

Hudiksvalls kommun skall ha ett försäljningsindex över 100 kan inte anses rimliga då 

denna studies empiriska material visar att kommunen i nuläget redan har ett 

försäljningsindex högt över genomsnittet för andra jämförbara kommuner i landet. 

Utöver det begränsas även nyttjandet av köpkraften av närheten till andra större 

handelsområden. 

Slutligen bör det tilläggas att båda parter delvis har rimliga förväntningar på den 

planerade handeln vid Medskog och att det i detta fall rör sig om skilda visioner om hur 

handeln skall utvecklas snarare än inställningen gentemot handeln. 
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Slutord 

Genom att utföra denna typ av fallstudie är det svårt att  

slutligen generera några generella strategier för hur andra  

kommuner bör gå tillväga vid utvecklingen av deras handel  

då förutsättningarna är unika för varje fall. Samtidigt kan  

studien bidra genom att visa den komplexitet denna fråga  

har och att svaret huruvida externa etableringar bidrar till  

utvecklingen utav handeln eller ej är komplicerat och kräver  

en noggrann undersökning. 
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