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ABSTRACT 

Tervo, J. 2016. Att planera för en företagsetablering: Borlänge planerar för IKEA. Kulturgeografiska 

institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

Det krävs mycket av kommuner när ett stort företag ska etablera sig i staden. Främst behövs stor satsning på 

planering av infrastruktur då stora företag lockar många konsumenter och upptar stor yta. Uppsatsens syfte var 

att undersöka hur städer planerar för en företagsetablering. Studien utgick från en fallstudie där Borlänge 

kommun planerade inför IKEAs etablering och varför de valde att satsa på denna etablering. Fallstudien 

jämfördes med hur städer i USA planerar för en etablering av Wal-Mart. Detta för att få en generell uppfattning 

om hur städer kan planera för stora företagsetableringar. En kvalitativ undersökning genomfördes med 

intervjuer, observation och genomgång av relevant litteratur. Reslutatet visar att Borlänge var tvungna att riva 

och flytta ett industriområde för att IKEA skulle få önskad plats. Sedan var de tvungna att planera om vägar för 

att trafiken skulle fungera så bra som möjligt. Kommunen var mån om att IKEA skulle etablera sig i staden för 

att tydligare kunna marknadsföra sig som en handelsstad. I observationen noterades att trafiken flöt på bra vid 

handelsområdet. Jämförelsen med Wal-Mart visar mer skillnader än likheter. Det som kan sägas generellt om hur 

städer planerar för stora företagsetableringar är att infrastrukturen påverkas oerhört och måste oftast planeras om. 
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1. INLEDNING 

 

När ett stort företag ska etablera sig i en kommun kan det komma att krävas mycket av 

kommunen. Det kan behövas omplanering av vägar, byggnader som måste flyttas och pengar 

som måste investeras. Stora företag behöver stort utrymme både för butiksytan och för 

parkeringsytan. Detta medför att det måste planeras noggrant för att få logistiken att fungera. 

Företaget som ska etablera sig i staden har ofta ett nära samarbete med planerarna i samma 

stad (Webber & Hernandez, 2016). Svenska kommuner har stort utrymme att själva bestämma 

hur landområden ska planeras (Hrelja et al, 2012) och kan därmed välja att planera på ett sätt 

som gynnar företaget som ska etablera sig. Stora företag kan göra mycket för en region, 

exempelvis nya arbetstillfällen som kan leda till fler invånare som i sin tur leder till ökade 

skatteintäkter. 

Många städer använder sig av platsmarknadsföring i stor utsträckning. De vill 

marknadsföra sin stad och olika områden för att locka besökare och invånare till staden. 

Städer tävlar om resurser, invånare, turister och kundkrets med gränsande städer sedan lång 

tid tillbaka men det har ökat under de senaste 40 åren (Warnaby et al, 2002, s. 877; Teller et 

al, 2010, s. 126). Det finns olika strategier för att platsmarknadsföringen ska fungera på ett bra 

sätt. Målet med den är att ge en attraktiv uppfattning av staden eller området i fråga. På senare 

tid har en platsmarknadsföring angående handel ökat i städerna. Många städer har omvandlats 

från ett industrisamhälle till ett handelssamhälle. Då vill dessa städer ändra bilden av sig för 

att nå ut till besökare och potentiella nya invånare (Warnaby et al, 2002, s. 884).  

Det finns många faktorer som påverkar var ett företag ska etablera sig som till exempel 

kostnadsfaktorer, efterfrågan, kundkrets och konkurrens från andra företag. Den viktigaste 

faktorn är platsen (Zhu & Singh, 2009, s. 2). I grund och botten är det platsen som påverkar 

kostnader, efterfrågan, kundkretsen och konkurrensen från andra företag. De faktorerna kan 

ändras om platsen blir en annan. Därför tittar många företag främst på platsen när de väljer att 

etablera sig på ett nytt ställe (Jia, 2008). Sedan är det även kommunen som bestämmer om ett 

företag kan etablera sig på just den platsen. Oftast är det kommunen som äger marken där ett 

företag vill etablera sig med undantaget om det är i ett köpcentrum.  

När kommuner planerar för en stor företagsetablering tittar de i synnerhet på 

infrastrukturen. Kommunen bestämmer inte vilken stad företaget ska etablera sig i men de har 

en dialog om var de ska placera sig i staden. Därefter är det kommunens uppgift att planera 

infrastrukturen som ligger i anslutning till företaget om det behövs. Bilberoendet kan öka när 

ett stort företag ska etablera sig just för att de behöver stor yta och då kan de behöva placera 

sig utanför staden (Webber & Hernandez, 2016, s. 118). Kommunerna måste planera in bra 

lösningar för att trafiken ska flyta på så bra som möjligt och, om det är möjligt, planera och 

tänka miljövänligt för att uppnå regeringens miljömål. 

När IKEA skulle öppna i Borlänge var det många pusselbitar som var tvungna att falla på 

plats för att etableringen skulle ske. IKEA ville etablera sig på en plats som var upptagen av 

industrier. Borlänge kommun var villiga att flytta på dessa industrier för att IKEA skulle få 

den plats de ville ha. Efter att IKEA valde att etablera sig i Borlänge var det mycket planering 

som behövde göras för att få infrastrukturen att fungera. Den här uppsatsen kommer att handla 

om hur städer planerar när stora företag ska etablera sig. Den största delen av forskningen 
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kring företagsetableringar utgår från företagens sida, hur de tänker och hur de väger in olika 

faktorer över var de ska placera sig. Min uppsats kommer istället handla om hur kommuner 

går till väga för att planera inför en etablering. Den här studien bidrar därmed till 

forskningsfältet inom kommunernas planering när det gäller företagsetableringar. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur städer planerar och motiverar när stora 

företag ska etablera sig i deras stad. Jag kommer att fokusera på hur Borlänge kommun har 

planerat för IKEAs etablering och varför de var måna om att etableringen skulle ske. Detta 

sätts i relation med hur städer i USA planerar för en etablering av Wal-Mart.  

 

1.2 Frågeställningar 

För att kunna besvara syftet har jag tre frågeställningar.  

 Hur planerade Borlänge kommun inför etableringen av IKEA? 

 Varför ville Borlänge kommun att IKEA skulle etablera sig där? 

 Vad finns det för likheter och skillnader med Borlänge kommuns planering för en 

etablering av IKEA och andra städers planering för en etablering av Wal-Mart? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till hur Borlänge kommun planerade inför IKEAs etablering. Detta är 

intressant eftersom staden ansträngde sig mycket för att få dit IKEA. Borlänge är en liten stad 

och därför blev denna etablering väldigt stor i förhållande till stadens storlek. Jag kommer 

jämföra Borlänge kommuns planering med hur andra städer i USA planerar inför en 

etablering av Wal-Mart. Jag valde just att jämföra IKEA med Wal-Mart på grund av att de har 

samma idé med stort sortiment till låga priser. Jag kommer även titta på hur städers planering 

för företag står sig i relation till hur företag tänker när de väljer en plats för etablering men 

detta går jag inte in djupare på eftersom det egentligen ligger utanför uppsatsens syfte. 

 

2. METOD 

 

Studien har utgått från ett kvalitativt tillvägagångssätt och använder sig av två intervjuer, en 

observation samt en fallstudie. Intervjuerna och observationen äger rum inom ramen för 

fallstudien som handlar om Borlänge och IKEA. Uppsatsen bygger även på relevant litteratur 

om andra städers planering för företagsetableringar för att kunna göra en jämförelse med min 

fallstudie och sedan dra generella slutsatser om städers planering. Jag kommer att redovisa 

resultatet från intervjuerna och jämföra resultatet med min observation. Empirin i min uppsats 

blir dels intervjuer och dels nyhetsartiklar samt litteratur från främst vetenskapliga artiklar om 

andra städers planering för företagsetableringar. Min tanke var att använda mig av 

kommunala dokument för att se om det mina intervjupersoner berättade stämde överens med 

dokumenten. Efter flera mailförsök till Borlänge kommun om en begäran att få tillgång till 

dokument utan svar beslutade jag mig för att göra en observation på området som min studie 

utgår ifrån. Observationen syftade till att styrka intervjupersonernas berättelse om hur 

planeringen av IKEAs etablering gick till. 
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2.1 Fallstudie 

Uppsatsen bygger på en fallstudie om Borlänge och IKEA. Enligt Bryman (2011) är den 

grundläggande formen av fallstudieforskning att specifikt och ingående granska ett särskilt 

fall som av egen kraft utgör intresset. Det kan variera mycket om vad som specificeras som ett 

fall men det kan exempelvis vara en händelse, en organisation, en person eller ett samhälle. I 

mitt fall är det främst ett samhälle som utgör fallet. Bryman (2011) skriver om den 

dominerande forskningsstrategin är kvalitativ, tenderar en fallstudie att anlägga ett induktivt 

synsätt när det gäller relationen mellan teori och forskning (s.76). Med ett induktivt synsätt 

menas att det dras generella samband från ett enskilt fall (Nationalencyklopedin, 2016), vilket 

gäller för den här uppsatsen. Jag kommer att titta på hur Borlänge har planerat för IKEAs 

etablering för att sedan jämföra det med hur andra städer har planerat för en etablering av 

Wal-Mart för att i diskussionen kunna dra generella samband utifrån mitt fall.  

 

2.2 Intervjuer 

För att hitta rätt personer att intervjua utifrån uppsatsens syfte kontaktades kundtjänst på 

Borlänge kommun och på Borlänge Energi. Det är Borlänge Energi som har ansvar för trafik, 

gator, torg och parker på uppdrag av kommunen (Ryberg Berntsson, 2015), därför kändes de 

båda som bra komplement för varandra. Borlänge kommun var med och bestämde inför 

IKEAs etablering, därför vet de hur det gick till. Borlänge Energi har sitt fokus på hur 

planerna när det gällde trafik och vägar gick inför etableringen. Borlänge Energi tipsade om 

Steve Johnson som är samhällsbyggnadsstrateg på Borlänge kommun och var huvudansvarig 

för planerandet när IKEA skulle etablera sig. Det andra tipset fick jag från Borlänge kommun 

och det var Lars Ivarsson, han var kommundirektör när IKEA bestämde sig för att etablera sig 

i Borlänge och nu är han VD för Norra Backa i Borlänge AB som äger platsen där IKEA och 

IKANO är placerade idag. Detta var ett målinriktat urval då personer kontaktades utifrån 

uppsatsens syfte (Bryman, 2011, s. 434). Steve Johnson kunde berätta om hur kommunen 

planerade för IKEAs etablering. Han fick frågorna som skulle beröras under intervjun tre 

dagar före intervjutillfället. De teman som berördes under intervjun var planering, utveckling 

samt förutsättningar (se bilaga 1 för specifika frågor). Jag använde mig av en intervjuguide i 

båda intervjuerna och i en semi-strukturerad intervju är det en lista över vilka frågeställningar 

som intervjun avser täcka (Bryman 2011, s. 415). Frågorna var specificerade på min fallstudie 

om IKEAs etablering i Borlänge. Formuleringen av frågorna var inte alltför specifika 

eftersom i semi-strukturerade intervjuer finns det utrymme för flexibilitet och intervjuerna kan 

gå i den riktning som intervjupersonen anser är viktig och mer betydande samt vad de anser 

att de kan bäst (Bryman, 2011, s. 415). Lars Ivarsson kunde berätta hur kommunen gjorde för 

att IKEA skulle få den platsen de ville ha. Han fick inte frågorna innan intervjun då jag endast 

hade telefonnummer till honom och inte kunde maila dem. Jag märkte snabbt vad 

intervjupersonerna valde att lägga mer energi på och vad de ansåg var viktigt att lyfta fram. 

Båda intervjuerna genomfördes på Borlänge kommuns kontor. Dessa spelades in efter 

intervjupersonernas godkännande. Enligt Bryman (2011, s. 428) är det viktigt att dels veta vad 

personen säger och dels hur de säger det. Det blir mer effektivt att spela in intervjun eftersom 

det kan vara svårt att komma ihåg vad som sägs i vilket sammanhang och hur 

intervjupersonen väljer att berätta det om det bara finns anteckningar att gå efter. Jag ansåg att 
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inspelningen var till stor hjälp för att komma ihåg vad intervjupersonerna berättade. Efter 

intervjuerna transkiberades inspelningarna. När jag analyserade materialet gick jag efter hur 

allt utvecklades tidsmässigt. Jag började med det som hände först och analyserade det, samt 

jämförde vad de båda intervjupersonerna sa. Sedan gick jag vidare i tiden fram tills IKEA 

öppnade och även lite framtidsvisioner. I Sverige är det Länsstyrelsen som godkänner alla 

planer som kommunen har. Jag valde att inte intervjua någon därifrån då jag ville se hur 

kommunen tänkte samt planerade och inte vad Länsstyrelsen godkänner då det framkommer 

ändå genom min observation om hur resultatet av planeringen blev.  

Det som kan diskuteras gällande den här metoden är subjektivitet och objektivitet. 

Subjektiv är när någon är partisk i det den tycker, den tar hänsyn till sina egna värderingar. 

Objektiv är motsatsen, alltså att det någon tycker är opartiskt och att den enbart tar hänsyn till 

fakta. Det mina intervjupersoner sa på intervjuerna är väldigt subjektivt då det de berättar är i 

många fall deras egna val. Därför måste jag vara kritisk till det intervjupersonerna berättar då 

det är subjektivt. För att motverka detta ska jag jämföra deras svar med min observation. Jag 

kommer även att jämföra deras svar med varandra då de pratade om liknande saker och där få 

en indikator på om det de säger verkar troligt.  

 

2.3 Litteratur och observation 

För att hitta relevant litteratur sökte jag främst på städers etablering plus IKEA eller Wal-

Mart. Jag sökte även på platsmarknadsföring för att ta reda på varför Borlänge verkligen ville 

att IKEA skulle etablera sig där. Jag sökte litteratur för att ta reda på vad som har gjorts inom 

detta område tidigare och vad olika forskare har kommit fram till (Bryman, 2011, s. 97). 

Litteraturen har varit central för mina frågeställningar för att kunna jämföra Borlänge 

kommuns planering för IKEA med amerikanska städers planering av Wal-Mart.  

Min observation genomfördes under olika tidpunkter på dagen. Jag åkte bil vid IKEA-

området för att se om resultatet som mina intervjupersoner sa på intervjuerna stämde överens 

med verkligheten. Jag åkte 17.00 en torsdag, klockan 07.30 en fredag och klockan 12.00 

samma fredag. Bryman (2011) skriver att en observation är en teknik där forskaren använder 

sig av uttalade och fasta regler för observation och registrering av beteendet. (s. 265). Mina 

regler var att se om det som sades på intervjuerna framkom i verkligheten. Jag valde även att 

titta på trafiksituationen för att se om planerarna hade gjort ett jobb som fungerade i 

verkligheten och inte bara i teorin. 

 

3. TEORETISK BAKGRUND 

 

I det här kapitlet berättar jag om olika teorier. Det är teorier om företagsplacering, hur 

kommuner planerar i en stad, generellt om företagsetableringar och om platsmarknadsföring. 

 

3.1 Teori om företagsplacering 

Företag som består av sällanköpsvaror har annan placering än företag om består av 

dagligvaror. Sällanköpsvaror är just som namnet avslöjar varor som köps sällan. Det utgör 

exempelvis soffor, sängar och annan heminredning, det vill säga den typ av varor som IKEA 

erbjuder. En teoretiker som ägnade sig åt att ta reda på varför orter har den storleken som de 
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har var Walter Christaller. Enligt honom uppstår orter utifrån ett specifikt hieraktiskt mönster 

som är beroende på vad det finns för tjänster och varor, vilket lade grunden för hans 

centralortsteori (Nytröm & Tonell, 2012, s. 35). Christaller kunde påvisa att orter som har ett 

brett utbud av tjänster och varor utvecklades på längre avstånd från varandra för att inte skapa 

stor konkurrens. En orts varor kan erbjudas från ett regioncentrum till en viss gräns där nästa 

regioncentrum sträcker sig till med sitt utbud (Nationalencyklopedin, 2016).  

En annan teori som förklarar hur en stads olika verksamheter är lokaliserade är 

lokaliseringsteorin. Den bygger på att förklara verksamheternas lägen och därefter uppskatta 

de geografiska förutsättningarna för näringslivets utveckling (Nationalencyklopedin, 2016). 

Ett företag kan välja mellan att placera sig nära marknaden och kunderna eller att placera sig 

vid leverantörer och industriverksamheter. E. M. Hoover och Joseph Fisher var två som kom 

fram till lokaliseringsteorin som bygger på företagsplacering (North, 1955, s. 244). North 

skriver i sin artikel att det Hoover och Fisher anser är viktigt för en regions utveckling och 

tillväxt kan delas upp i fem olika steg. Det första steget är en självförsörjande ekonomi där det 

finns lite investeringar eller handel. Det andra steget är en förbättring i transporten som leder 

till viss handel med lokal inriktning. Tredje steget innebär en interregional handel. Det fjärde 

steget innebär en industralisering då befolkningen och handeln har ökat. Det femte och sista 

steget innebär att samhället väljer att specialisera sig på exportvaror och då har ett slutskede 

av regional tillväxt nåtts. Det är i sista steget som lokaliseringsteorin kommer in. Företaget 

kan placera sig nära marknaden för att minska transportkostnaderna för kunderna eller placera 

sig nära industrin och leverantörer för att minska transportkostnaderna för företaget.  

 

3.2 Planering i kommuner 

I de svenska kommunerna finns det mycket utrymme för att själva planera hur kommunen ska 

se ut (Hrelja et al, 2012). Sveriges riksdag har beslutat om en ramlagsstiftning, där 

kommunerna bestämmer hur de ska uppnå målen som har bestämts av riksdagen (Nyström & 

Tonell, 2012, s. 60). Nyström och Tonell (2012) skriver att ansvaret för den fysiska 

planeringen ligger i första hand på landets kommuner, eftersom det är dessa som har den 

suveräna rätten att anta fysiska planer. Man brukar tala om detta som kommunernas 

planmonopol. (s. 61). Eftersom kommunerna har den suveräna rätten att anta fysiska planer 

blir det effektivt för kommunerna eftersom de själva vet vad som fungerar just i deras 

kommun och hur de ska planera efter det allmänna intresset. Det finns viss problematik för 

kommunerna inom översiktsplanering, exempelvis att planeringens förutsättningar kan 

förändras snabbt. Då gäller det för kommunerna att väga in olika för- och nackdelar för att få 

det bästa resultatet som möjligt, till exempel om förlusten av ett grönområde kan vägas upp av 

nya bostäder. I slutändan är det Länsstyrelsen som granskar de övergripande målen som en 

kommun har. Länsstyrelsen har också rätt, om det är nödvändigt, att upphäva kommunernas 

planer (Nyström & Tonell, 2012, s. 62-64).  

Kommunernas värderingar kan förändras under planeringens gång vilket leder till att nya 

mål sätts upp (Nyström & Tonell, 2012). I en kommun är det kommunfullmäktige som fattar 

beslut om att starta en fysisk planering. Sedan ligger ansvaret för själva handläggningen på en 

styrelse eller nämnd inom kommunen (Nyström & Tonell, 2012, s. 67). Planering sker oftast 

på uppdrag i offentlig regi med målet att värna om det allmänna intresset. Det kan också ske 
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på uppdrag av företag och intresseorganisationer. Företag kan själva planera och sedan lämna 

in planeringen till kommunen för en formell handläggning (Nyström & Tonell, 2012, s. 111). 

I början av en planering sker det vanligtvis förhandlingar mellan kommunen och 

markägare/exploatörer (Nyström &  Tonell, 2012, s. 174). Kommunerna planerar även för 

lokal och regional utveckling. Nyström och Tonell (2012) menar att utvecklingsplanering 

handlar om att stärka ett samhälles konkurrensförmåga i ett lokalt och regionalt perspektiv 

(s. 329). I dagens samhälle konkurrerar kommunerna mycket med varandra om invånare, 

arbetstillfällen och arbetskraft. Därför är det av stor vikt att ägna sig åt utvecklingsplanering 

för att locka invånare och företag till sin kommun. Det har blivit en överlevnadsstrategi. 

Kommunerna kan använda sig av lokala samarbeten mellan andra aktörer för att stärka 

möjligheterna till tillväxt i dels ekonomi och dels välfärd (Nyström & Tonell, 2012, s. 333). 

 

3.3 Generellt om företagsetableringar 

När ett företag ska etablera sig i en stad kan det förändra staden på många sätt. Det finns flera 

olika faktorer som påverkas av en företagsetablering. Dels påverkas invånarna av staden då 

det finns ett till ställe att handla och arbeta på. Dels påverkas andra existerande företag på 

grund av den konkurrens som uppstår (Jia, 2008). Zhu och Singh (2009) skriver i sin artikel 

att det finns många viktiga komponenter för ett företag men den viktigaste är platsen. Detta på 

grund av att det är svårt att ändra platsen utan att det medför enorma kostnader. När ett 

företag bestämmer var de ska lokalisera sig har de flera faktorer i åtanke, exempelvis 

efterfråga, kostnad, logistik och kundkrets (Zhu & Singh, 2009, s. 2). De faktorerna kan i sin 

tur påverkas av lokaliseringen. Företaget måste även tänka på konkurrensen från andra företag 

i närheten. De måste veta att de kan vinna den konkurrensen, om det finns någon, annars 

etablerar de sig på ett annat ställe (Zhu & Singh, 2009). När det är ett stort företag som ska 

etablera sig påverkas även staden som helhet. Företaget behöver stor yta både till varuhuset 

och parkeringen. Detta tillsammans upptar ett väldigt stort utrymme som ofta inte får plats 

mitt i staden. Staden behöver då få fram en bra lösning på var det ska lokaliseras. Detta leder 

till att stora företag får lokalisera sig en bit utanför stadskärnan. Då behövs det nya 

trafiklösningar eftersom ett stort företag lockar många kunder till ett område som tidigare 

kanske inte haft mycket trafik. Det i sin tur leder till att fler och bättre vägar måste byggas på 

grund av högt besökarantal (Webber & Hernandez, 2016, s. 128). Stora företagsetableringar 

leder ofta till bilberoende. Eftersom de just ligger utanför staden krävs det bil för att ta sig dit. 

Vissa städer satsar på gå- och cykelvägar och även på bra kollektivtrafik till dessa företag men 

oftast slutar det med att de flesta tar bilen ändå (Webber & Hernandez, 2016, s.118).  

När ett stort företag ska etablera sig i en stad krävs det ett bra samarbete mellan företaget 

och de som planerar i staden för att få den bästa lösningen som fungerar för alla. Det är inte 

bara företaget och planerarna som måste ha ett bra samarbete med varandra utan de måste 

även samarbeta med markägare, invånare och andra företag samt myndigheter. Inför en 

ansökan om etablering träffar utvecklare de lokala myndigheterna och planerarna för att 

granska det föreslagna projektet som en del av deras företagsbesiktning. Många kommuner 

kräver att denna inledande diskussion är en del av den formella godkännandeprocessen 

(Webber & Hernandez, 2016, s. 122). 
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3.4 Platsmarknadsföring 

När företag etablerar sig i en stad uppstår det ofta kluster. Kluster kan ofta vara fördelaktigt 

för företagen därför att de kan utbyta kunskap och erfarenheter med varandra (Bathelt et al, 

2004, s. 32). Genom att dela kunskap och erfarenheter personligen med andra företag kan 

utveckling ske på flera plan och på flera företag. Genom att placera sig nära andra företag kan 

det bildas handelsregioner. Därefter finns det möjlighet för kommunen att platsmarknadsföra 

det området (Teller et al, 2010). Städer har tävlat om resurser, invånare, turister och kundkrets 

sedan lång tid tillbaka men det har eskalerat under de senaste 40 åren (Warnaby et al, 2002, s. 

877; Teller et al, 2010, s. 126). Med detta pågår en platsmarknadsföring för att locka dessa 

olika komponenter till staden (Teller et al, 2010, s. 126). Städer är alltid ett varumärke även 

om det inte pågår en reklamkampanj. När städer platsmarknadsför sin stad eller ett specifikt 

område kan det stärka deras konkurrenskraft mot andra städer främst inom samma region 

(Teller et al, 2010; Warnaby et al, 2002).  

Warnaby med flera (2002, s. 882) skriver i sin artikel om tre nivåer för stadens 

platsmarknadsföring. Första nivån är de enskilda städernas varor och tjänster där 

marknadsföringen handlar om att marknadsföra en plats, service, attraktion med mera. Den 

andra är ett kluster av relaterade tjänster så som stadsturism eller hamnanläggningar. Den 

tredje och sista nivån är tätorten som en helhet, som i sig själv inte är en väldefinerad produkt 

utan öppen för olika tolkningar. Denna tredje nivå sysslar i huvudsak med identitet och den 

allmäna uppfattningen av staden. Den här nivåindelningen är kopplad till en annan viktig 

faktor som komplicerar definitionen av den urbana platsprodukten, nämligen att en urban 

plats är insluten i en rumslig hierarki. Städer finns inom hierarkier som innefattar lokala, 

regionala och nationella sammanhang där vissa ansvarar för marknadsföringen dit området 

sträcker sig till. Det är alltså svårt att veta hur mycket som ska marknadsföras och vilka som 

ska göra det (Warnaby et al, 2002, s. 882-883). Ett exempel på den här problematiken är att 

Borlänge ska marknadsföra sig själv på ett sätt som lockar besökare och sedan ska även 

Dalarna marknadsföra Borlänge för att locka människor till Dalarna. Därefter finns även 

Sverige som marknadsför Dalarna för att attrahera besökare till Sverige. Ett resultat av denna 

problematik är att det finns olika organ som arbetar på olika nivåer med marknadsföring på 

lokal-, regional- och nationell nivå.  

En till sak som är problematiskt med att marknadsföra en stad är att den ska 

marknadsföras på olika sätt samtidigt, till exempel som en historisk stad, en shoppingstad, 

bosättningsstaden, sportstaden med mera (Warnaby et al, 2002, s. 883). Detta skapar problem 

genom att det blir svårare att marknadsföra staden och identifiera den. Det är viktigt att 

identifiera staden för att besökare och invånare ska få en bra uppfattning av den. I själva 

verket är uppfattningen ett centralt tema i platsmarknadsföring, särskilt att omvandla 

uppfattningen av staden. Warnaby med flera, (2002) skriver: particularly the ‘re-imaging’ of 

old industrial cities which have sought to transform themselves from centres of production to 

centres of consumption in the wake of global economic restructuring over the last 25 years. 

(s. 884). Detta gäller för många städer runt om i världen som har en bakgrund som 

industristad, så som Borlänge, men har omvandlats till något annat då globaliseringen har lett 

till att många industrier har flyttat produktionen till länder med billigare arbetskraft. Fler och 

fler städer har börjat marknadsföra sig som handelsstäder. Både handelsföretagen och de 
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lokala myndigheterna vill framhäva att deras stad är en handelsstad. Men de centrala 

aktörerna i marknadsföringen för urbana platser som shoppingdestinationer är de lokala 

myndigheterna (Warnaby et al, 2002).  

Det finns alltså flera olika sätt att platsmarknadsföra en stad och ett område. Städer gör 

ofta detta för att hjälpa till med sin egen utveckling. Besökare och invånare bidrar med 

utvecklingen på olika sätt och genom att marknadsföra ett område kan utvecklingen öka. 

Eftersom städer konkurrerar mer och mer med varandra om olika faktorer som invånare och 

företagsetableringar är det ännu viktigare att marknadsföra sin stad. 

 

4. TIDIGARE STUDIER OM ETABLERINGAR 

 

I det här kapitlet kommer jag berätta hur städer planerar för Wal-Mart. Jag kommer även 

berätta kortfattat hur Wal-Mart ser på lokaliseringen av en etablering. Detta för att senare 

kunna besvara min frågeställning om vad det finns för likheter och skillnader när Borlänge 

planerade för IKEA och när städer i USA planerar för Wal-Mart.  

 

4.1 Hur planerar städer för Wal-Mart?  

Wal-Mart är världens största detaljhandelsföretag som erbjuder ett brett sortiment till låga 

priser och som är grundat i USA (Nationalencyklopedin, 2016). Det är den största privata 

arbetsgivaren i USA med 1,2 miljoner anställda. Det kan uppstå mycket trafik när ett nytt 

Wal-Mart varuhus ska öppna vilket leder till nya utmaningar för de lokala planerarna och kan 

påverka småföretagarna negativt på grund av stor konkurrens. Vissa lokala kommuner 

välkomnar Wal-Mart med skattesubventioner för att locka dit dem till staden (Boarnet et al. 

2005, s. 437). 

Det kan uppstå svårigheter för planerare när ett stort företag som Wal-Mart ska etablera 

sig i staden då trafikströmmarna till området där de ska placera sig kan öka kraftigt. Det 

behöver stort utrymme för butiksyta och parkeringsyta. Planerare i USA har utvecklat flera 

strategier för att försöka kontrollera platsen, utseendet och effekterna av Wal-Mart i sina 

samhällen (Evans-Cowley, 2008). Wal-Mart har ett växande motstånd mot sig från 

stadsplanerare och samhällsaktivister på olika grunder som estetiska, lönenivåer och 

förstörelse av lokala företag. Trots detta ökar Wal-Mart med varuhus i USA och är där för att 

stanna (Evans-Cowley, 2008, s. 330). Wal-Mart bygger ofta på grönområden eller som en 

utfyllnad i en stad. Evans-Cowley (2008, s. 330) skriver i sin artikel att i hennes stad finns det 

en stor oro bland invånarna att Wal-Mart kommer byggas som en utfyllnad i staden. Tack 

vare invånarnas oro har den lokala regeringen infört regler som kommer garantera att en 

utfyllnadsutveckling kommer gå efter samhällets kvalitetsnormer. En fråga som ofta 

uppkommer när Wal-Mart ska etablera sig är deras effekt på den lokala ekonomin, både när 

det gäller löner och arbetstillfällen. Detta diskuteras flitigt i samhällsdebatter runt om i USA. 

Frågor om löner och förmåner är oftast utanför planeringsavdelningar, men när det gäller 

Wal-Mart är planerare involverade i hur markanvändningen kommer påverka de offentliga 

finanserna i samhället (Evans-Cowley, 2008, s. 331). 

Många anser att planerarnas största uppgift när ett Wal-Mart ska etablera sig i staden är 

infrastrukturutvecklingen på grund av att bilberoendet ökar till den platsen där varuhuset 
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etablerar sig (Evans-Cowley, 2008, s. 342). Det krävs mycket planering och resurser för att 

ändra vägarnas riktning och kvalitet. Stadsplanerarna är också oroliga över hur Wal-Mart 

påverkar små företag. Evans-Cowley (2008, s. 332) skriver i sin artikel att lokala regeringar 

ofta tänker att Wal-Mart medför många arbetstillfällen men sanningen är dock att Wal-Mart 

orsakar att ungefär 1,5 arbetstillfällen försvinner när de öppnar ett varuhus i en stad. 

Statsrådet i staden väljer ändå att låta Wal-Mart öppna i sin stad på grund av att de är 

bekymrade över att de annars kommer öppna i en grannstad. Genom att ha Wal-Mart i sin stad 

får staden försäljningsskatteintäkter från dem, därför anser statsråden att de hellre vill att Wal-

Mart ska öppna i deras stad och att små företag tvingas stänga än att de öppnar i grannstaden 

(Evans-Cowley, 2008, s. 333). Wal-Mart kan även resultera i en vinstökning för andra företag 

på grund av att Wal-Mart attraherar kunder inom en hel region. Detta varierar dock mycket 

från olika städer beroende på vad det finns för liknande butiker och varuhus. Varuhus och 

butiker som har liknande sortiment som Wal-Mart får det svårare att klara konkurrensen men 

kompletterande företag kan det gå bättre för (Evans-Cowley, 2008).  

Wal-Mart varuhus kan skapa mycket trafik till samhället där de etablerar sig. Evans-

Cowley (2008, s. 333) skriver i sin artikel att Wal-Mart kan generera ungefär 20 000 bilfärder 

dagligen vilket medför stor påverkan på samhällets infrastruktur. Hon skriver att när ett 

varuhus på ungefär 9300 kvadratmeter öppnar kostar det staden 4680 dollar årligen. 

Majoriteten av dessa kostnader är fordonsresor som resulterar i en ökning av olika 

infrastrukturprojekt. Den här kostnaden är mer än vad staden får från Wal-Mart i skatt och 

därför kan det ifrågasättas om städer tjänar på att Wal-Mart öppnar i deras stad.  

Vissa lokala regeringar i USA har infört flera olika slags regleringar när stora varuhus ska 

etablera sig för att få det att fungera i deras stad. Regeringarna vill att varuhus ska matcha 

deras befintliga byggnader utseendemässigt (Evans-Cowley, 2008, s. 334). Detta för att de 

inte ska sticka ut så mycket i omgivningen. De vill att varuhusen ska matcha deras samhälles 

designstandard, därför använder de sig av en granskning av varuhusens konstruktion. 

Granskningen innehåller färg, fasadbehandling, arkitektoniska drag, byggmaterial, parkering, 

skyltning och utomhusförvaring med mera.  

Stora varuhus som Wal-Mart vill ha så mycket parkeringsytor som möjligt direkt framför 

varuhuset (Evans-Cowley, 2008, s. 335). De resonerar så att konsumenterna vill parkera så 

nära entrén som möjligt. De lokala regeringarna vill minska parkeringsytan med 40-75 

procent på grund av att det uppstår problem med en större belastning på dagvattnet (Evans-

Cowley, 2008, s. 335). Parkeringsytan vid stora varuhus tenderar att bli det största särdraget. 

Genom att begränsa parkeringen som finns framför varuhuset och mängden 

överflödsparkering som varuhusen vill ha kan den lokala regeringen påverka att parkeringen 

blir begränsad till ett minimum.  

Många varuhus använder sig av utomhusskyltning och utomhusförvaringsområden för 

exempelvis kundvagnar. Många samhällen har regleringar för detta. Vissa har att 

förvaringsområdet för kundvagnar måste kunna stängas när varuhuset är stängt. Andra har 

även att skyltningen inte får ta för stor plats i landskapet. Skyltar får inte uppnå en speciell 

maxhöjd som samhället har bestämt (Evans-Cowley, 2008, s. 335-336).  

Samhällen frågar i större utsträckning varuhusutvecklarna att inkludera 

samhällsutvecklingen i deras planering. När invånarna i staden pratar om samhällsutveckling 
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menar de exempelvis vattendrag, klocktorn och trottoarer, för att skapa ett finare utseende 

som ger besökarna mer interaktion utanför varuhusen. Evans-Cowley (2008, s. 336) skriver i 

sin artikel att vissa städer har krav på utvecklarna för varuhusen att tillämpa minst tre av 

följande drag för samhällsutvecklingen: bänkar på trottoarer, vattendrag, säsongsplantering, 

stenläggning med textur, trottoarbelysning, utomhusservering eller skulpturer eller annan 

konst. Dessa måste dock tillämpas på ställen där de verkligen kommer att användas för att de 

ska kunna bidra till samhällsutvecklingen. Några städer kräver att varuhusen har en trottoar 

som leder till existerande handel och stadskärna från det nya varuhuset. Det måste även finnas 

säkra cykelparkeringsområden. Vissa städer har en gräns på hur mycket yta varuhusen får ha. 

Detta för att begränsa varuhusens visuella uttryck och även deras påverkan på andra företag i 

samhället (Evans-Cowley, 2008, s. 337).  

Städerna i USA tycker att deras regleringar för stora varuhusetableringar fungerar bra 

(Evans-Cowley, 2008, s. 338). Regleringarna gör att varuhusens koncept fungerar så bra som 

möjligt i deras stad. Städerna vill inte säga nej till varuhusens vilja att etablera sig, utan de 

samarbetar med varuhusens utvecklare för att få till det på bästa sätt.  

Det finns väldigt många olika studier om hur en etablering av Wal-Mart påverkar 

samhället. Hicks (2008) skriver om flera studier som säger att en etablering är oberoende för 

den regionala tillväxten. Wal-Mart hjälper alltså inte stadens tillväxt. Han skriver om andra 

studier som visar på att en etablering av Wal-Mart leder till en liten ökning av antalet 

detaljhandelsbutiker. Hicks (2008, s. 57) skriver även att vissa stater i USA med höga nivåer 

av lokal finansiering kan aktivt söka Wal-Mart för att få dem att etablera sig där. Men detta är 

ett undantag. De flesta studier och artiklar som finns om Wal-Mart´s etablering handlar om de 

negativa effekterna som Wal-Mart för med sig som till exempel småföretagens svåra situation 

att klara konkurrensen, lägre löner även på andra arbetsplatser och det estetiska uttrycket som 

Wal-Mart för med sig. Detta leder till att städer inte marknadsför sig själva som en stad där 

Wal-Mart finns etablerat.  

 

4.2 Wal-Mart´s etablering 

När Wal-Mart först började med sin etablering satsade företaget på småstäder i södra USA för 

att det fanns mindre konkurrens vilket ledde till att de kunde expandera snabbt och sedan 

etablera sig i alla stater runt om i hela USA (Jia, 2008, s. 1269; Boarnet et al. 2005, s. 434). 

Wal-Mart har många varuhus nära varandra. Detta på grund av att kunna sänka 

transportkostnader, ha gemensam träning för anställda samt gemensam reklam (Basker, 2007, 

s. 181; Holmes, 2011, s. 256). Holmes (2011, s. 256) och Zhu och Singh (2009, s. 29) skriver 

i sina artiklar att Wal-Mart även placerar sig nära sin distributionscentral för att minska deras 

transportkostnader. Detta gör att Wal-Mart snabbt kan få varor om det skulle uppstå en 

plötslig efterfrågan på en specifik vara. Wal-Mart famously was able to restock its shelves 

with American flags on the very day of 9/11 (Holmes, 2011, s. 256). De här orsakerna till att 

de etablerar sina varuhus nära varandra och nära leverantörerna väger tyngre än de negativa 

effekterna som till exempel att deras egna varuhus konkurrerar med varandra.  

Basker (2007, s. 178) skriver i sin artikel att vid slutet av 2005 bodde 46 procent av 

amerikanerna ungefär åtta kilometer från det närmaste Wal-Mart varuhuset och 88 procent 

bodde på ungefär 24 kilometers avstånd från närmaste varuhus. Eftersom Wal-Mart finns på 
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många marknader runt om i USA konkurrerar de med alla detaljhandelsbutiker som ofta finns 

i närheten av Wal-Mart. Wal-Mart lokaliserar sina varuhus på platser där de förväntas bli 

lönsamma. De tittar på information om efterfrågan, kostnadsfaktorer samt 

konkurrenssituatuioner och hur detta förväntas utvecklas efter Wal-Mart´s etablering (Basker, 

2007). Wal-Mart har alltså noggranna uträkningar om var de ska etablera sig. De fortsätter att 

titta på nya platser som de kan etablera sig på för att expandera ännu mer, både i USA och 

utanför.  

Till följd av Wal-Mart´s omfattning i USA jobbar de nära regeringen på olika nivåer. På 

grund av Wal-Mart´s beroende av globala leverantörer är de väldigt intresserade i amerikansk 

handelspolitik som gör det enkelt för dem att importera. Till följd av det har Wal-Mart varit 

med och hjälpt forma Central American Free Trade Agreement (CAFTA) och även andra 

öppna handelsöverenskommelser (Basker, 2007, s. 193). Detta är på nationsnivå men de 

jobbar även nära på lokalnivå i de olika staterna i USA. På lokalnivå har de främst sitt intresse 

i förordningar som påverkar löner, bidragspolitiken och infrastrukturutvecklingar. Detta på 

grund av att det kan påverka deras kostnadsfördelar (Basker, 2007, s. 193).  

Holmes (2011, s. 256) skriver i sin artikel att en utmaning för honom var att Wal-Mart är 

ökända för att vara hemlighetsfulla. De gav inte ut information om logistikkostnader, därför 

var det svårt att veta vad Wal-Mart har för kostnader. 

 

5. IKEA KOMMER TILL BORLÄNGE 

 

Här kommer jag redovisa hur etableringen av IKEA i Borlänge gick till väga. Jag kommer 

även berätta kort fakta om Borlänge och om IKEA och deras etableringsstrategi. Jag kommer 

framföra vad som berättades på mina intervjuer samt vad som observerades på min 

observation runt området där IKEA befinner sig i Borlänge. Jag kommer även visa en karta 

för att förtydliga resultatet. 

 

5.1 Om Borlänge 

I Borlänge kommun bor det ca 51 000 människor (SCB, 2015). Borlänge är Dalarnas mest 

betydelsefulla industri- och handelsstad. Handelsstad har Borlänge blivit de senaste åren i och 

med Dalarnas största köpcentrum Kupolen och därefter IKEAs etablering. Däremot har 

Borlänge alltid varit en industristad med flera betydande industrier som SSAB Tunnplåt AB 

och Stora Enso Kvarnsvedens Pappersbruk. Industrierna har minskat både i produktion och 

anställda under de senaste årtiondena på grund av konkurrens från andra länder. Borlänge är 

även hem för två statliga verk, Trafikverket och Banverket (Nationalencyklopedin, 2016). 

Kupolen öppnade 1990 och blev därmed en riktning för Borlänge som handelsstad 

(Steenstrom, 2016). Kupolen utvecklades och blev större vilket ledde till att det blev Dalarnas 

största köpcentrum och Borlänge blev Dalarnas handelsstad. När IKEA sedan öppnade 2013 

tillsammans med resten av Norra Backa Handelsplats fick Borlänge en ännu tydligare bild 

som Dalarnas handelsstad (Engvall, 2012). 
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5.2 Om IKEA och företagets etableringstrategi 

IKEA grundades 1943 av den 17-årige Ingvar Kamprad och är ett av världens största 

möbelhandelsföretag (Nationalencyklopedin, 2016). Eftersom Kamprad då var minderårig 

behövde han tillstånd från sin överförmyndare. Han åkte till sin farbror och berättade att han 

ville starta ett företag, farbroden skrev under och därmed var IKEA grundat (Torekull, 2011, 

s. 43). IKEA öppnade sitt första varuhus i Älmhult i Småland. 2015 hade IKEA 328 varuhus i 

28 länder med sammanlagt 155 000 anställda och sortimentet hade 9500 produkter. Deras 

vision är ”att skapa en bättre vardag för de många människorna” (IKEA.com, 2016). IKEA 

är ett lågprisföretag för de vill att alla ska ha råd att köpa deras produkter. Familjen Kamprad 

äger även IKANO som är ett företag med olika verksamheter. Den som är förknippad med 

IKEA är IKANO Retail Centres, vars största uppgift är att följa med IKEA där de etableras 

och utveckla handelsplatser och köpcentrum i anslutning till IKEA (ikanogroup.com, 2016; 

Hrelja et al, 2012, s. 130). 

Idag finns det 20 IKEA-varuhus i Sverige som är fördelat på 18 städer. De flesta 

invånarna i Sverige vet om fenomenet med IKEA, att de ofta är placerade som en extern 

handelsplats tillsammans med andra företag. Vid alla varuhus finns det alltså en handelsplats 

med andra företag som ska komplettera IKEA. Många av de handelsplatserna ägs av IKANO. 

IKANO hyr ut sin mark och ibland även byggnader till andra företag som vill etablera sig i 

närheten av IKEA (ikanogroup.com, 2016). IKEA utgörs av sällanköpsvaror, det vill säga 

varor som inte köps på en daglig basis utan som köps sällan, till exempel soffor, sängar och 

bord. Eftersom IKEA består av sällanköpsvaror kommer det kunder från långt avstånd för att 

besöka varuhuset (Daunfeldt et al. 2015, s. 2). Kunderna anser att det är värt resan för att köpa 

sällanköpsvaror just för att det ofta inkluderar större och dyrare köp och då kan kunderna 

kosta på sig en längre bilresa både tids- och kostnadsmässigt.  

Ett IKEA-varuhus tar stor plats och är mycket trafikerat. På nya platser där IKEA 

etablerar sig är det inte endast IKEA som behöver utrymme utan även IKANO Retail Centre. 

IKEA väljer noga var de placerar ett varuhus (Daunfeldt et al. 2015). De vill lokalisera och 

expandera sig i städer med högt handelsindex. Detta för att städer med sådan kapacitet kan 

attrahera kunder från omgivande regioner (Hrelja et al, 2012, s. 131). Det ska vara nära till 

många kunder men inte alltför nära ett annat IKEA-varuhus och självklart ska det generera 

vinst. Detta blir tydligt i figur 1 som visar existerande varuhus i södra Sverige, de varuhus 

som inte finns med ligger i Sundsvall, Umeå och Haparanda (siffrorna på kartan har ingen 

betydelse). En etablering av IKEA är ofta sammankopplat med stora förhoppningar om 

framtiden för en kommun, så som arbetstillfällen, skatteintäkter till kommunen genom 

bosättning och andra företagsetableringar. Däremot visar ny forskning att resultaten av en 

etablering kan vara osäkert och variera mycket beroende på de lokala förutsättningarna 

(Hrelja et al, 2012, s. 131). Det finns en stark åsikt och övertygelse bland lokala politiker att 

IKEA kommer hjälpa till att öka den ekonomiska tillväxten i kommunen. Hrelja med flera 

(2012, s. 132) skriver att den svenska etableringschefen på IKEA bekräftar att IKEA ofta 

möts av positiva åsikter i Sveriges kommuner.  
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Figur 1. Karta över IKEA-varuhus i södra Sverige. 

Källa: kartor.eniro.se 2016. 

 

När planeringen av IKEA påbörjas är det endast några få som vet om det. IKEA vill hålla 

det så hemligt som möjligt innan allt är klart. Kommunerna säger inte nej till denna förfrågan 

om att hemlighålla det på grund av en rädsla att IKEA skulle ångra sig och välja att etablera 

sig i en grannkommun istället och därmed försvinner arbetstillfällen och andra 

utvecklingsmöjligheter för kommunen. Det visar hur stor makt en utvecklingsaktör som IKEA 

har. På grund av detta hemlighetsmakeri kan inte invånare i kommuner medverka i 

diskussioner och uttrycka sina åsikter förrän det är klart, vilket kan leda till motstånd och 

missnöje senare (Hrelja et al, 2012, s. 136).  

IKEA attraherar konsumenter från långt avstånd och anses vara mer viktig för regional 

utveckling än andra företag på grund av att IKEA även lockar andra företag till regionen 

(Daunfeldt et al, 2015, s. 2). Daunfeldt med flera (2015, s. 3) skriver i deras artikel att stora 

företag som IKEA inte nödvändigtvis gör att arbetslösheten sjunker. Ett stort företag har ofta 

råd att ha billiga priser och mer varor som gör att konsumenter attraheras. Detta medför att 

små butiker kan ha svårt att överleva och därmed inte klarar av att ha anställda kvar, vilket 

leder till att arbetslösheten ökar. Däremot kan billiga priser leda till fler kunder och därigenom 

fler anställda genom att det behövs mer arbetskraft. Andra kompletterande företag kan 

lokalisera sig i närheten av IKEA och då behövs det mer arbetskraft (Daunfeldt et al. 2015, s. 

3). Daunfeldt med flera (2015, s. 3) skriver även att olika undersökningar visar skillnader när 

det gäller om arbetslösheten har ökat eller minskat när ett stort företag som IKEA har 

etablerat sig i staden. Det beror helt enkelt på att olika platser har olika förutsättningar. Det är 
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svårt att veta om arbetslösheten beror på att ett stort företag har etablerats eller om det kan ha 

andra orsaker. 

 

5.3 Hur gick etableringen av IKEA till i Borlänge? 

25 oktober 2013 öppnade IKEA på Norra Backa i Borlänge. Det blev deras nittonde varuhus i 

Sverige och det första i Dalarna. En undersökning som IKEA genomförde i samarbete med 

Novus visade att 96 procent av invånarna i Dalarna planerade att besöka IKEA. 

Undersökningen gjordes via 600 webbintervjuer på människor i åldrarna 16-79 år och 

genomfördes ungefär en månad innan öppningen av varuhuset. I pressmeddelandet som IKEA 

gick ut med efter öppningen berättade de att varuhuset i Borlänge är ett av världens mest 

centralt belägna varuhus (IKEA.com, 2013). För att IKEA skulle få den plats de har idag var 

Borlänge kommun tvungna att riva ett helt industriområde så att IKEA kunde köpa den 

tomten (Brodin, 2009b). I en intervju med Dalarnas Tidningar inför etableringen berättade 

dåvarande IKEA Sveriges VD Jeanette Söderberg: Vi tror på regionen och placeringen av 

tomten är fantastisk (Brodin, 2009a, s. 4). Platsen där IKEA nu befinner sig är belägen mitt 

emot Dalarnas största köpcentrum Kupolen (Steenstrom, 2016) och endast en kilometer från 

Borlänges stadskärna (mätt fågelväg från IKEA till Stationsgatan). Platsen ligger där riksväg 

50 och riksväg 70 möts. Europaväg 16 går också förbi där. Jag intervjuade 

samhällsbyggnadsstrategen Steve Johnson som var med och planerade för IKEAs etablering 

och Lars Ivarsson som var kommundirektören när IKEA skulle etablera sig och nu är VD för 

Norra Backa i Borlänge AB.  

 

5.3.1 Första kontakten 

Första kontakten som Borlänge kommun hade med IKEA var i februari 2007 berättar både 

Steve Johnson och Lars Ivarsson. Enligt Steve Johnson var det IKEA som ville etablera sig i 

Borlänge. Det var alltså inte kommunen som hade försökt locka dit IKEA. Han berättar att 

IKEA har noga uträkningar över var de vill etablera sig. Kommunen fick reda på att IKEA 

hade varit och tittat på olika platser i Borlänge redan 2005 och då fick kommunen även veta 

att IKEA endast var intresserad av en plats i Borlänge. De ville ha platsen mitt emot Kupolen 

för att de hade sett att det var mycket kunder som rörde sig där, dels på grund av Kupolen och 

dels på grund av de mötande riksvägarna plus Europavägen. Både Steve Johnson och Lars 

Ivarsson berättar att IKEA hade intresse att etablera sig i Falun istället och kanske även andra 

ställen. Detta gjorde att det hemlighölls väldigt länge, det var bara en handfull människor som 

visste om att IKEA var intresserade av att etablera sig i Borlänge.  

 

5.3.2 Planering 

Den plats som IKEA ville etablera sig på i Borlänge var upptagen av industrier. Lars Ivarsson 

berättar att IKEA först ville ha 100 000 kvadratmeter mark på Norra Backa, som området 

heter. Det kunde kommunen ordna men innan det var klart uppstod ett problem, nämligen att 

IKEA hade gjort ett konceptbyte som medförde att IKEA inte bygger separata varuhus längre. 

Nu skulle även IKANO ha en handelsplats bredvid. Nu ville IKEA ha det dubbla av ytan som 

var bestämd först. Kommunen ville ordna fram den här platsen åt IKEA. Det fanns en rädsla 

att de annars skulle välja att etablera sig i någon av grannkommunerna. Kommunen ägde 
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mycket av marken på Norra Backa men inte all. Lars Ivarsson berättar att de flyttade på 60 

företag. De ville såklart behålla företagen i kommunen så därför ordnade de nya 

industrilokaler, vilket inte var något större problem enligt honom. Han berättar även att de 

säkert fick betala lite överpris för tomterna men att det var värt det. Lars Ivarsson berättar: 

 

Den sista stötesstenen var att Banverket eller Trafikverket rättare sagt hade en anläggning ganska långt 

ner på Norra Backa med underhållsfordon och egen räls och snöröjning, ja du vet allt sådant. Och dem 

fick vi också bygga nytt åt ute på Rågåker och hade vi inte haft Rågåker hade vi aldrig klarat det här.   

 

Det var alltså många pusselbitar som skulle passa för att få den mark som IKEA och IKANO 

ville ha. Efter mycket om och men kunde kommunen säkra en mark på 209 000 kvadratmeter 

till dem. Två år senare, efter första kontakten med IKEA, bestämde IKEA Fastigheter AB att 

förvärva marken och i september samma år, 2009, blev det offentligt att IKEA skulle etablera 

sig i Borlänge. Eftersom Kupolen med detaljhandel finns i anslutning till IKEA valde IKANO 

att ha sällanköpshandel i sitt varuhus. Där finns butiker som Clas Ohlson, Jula och Elgiganten. 

Lars Ivarsson berättar att kommunen hade funderat innan IKEAs etablering på att göra någon 

slags handelsplats av den marken, nu blev det så men lite tidigare och större än vad de hade 

tänkt sig. 

Nästa steg efter att kommunen hade ordnat platsen åt IKEA var att börja planera hur det 

skulle se ut. Steve Johnson var huvudansvarig för planeringen av IKEA och han berättar att 

redan innan IKEA skulle etablera sig började det bildas köer vid rusningstrafik i 

Backarondellen. Backarondellen är den rondell där riksvägarna möter varandra och Kupolen 

ligger alldeles bredvid den, och nu även IKEA. När IKEA skulle öppna räknade planerarna att 

trafiken skulle öka ännu mer. Samtidigt hade IKEA ställt krav på att det skulle finnas minst 

två in- och utfarter till handelsplatsen. Steve Johnson med flera förhandlade mycket med 

Trafikverket över hur de skulle lösa trafikproblemen. Det var inte bara en fråga om hur det 

skulle se ut, utan även om finansiering. Enligt Steve Johnson var det kärvare tider när 

finansieringsfrågan dök upp, därför betalade kommunen 60 procent av kostnaderna och staten 

betalade 40 procent. Tidigare hade det kunnat vara en annan fördelning där kommunen 

betalade 10-20 procent och staten resten. Efter mycket diskuterande hittade de en lösning om 

trafiken så som det ser ut idag. Steve Johnson berättar att till Backarondellen finns det 

frisvängar åt alla de fyra hållen så att de som ska svänga höger inte behöver åka in i rondellen. 

En av svängarna har två olika vägar. Den ena svänger bara höger och den andra går under 

vägen och gör det möjligt att åka direkt till IKEA från riksväg 70 från sydöstra hållet. Då 

slipper besökare tre rondeller och kan åka direkt till IKEAs parkering. Se figur 2 för bild över 

hur rondellen är utformad. De två andra rondellena som besökare slipper ligger utanför bilden. 

De svarta pilarna pekar på frisvängarna och den röda pilen visar hur vägen under riksvägen 

går. Vägen under utgör en infart till IKEA och den andra infarten är vid en rondell som 

kommer längs riksväg 50, lite längre ner från Backarondellen, till vänster i figur 2. Steve 

Johnson berättar att de är väldigt nöjda med den lösningen just för att många trafikanter 

slipper åka in i rondellen vid Backacirkulationen. I min observation kunde jag se att det såg ut 

precis som Steve Johnson berättade under min intervju. 
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Figur 2. Karta över hur frisvängarna vid Backarondellen ser ut. 

Källa: kartor.eniro.se 2016. 

 

Steve Johnson fortsätter att berätta att det fanns en kittlande känsla med placeringen av 

varuhuset, att det kunde gå att göra mycket för att besökare inte skulle ta bilen dit. Det ligger 

så pass centralt till centrum och till tågstationen att det skulle fungera att cykla, gå eller ta 

tåget till IKEA. Han berättar dock att det är problematiskt med dagens samhälles bilinnehav 

och bilberoende. Det fanns redan en cykelväg till området där IKEA idag ligger men 

kommunen gjorde den bättre och mer synlig för besökare. Jag valde att åka dit och se hur det 

såg ut och den var synlig när jag cyklade där men det fanns inga skyltar som visade att det var 

vägen till IKEA. Planerarna gjorde även om centralstationen i samband med IKEAs 

etablering. De valde att öppna två in- och utgångar så besökare till Borlänge kunde gå en 

snabbare väg till handelsområdet. Steve Johnson berättar att de även valde att göra en 

portalliknande tunnel mellan Kupolen och Norra Backa. Detta på grund av att de ville att 

besökare skulle ställa bilen på ena sidan och sedan gå över till andra. Då lättas biltrafiken upp 

både från parkeringarna och från vägarna mellan områdena. Bilarna måste åka på riksväg 50 

för att komma till andra sidan och eftersom den vägen redan är trafikerad så var det bra att ge 

besökarna möjligheten att gå. Jag besökte den här tunneln och den är väldigt synlig från båda 

hållen. Han berättar att de även har jobbat med kollektivtrafiken. I dagsläget finns det en 

Handelsbuss som är gratis att åka med, den går mellan centrum, Kupolen, IKEA och Norra 

Backa. De som finansierar bussen är Borlänge kommun, Borlänge centrumförening, Kupolen, 

IKEA och Norra Backa Handelsplats. Steve Johnson berättar att IKEA är väldigt aktiva i 
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Borlänge. De hjälper bland annat till med att finansiera handelsbussen och de deltar i 

kommunens olika work-shops så han anser att det är väldigt positivt att IKEA är med och 

deltar i den lokala utvecklingen.  

Steve Johnson berättar att placeringen av IKEA ligger väldigt nära Borlänge Energi som 

har fjärrvärme. Däremot ville IKEA inte använda sig av Borlänge Energi på grund av att 

IKEA ansåg att den värmen inte var miljövänlig nog. En stor del av den värmen är 

processvärme från industrierna SSAB och Stora Enso Kvarnsvedens Pappersbruk och den 

värmen är gjord av elkraft. Istället har IKEA borrat ganska djupt ner i marken där de får 

värme ifrån. El får de från sina egna vindkraftverk.   

Det var många bitar som skulle passa för att få det att fungera och det fanns kritiska 

stunder som exempelvis när IKEA gjorde sitt konceptbyte och behövde dubbelt så stor yta. 

Men idag, nästan tre år efter öppningen av IKEA-varuhuset och resten av handelsplatsen, är 

både Steve Johnson och Lars Ivarsson nöjda med hur det kom att se ut. Jag har sett i mina 

observationer att det intervjupersonerna berättade under intervjun stämde överens med hur det 

såg ut i verkligheten.  

När jag gjorde min observation under olika tider på dygnet för att se om det bildades köer 

i Backarondellen var det sällan det blev långa köer. Trafiken flöt på väldigt bra men på 

torsdag 17.00 var det lite köer men inte alls långa. De andra tiderna på fredag, 7.30 och 12.00, 

var det inga som helst problem med trafikflödet vid Norra Backa området.  

 

5.3.3 Motstånd  

Jag frågade båda intervjupersonerna om det fanns något motstånd till IKEAs etablering i och 

med att jag hade läst i lokaltidningar att det hade kostat mycket för kommunen och att det 

blev väldigt kontroversiellt. Båda svarade att det var ett enigt fullmäktige som röstade ja till 

IKEAs etablering. Båda berättar också att det fanns en viss prestige att få IKEA till sin 

kommun. För att vilken kommun i Sverige tackar nej till ett IKEA? säger Steve Johnson. Lars 

Ivarsson berättar att det var investeringar  på totalt en miljard på handelsområdet. 

Intervjupersonerna berättar att det fanns en invånare i Borlänge kommun som 

överklagade kommunens beslut. Det gick så pass långt att EU-kommissionen tog upp fallet. 

Då, berättar Lars Ivarsson, hade kommunen varit i alla förvaltningsdomstolar i Sverige ända 

upp till Bryssel. I oktober 2009, alltså en månad efter att IKEAs etablering blivit offentlig, 

skrevs en insändare i Borlänge Tidning av en privatperson. Där skriver hen att invånarna 

subventionerar IKEA och att kommunen mörklade att de skulle riva industrierna för IKEAs 

fördel till kort innan beslutet skulle fattas. Hen skriver vidare att placeringen inte är vettig för 

ekonomiska skäl. Privatpersonen ansåg att IKEA istället skulle ligga i skogen mellan 

Borlänge och Falun så kommunerna kunde dela på kostnaderna (Pettersson, 2009). Lars 

Ivarsson och Steve Johnson har berättat i intervjuerna att de var tvungna att hålla IKEAs 

etablering hemlig efter krav från IKEAs håll, så det har privatpersonen helt rätt i. 

Privatpersonen överklagade med den här orsaken plus att det finns risk för olyckor vid den 

platsen där IKEA är beläget idag på grund av närheten till järnvägen (Brodin, 2010). Hen 

överklagade alla beslut som olika myndigheter avslog ända upp till EU-kommissionen. När 

EU-kommissionen skulle pröva fallet ansåg hen även förutom de tidigare anledningarna att 

kommunen hade sålt marken till IKEA och IKANO för ett värde som var lägre än det 
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marknadsmässiga värdet (Brodin, 2011). EU-kommissionen prövade detta och kom fram till 

att affären hade gått rätt till och därmed var alla överklagningar över. Lars Ivarsson berättar i 

min intervju att på grund av alla överklagningar försenades byggstarten med ett och ett halvt 

år. Det blev även en stor kostnad för kommunen med alla överklagningar. Det kommunala 

bolaget Norra Backa i Borlänge AB har lagt ut nästintill en miljon bara på advokatkostnader 

(Brodin, 2012). 

 

5.3.4 Efter etableringen 

Det är svårt att veta exakt vad IKEAs etablering har lett till. Det vi kan se i Borlänge är att det 

har förändrat utseendet på staden både när det gäller vägar och byggnader. Det har även 

medfört flera nya arbetstillfällen som IKANO också har bidragit med. Steve Johnson sa i 

intervjun att IKEA och IKANO har bidragit med 300-350 nya jobb medan Lars Ivarsson 

berättade i intervjun att siffran var 500-600. Det är så klart väldigt svårt att veta hur många 

nya jobb detta har medfört eftersom det krävdes många arbetare när platsens tidigare 

byggnader skulle rivas och nya byggnader skulle byggas. Det är alltså inte enbart säljbiträden 

i butikerna.  

Både Steve Johnson och Lars Ivarsson känner att IKEA har stärkt Borlänges rykte. Det 

handlar lite om status och prestige säger de. IKEA finns inte överallt och IKEA har valt att 

komma till Borlänge. IKEA i sig lockar väldigt många företag och en hel del människor. Då 

känner andra företag att de kan följa med på samma våg och även få kunder till sig. Steve 

Johnson och Lars Ivarsson lyfter fram att det kommunen måste satsa på nu är att bygga fler 

bostäder så att de som arbetar i kommunen även kan bo där. På så sätt får de in skattepengar 

och kan utveckla Borlänge ännu mer. Steve Johnson berättar: 

 

I och med att vi har mycket människor som jobbar här, vilket är positivt, men företag betalar relativt lite i 

skatt. Människor som betalar skatten och bor de någon annanstans så får vi investera i infrastruktur och 

annat här men dom som nyttjar den betalar skatt någon annanstans. 

 

Därför jobbar kommunen med att bygga fler bostäder och att göra Borlänge mer attraktivt att 

bosätta sig i.  

Mina intervjupersoner berättar att kommunen medvetet har gått från att ha varit en 

industristad till en handelsstad. Eftersom Borlänge ligger så pass bra till med riksvägarna så 

känns det naturligt att det har blivit en knutpunkt för handeln. I Borlänge kommuns 

handelsstrategi från 2011 skriver de att deras vision är att Borlänge ska vara en av landets 

starkaste handelsstäder och bidra till att hållbar tillväxt och sysselsättning skapas i Borlänge. 

(s. 5). Efter IKEAs etablering har handeln i Borlänge skapat sysselsättning och även bidragit 

till en hållbar tillväxt då planerarna har tänkt på miljöaspekten när de planerade för IKEAs 

etablering. Jag frågade Lars Ivarsson om kommunen har någon framtidssyn. Han svarade att 

Borlänge som handelsstad är ett av deras omprofilområden. Dels har kommunen den 

industriella materialbearbetningen och dels transport och kommunikation i och med 

Trafikverket och Banverkets placering i staden. Nu vill staden även satsa på handelsaspekten.  
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6. DISKUSSION 

 

IKEA är ett företag som specialiserat sig på sällanköpsvaror. Christallers centralortsteori om 

lokaliseringen av affärer handlar om denna typ av varor. IKEA har planerat att inga av deras 

varuhus ska konkurrera ut varandra. De har etablerat sig efter stora vägar så att varuhusen ska 

få kunder från olika håll. Det finns två varuhus både i Stockholm och Göteborg men de är 

belägna på olika sidor av städerna så att de inte ska slå ut varandra. Detta syns i figur 1. Det 

finns endast tre varuhus norr om Borlänge och det är i Sundsvall, Umeå och Haparanda. 

Enligt Christallers teori uppstår orter utifrån ett specifikt hierarktiskt mönster som beror på 

vad det finns för tjänster och varor. När IKEA etablerar sig i städer gör de det på ett avstånd 

från andra IKEA varuhus. Orterna som de etablerar sig på lockar dit andra företag och blir ett 

regioncentrum för handel. Detta har hänt tydligt i Borlänge. IKEA har lockat dit andra företag 

som har etablerat sig i IKANOs byggnader och därmed gjort Borlänge till den största 

handelsstaden i Dalarna. Den andra teorin som Hoover och Fisher utvecklade förklarar hur 

olika verksamheter är placerade för att sedan uppskatta de geografiska förutsättningarna för 

näringslivets utveckling. Hoover och Fishers idé handlade om fem steg för en regions 

utveckling och tillväxt. Dessa steg visar ett tydligt samhälle som inte existerar i dag och är 

därmed svår att applicera på Borlänge. Det går dock att se om företag är placerade nära 

kunder eller nära leverantörer. I IKEAs fall är de placerade nära kunderna och så många 

kunder som möjligt. När det gäller Wal-Mart är de istället placerade nära leverantörer och 

distributionscentraler för att minska sina egna kostnader. Orterna som IKEA etablerar sig på 

bildar ofta handelsplatser och blir en knutpunkt för handel som Christallers teori förklarar. 

Detta kan sedan städerna platsmarknadsföra. Städer konkurrerar mycket med varandra. Därför 

måste de hitta något starkt i deras stad som de kan marknadsföra tydligt. I Borlänge har det 

blivit handeln som marknadsförs mest som även är ett av kommunens omprofilområden. De 

vill ifrån den gamla industristaden och bli den moderna handelsstaden dit människor från hela 

Dalarna rör sig mot för att handla. Detta skriver Warnaby med flera (2002) att många äldre 

industristäder vill ändra uppfattningen av staden och oftast är den nya uppfattningen att de är 

en handelsstad. Borlänge var oerhört måna om att IKEA skulle etablera sig i staden och 

gjorde mycket för att detta skulle hända. Intervjupersonerna berättade att det finns en viss 

prestige och status med att ha ett IKEA-varuhus i sin stad eftersom IKEA inte finns överallt 

och att de har valt att etablera sig i Borlänge. Detta gör att Borlänge enklare kan marknadsföra 

sig med det, just för att det inte finns överallt. När Borlänge enbart hade köpcentrumet 

Kupolen var det svårt för dem att marknadsföra sig som en handelsstad. När sedan IKEA 

visade intresse av att etablera sig där tog kommunen möjligheten och gick i rikningen mot att 

bli Dalarnas största handelsstad. IKEA gjorde att kommunen blev konkurrenskraftig mot 

andra gränsande städer, främst på handelsfronten. Detta visar även det Nyström och Tonell 

(2012) skriver, att kommuner planerar för lokal och regional utveckling för att stärka stadens 

konkurrensförmåga.  

Det finns flera likheter och skillnader mellan hur Borlänge kommun planerade inför 

IKEAs etablering och hur olika städer i USA planerar för en etablering av Wal-Mart. När jag 

läste Evans-Cowley´s (2008) artikel märkte jag en stor skillnad, nämligen intrycket av att det 

är företagens ansvar över att omgivningen fungerar när de ska etablera sig och inte stadens 
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planerare. Detta ser vi till exempel när hon skriver att det är varuhusen som måste tillämpa 

minst tre drag för att föra samhällsutvecklingen vidare. Detta är en stor skillnad mot Sverige 

och Borlänge. I Borlänge är det kommunens uppgift att föra samhällsutvecklingen vidare och 

se till att bänkar, planteringar, belysning med mera finns för invånarna att ta del av. En annan 

skillnad som finns mellan de olika fallen är att i USA har många städer regleringar över hur 

varuhuset ska se ut utseendemässigt. I Borlänge nämnde inte mina intervjupersoner något om 

detta, därför drar jag slutsatsen att det enbart var företagets ansvar. Den stora skillnaden är att 

i USA finns massa regleringar på företagen för att de ens ska få etablera sig i staden. I 

Borlänge var det mer att kommunen ville att IKEA skulle etablera sig där och gjorde allt för 

att det skulle inträffa. Ytterligare en skillnad är arbetstillfällen. I USA räknar de med att 1,5 

arbetstillfällen försvinner när ett Wal-Mart varuhus öppnar. Detta på grund av att andra 

butiker måste stänga ner för att de inte klarar konkurrensen. Eftersom Wal-Mart säljer det 

mesta, allt ifrån matvaror till tv-apparater, är det svårt för ett stort antal av företagen som 

säljer samma varor att klara av konkurrensen. Dels har Wal-Mart väldigt låga priser och dels 

har de allt på ett och samma ställe vilket vissa kan tycka är bekvämt. I Borlänge hade mina 

intervjupersoner olika tankar om hur många arbetstillfällen som IKEA och IKANO har 

bidragit med men de var överens om att det var några hundra stycken. Eftersom IKEA och 

IKANO bara har varit igång sedan oktober 2013 är det svårt att se redan nu om fler 

arbetstillfällen har försvunnit än tillkommit. Eftersom IKEA säljer sällanköpsvaror finns det 

inte lika stor andel företag som säljer likadana saker. IKEA slår exempelvis inte ut 

matvarubutiker eller klädbutiker eftersom det inte ingår i deras sortiment. Därför kan det vara 

lättare för andra företag att klara av konkurrensen från IKEA. Det som dock kan vara 

problematiskt är att andra företag också väljer att etablera sig vid IKEA. De har 

kompletterande varor vilket leder till att de kan slå ut andra butiker som redan var etablerade 

på stället före IKEA vilket kan leda till att arbetstillfällen försvinner. Den största likheten 

mellan hur etableringar av stora företag sker i USA och hur det har skett i Borlänge är att 

planerarnas största utmaning är infrastrukturen. Även fast vissa städer i USA och Borlänge 

har satsat på gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik, som är en till likhet mellan dem, så 

ökar bilberoendet. En anledning till att bilberoendet ökar är att Wal-Mart och IKEA ofta är 

placerade utanför stadskärnan vilket leder till att det krävs bil för att ta sig dit vilket är 

ytterligare en likhet. Det går att argumentera att kunder tar bilen till IKEA för att de ska 

handla sällanköpsvaror vilket ofta inkluderar stora, till storleken, köp och därmed är det mer 

bekvämt att ta bilen. När det gäller Wal-Mart som har detaljhandel kan det vara fler som tar 

bilen för att det är det enda sättet att ta sig dit på. Eftersom det endast är vissa städer som har 

regleringar att det ska finnas en trottoar från varuhuset till stadskärnan kan det vara besvärligt 

att ta sig dit på ett annat sätt. Det kan alltså bara vara en stor väg mellan vilket även gör det 

farligt att gå eller cykla dit. Därför är infrastrukturen viktig i båda fallen, att den fungerar bra 

och att biltrafiken flyter på utan större köer som kan orsaka olyckor. Det som kan sägas vara 

generellt vid stora företagsetableringar är att infrastrukturen påverkas oerhört och måste ofta 

planeras om för att kunna förbättras.  

När IKEA bestämmer sig för att etablera sig i en ny stad gör de det i en stad med högt 

handelsindex, just på grund av att sådana städer kan locka kunder från omgivande regioner 

eftersom de redan har ett relativt högt besökarantal från andra regioner. Borlänge hade ett 
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flöde av människor till Kupolen, vilket IKEA visste och därför valde just Borlänge som deras 

nya placering. Som vi ser i figur 1 finns det många IKEA-varuhus söder om Borlänge på ett 

inte så långt avstånd. Däremot är avståndet väldigt långt från Borlänge och norrut till 

närmaste varuhus som är i Sundsvall. Det medför att det finns en stor kundkrets som har 

Borlänge som närmaste varuhus som de väljer att åka till. När Borlänge fick reda på att IKEA 

ville etablera sig där uppkom förhoppningar om framtiden för Borlänge. De såg att deras 

besökarkrets kunde öka rejält med besökare som bor norr om Borlänge. Borlänge hade redan 

tänkt tanken på att omvandla uppfattningen om staden till en handelsstad och de visste att med 

IKEA i staden skulle uppgiften bli enklare. Kommuner har stora förhoppningar om en IKEA 

etablering vilket medför att IKEA får väldigt stor makt. IKEA vet att kommunerna verkligen 

vill ha dit dem och därför kan de ha mer krav när de vill etablera sig där som till exempel att 

de vill hålla det hemligt. IKEA anses vara mer viktig för den regionala utvecklingen än andra 

företag eftersom de lockar väldigt många kunder runt om i Sverige. Detta ger dem en förmåga 

att säga till om mer som ger dem fördelar i etableringsprocessen. När Wal-Mart ska etablera 

sig i staden gör de det nära sina andra varuhus för att minska på kostnader. De lokaliserar sig 

på platser där efterfrågan, kostnadsfaktorer och konkurrenssituationer förväntas bli till deras 

fördel. I de städerna där Wal-Mart etablerar sig finns, istället för förhoppningar, regler och ett 

motstånd från planerarna. Wal-Mart arbetar nära regeringar på olika nivåer i USA för att 

kunna påverka situationer som blir positivt för dem. Eftersom det finns ett motstånd hos 

stadsplanerarna antar jag att Wal-Mart inte arbetar nära den lokala regeringen på ett sätt som 

gynnar samhället. Städer i Sverige är positiva till en etablering av IKEA i deras stad medan en 

etablering av Wal-Mart i USA genererar mer missnöjda miner.  

De artiklar som finns om Wal-Mart´s etablering handlar till största del om negativa 

effekter som att småföretagen får svårt att överleva, det blir lägre löner på andra arbetsplatser 

och utseendet på varuhusen anses inte vara fördelaktigt för staden. Detta leder till att det är 

svårt att veta om städer marknadsför sig själva som en stad där Wal-Mart finns. Eftersom 

Wal-Mart finns på så många platser i USA förmodar jag att städer inte tjänar på att 

marknadsföra sig med det. Det är inget speciellt med det som det kan vara för en kommun att 

ett IKEA-varuhus etablerar sig i staden. IKEA leder till att många företag vill befinna sig i 

närheten medan Wal-Mart ofta leder till att företag inte vill etablera sig i närheten på grund av 

för stor konkurrens som andra företag inte klarar av. Om det sker en ökning av 

detaljhandelsbutiker efter en etablering av Wal-Mart är den väldigt liten.  

 

7. SLUTSATS 
 

Det jag har kommit fram till i min uppsats är att det krävdes mycket av Borlänge kommun för 

att IKEA skulle etablera sig där. De var tvungna att riva ett helt område med industrier och 

flytta dem till andra ställen. De genomgick tuffa överklagningar i alla förvaltningsdomstolar i 

Sverige ända upp till EU-kommissionen, men de ville verkligen att etableringen skulle 

inträffa, därför var det värt alla dessa utmaningar som fanns. Borlänge Kommun ville att 

etableringen skulle ske så att de enklare kan platsmarknadsföra sig som Dalarnas största 

handelsstad och locka besökare och andra komponenter till staden. Eftersom städer 

konkurrerar mycket med varandra behövs det en speciell identitet som en stad kan identifiera 

sig med och som starkt framgår i stadens marknadsföringsplaner. Efter IKEAs etablering har 
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Borlänge väldigt liten konkurrens i Dalarna om största handelsstaden. Det som går att säga 

generellt om städers planering inför stora företagsetableringar, utifrån IKEA och Wal-Mart, är 

att infrastrukturen påverkas oerhört. Stadens urbana utseende förändras och planerarna har en 

stor uppgift i att få trafiken att fungera på ett bra sätt. Det behövs mer forskning i framtiden 

om hur städer planerar för stora företagsetableringar. Eftersom företag påverkar städer oerhört 

mycket i dessa konkurrenstider är de en stor del av stadens utveckling och tillväxt.  
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide 

Samma intervjuguide användes till båda intervjuerna. Teman för intervjuerna var planering, 

utveckling samt förutsättningar. Nedan följer specifika frågor som antingen ställdes direkt till 

intervjupersonerna eller blev besvarade när de berättade allmänt om hur etableringen av IKEA 

gick till i Borlänge. 

 

• Hur gick det till när IKEA etablerade sig här? 

• Hur tänkte kommunen inför IKEAs etablering, exempelvis valet av platsen? 

• Hur gick det till för att få den plats som IKEA idag befinner sig på? Fanns det andra 

platser som var aktuella? Varför blev det den det blev? 

• Hur har Borlänge förändrats efter IKEAs etablering när det gäller kommunens 

förutsättningar? 

• Vad bidrar IKEAs etablering till kommunens utveckling? 

• Har kommunen någon framtidssyn om hur de vill att Borlänge ska utvecklas? 

• Var det något motstånd till IKEAs etablering? 

 

 


