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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att jämföra tre olika svenska kommuners hantering av extern 

handel i den fysiska planeringen med fokus på eventuella intressekonflikter mellan 

kommunens fysiska planerare, kommunens näringslivskontor och beslutsfattande politiker. 

Kommunerna som granskas i uppsatsen är Ronneby, Kalmar och Alingsås kommun. 

Uppsatsen ska belysa problematiken med extern handeln och bidra till medvetenhet om 

marknadskrafternas roll i den fysiska planeringen. Syftet uppnås genom en kvalitativ metod 

där kommunala dokument har granskats och intervjuer ägt rum med politiker, fysiska 

planerare och näringslivsrepresentanter från varje kommun.  

 

Externhandel har under de senaste decennierna ökat över hela landet och detaljhandeln i 

externa lägen har varit extremt framgångsrik under den senaste tioårsperioden. Både 

omsättning, antal företag och antal anställda ökar kraftigt och allt större del av 

konsumenternas inköp sker på externa marknadsplatser. Externhandelns påverkan på 

städernas stadskärnor är ett vanligt argument mot externhandel men det råder delade 

meningar huruvida externhandeln har en negativ eller positiv effekt på handeln i 

stadskärnan. Forskning inom externhandelns påverkan på tätortshandeln och 

landsbygdshandeln i den egna kommunen visar dock entydigt att externhandeln får 

negativa konsekvenser för övrig handel i den egna kommunen. Detta för i sin tur med sig 

sociala problem i och med att tillgängligheten för de som saknar bil minskar. I framtiden 

kommer den äldre delen av befolkningen att växa och utbudet av butiker inom gångavstånd 

minskar. Detta kommer i sin tur leda till försämrad livskvalitet och höga samhällskostnader.  

Likaså är effekterna stora för handeln i angränsande kommuner, framförallt om 

externhandeln ligger i en större kommun. Samtlig forskning inom externhandelns påverkan 

på motoriserade transporter visar att externhandeln medför ökat bilresande och större 

energiåtgång med ökade luftföreringar som följd jämfört med om inköpen gjorts på annat 

sätt.  

 

Resultatet av undersökningen visar på att det finns regionala problem vid planeringen av 

handelsområden. Av rädsla för konkurrens inom den egna regionen låter Ronneby och 

Kalmar handeln utvecklas utefter marknadens villkor, med negativa konsekvenser inom 

bl.a ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter som följd. De mellankommunala samråden 

är ytterligare ett svårbemästrat problem. Allt detta tyder på att det behövs en starkare 

regional styrning i frågan om handelns lokalisering och att kommunen ensam inte kan 

avgöra de långsiktiga konsekvenserna av externhandeln. Kunskapen om konsekvenserna 

verkar inte saknas hos de tillfrågade, även om stadskärnan får oförtjänt stor 

uppmärksamhet. Den stora frågan ligger i hur olika intressen och mål ska värderas i 

förhållande till varandra. Kalmar kommun har valt att värdera detaljhandelns utveckling i 

kommunen högre än många andra intressen som på lång sikt bidrar till en icke hållbar 

utveckling. Detta tyder på att det behövs starkare nationell styrning och uppföljning på hur 

nationella mål som miljömålen uppfylls. Kommuner som har en enad syn mellan politiker 

och tjänstemän har lättare att följa sina mål och riktlinjer i de vägledande dokumenten. 

Alingsås har en enad syn mellan tjänstemän och politiker, samtidigt som de 

överensstämmer med riktlinjerna i översiktsplanen. Alingsås följer sina mål och riktlinjer. 

Exemplet Alingsås bekräftar att det går att styra lokalisering av handel i praktiken. 

Näringslivskontorens har en avgörande roll då de kan styra vilka företag som etablerar sig i 

områdena. Detta kan påverka handeln i stadskärnan genom att direkt konkurerande 

verksamheter får etablera sig trots att intentionen med externhandeln är att komplettera 

stadskärnan. I Alingsås har kommunen särskiljt uppgiften att utforma näringslivsmål med 

att utföra målen, vilket förmodligen hjälper kommunen att utföra sina målsättningar.   
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1. INLEDNING 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att jämföra tre olika svenska kommuners hantering av 

externhandel i den fysiska planeringen med fokus på eventuella intressekonflikter mellan 

kommunens fysiska planerare, kommunens näringslivskontor och beslutsfattande politiker. 

Uppsatsen ska belysa problematiken med extern handeln och bidra till medvetenhet om 

marknadskrafternas roll i den fysiska planeringen.  

 

1.2 Problembeskrivning 

En levande och konkurrenskraftig handel är en nödvändighet för ett hållbart samhälle, den 

förser oss inte bara med varor utan agerar också som viktig mötesplats. Handeln är en 

förutsättning för våra stadskärnor och är nödvändig i närheten av bostäder. Det händer 

mycket inom handeln och de strukturer som har funnits förändras. Under 1950-talet fanns 

det ca 36 000 dagligvarubutiker i Sverige, idag är antalet ca 6 000. Antalet butiker blir 

färre, och butikslokalerna blir större. Detaljhandeln flyttar i större omfattning ut ifrån 

städerna till externa lägen. Handeln i externa lägen kritiseras hårt och många kommuner 

utformar policys för att motverka externhandel. (Svedberg 2004)  

 

Många andra länder har infört tillfälliga stopp, restriktioner och lagändringar för att 

motverka och stoppa externhandels utbredning. I Sverige har det förekommit förslag från 

olika håll om förändringar i bl.a lagstiftning, men inget har hänt. Trots att många 

kommuner har policys och intentioner att i så liten mån som möjligt etablera handel i 

externa lägen fortsätter den externa handeln att breda ut sig i många svenska kommuner. 

Denna uppsats kommer belysa problematiken kring detta och belysa arbetet med 

externhandel utifrån tre olika svenska kommuner.   

 

De tre kommunerna i undersökningen är Ronneby, Kalmar och Alingsås. Ronneby arbetade 

intensivt med att etablera externhandel för ca 10 år sedan, men inget hände. Sedan dess har 

kommunen ändrat inriktning och satsar idag på centrumförnyelse. Kalmar har under många 

år arbetat med att försöka expandera sin handel och öka sitt handelsindex, vilket har 

resulterat i tre olika externhandelsområden i kommunen. Kommunen fortsätter att planera 

för utökad externhandel i form av både nya områden och utbyggnad av de befintliga. 

Alingsås har konsekvent arbetat emot att etablera externhandel och har idag inga 

externhandelsområden. Handel med skrymmande varor förläggs så nära stadskärnan som 

möjligt och kommunen har regler för hur långt ifrån järnvägsstationen handel får 

förekomma. Alingsås har konsekvent arbetat efter denna metod och vill konkurrera i 

regionen genom handel i stadsmiljö, en annorlunda inriktning för en liten kommun i en stor 

region.  
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1.3 Frågeställning 

 

 Råder det oenigheter mellan kommunernas planerare och de beslutsfattande 

politikerna när det gäller inställning till extern handel i de valda kommunerna? 

Överensstämmer de med riktlinjerna i respektive kommuns olika styrdokument?  

  

 Vilken roll har näringslivskontoren i kommunerna när det gäller planeringen av 

externhandel? Vad har de för syn på den externa handeln?  

 

 Finns det några skillnader och likheter mellan de valda kommunerna när det gäller 

hanteringen av den externa handeln?  

 

 

 

2. METOD 

 

2.1 Analysmetoder 

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har jag använt mig av en kvalitativ 

metod med innebörden att den kvalitativa metoden kännetecknas av att man inte använder 

sig av siffror eller tal för att redovisa sitt resultat. Den kvalitativa metoden resulterar i 

verbala formuleringar, skrivna eller talade. För att ge förkunskaper och ge en översikt av 

tidigare samlade kunskaper inom området har jag gjort en litteraturstudie som redovisas 

under teoriavsnittet. Litteraturstudien ska även bidra till att ge ett historiskt perspektiv och 

ge olika tolkningsalternativ. (Backman 1998. Sid 31, 51) 

 

För varje kommun har en tjänsteman inom fysisk planering, en politiker och en tjänsteman 

från respektive kommuns näringslivskontor intervjuats. Intervjuerna har skett över telefon. 

Anledningen till att jag valde intervju som metod är att jag vill sätta mig in i den 

undersöktes perspektiv. Genom att jag sätter mig in i deras situation kommer jag att få en 

djupare och mer fullständig uppfattning av hur de valt att hantera den externa handeln. Jag 

vill ge en autentisk återgivning av intervjuobjektens handlingsmönster och tankar. Jag har 

även gjort en dokumentstudie över de kommunala dokument som används för 

beslutsunderlag.  
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2.2 Alternativa analysmetoder 

Ett alternativ hade varit att använda en kvantitativ metod genom att utföra mätningar, 

granska statistik eller genom kvantifiering med hjälp av matematik (Backman 1998. sid 

31). Att försöka besvara min frågeställning i siffror eller andra kvantitativa termer hade 

förvisso varit intressant, men det är inte genomförbart både tidsmässigt och med hänsyn till 

min frågeställning. Hur marknadskrafter har påverkat utformningen och planeringen av de 

externa handelsområdena går inte att beskriva i siffror.  Av det forskningsmaterial jag tagit 

del av finns många kvantitava undersökningar som underlag.  Boverkets senaste 

publikation inom ämnet ”Dags att handla nu” (2004) bygger delvis på en kvantitativ 

undersökning, där frågan om det är marknadskrafterna eller kommunen som tar initiativet 

finns med. Boverket märkte en viss uppgivenhet i kommunerna som deltog i 

undersökningen. Det fanns helt enkelt inget entydigt svar att utläsa från 

undersökningsmaterialet. Under teoridelen finns resultatet från flera andra kvantitativa 

undersökningar redovisade.  

 

En annan metod som skulle kunna användas är en observation, eller dold observation. 

Observation innebär att man en längre eller kortare tid är tillsammans med medlemmar i 

den grupp man ska undersöka. Detta känns dock olämpligt till mitt syfte. Det är inte 

genomförbart att få ta del av de olika delarna i planprocesserna som ska undersökas genom 

observation, därför är intervjuer med de insatta en bättre metod. (Holme & Solvang 1996, 

sid 110)   

 

 

2.3 Avgränsning av uppgiften 

Denna uppsats är skriven utifrån ett planerarperspektiv med betydelsen att fysisk planering 

handlar om att reglera användning av mark, vatten och den bebyggda miljön utifrån 

estetiska, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter som ska vägas mot 

varandra. Denna uppsats kommer beröra samtliga nämnda aspekter, men fokuserar på 

organisatoriska konflikter inom de valda kommunerna och hur de påverkar planläggningen 

av externa handelsområden.  

 

Externhandelns utveckling har sett olika ut i olika delar av världen. Det kan därför vara 

svårt att belysa med internationella exempel i Sverige. Denna uppsats kommer därför att i 

så stor mån som möjligt baseras på svenskt forskningsmaterial. Avgränsningen är gjord till 

att enbart tre kommuner undersöks, Ronneby, Kalmar och Alingsås kommun. Intervjuerna 

som kommer att ligga till grund för underlag, resultat och diskussion har ägt rum med en 

representant för fysisk planering, näringsliv och en politiker i varje kommun. 

Intervjufrågorna syftar till att besvara frågeställningen och frågorna varierar mellan olika 

intervjupersoner.  
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3. TEORI 

 

3.1 Definitioner och begrepp  

 

Cityhandel – Detaljhandel i stadskärnan. (Svedström 1999. Sid 71)  

 

Dagligvaror – Varor som fyller konsumenternas dagliga behov av livsmedel, inklusive 

drycker samt specialvaror som kemtekniska produkter, tidningar, tobak, blommor, 

sjukvårdsartiklar m.m (Svedström 1999. Sid 71) 

 

Detaljhandel – Handel med dagligvaror och/eller sällanköpsvaror, detta inkluderar även 

leasing och uthyrningsverksamhet. (Forsmark 2002. Sid 10) 

 

Externhandel – Handel omfattande minst 2000kvm butiksyta utanför etablerade stadsdels 

eller tätortscentra och som ej kan klassas som bostadsorienterad handel. Stor andel 

bilkunder. Externhandel kan vara enstaka verksamheter som t.ex ett byggvaruhus eller 

köpcentrum. (Svedström 1999. Sid 71) 

 

Externt köpcentrum – Samlad anläggning med många dagligvaru- och 

sällanköpsvarubutiker i externt läge, ofta kompletterade med bank, post och systembolag. 

Kan vara en stor byggnad (över 10 000kvm byggnadsyta) eller samgrupperade enheter. 

(Svedström 1999. Sid 71) 

 

Externa stormarknader – Externt beläget försäljningsställe med ett brett sortiment av 

dagligvaror och sällanköpsvaror. Minst 2500 kvm säljarea och minst 300 bilplatser. 

(Forsmark 2002. Sid 10)   

 

Livsmedel – Enligt livsmedelslagen (1971:511): ”Livsmedel, matvara, dryckesvara, 

njutningsmedel eller annan vara som är avsedd att förtäras av människor med undantag av 

vara på vilken läkemedelslagen (1992:859) är tillämplig.” (Svedström 1999. Sid 71) 

 

Servicebutik – Butik av förstorad kioskkaraktär med ett begränsat sortiment dagligvaror 

(50-150kvm butiksyta) och vanligen utsträckt öppet förhållande. (Svedström 1999. Sid 72) 

 

Sällanköpsvaruhandel – Detaljhandel som inte är dagligvaruhandel, ex hemartiklar eller 

fritidsvaror. (Svedström 1999. Sid 72)  
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3.2 Handelns utveckling 

Historiskt sett har Europas städer vuxit fram vid vägskäl mellan olika transportleder så som 

flodmynningar och järnvägsknutpunkter. God tillgänglighet med helst flera färdmedel har 

varit avgörande för placeringen. Många städer har grundats för att de varit bra 

handelsplatser. Staden har agerat som marknadsplats och stadskärnorna har oftast 

handelsplatsen som drivmedel. Kulturarvet i städerna är knutet till den bebyggelse och 

stadsstruktur som utvecklats genom handeln. Handeln är därför en förutsättning för att 

stadskärnan ska behålla sin karaktär och värde. (Svedström, 1999)   

 

Handeln påverkas i hög grad av den tekniska och samhällsekonomiska utvecklingen, och 

handeln påverkar samhällsutvecklingen. Det finns i första hand tre faktorer som driver de 

strukturella förändringarna inom handeln – bilismen, internationaliseringen och 

informationsteknologin. Stadskärnorna är inte på samma sätt den naturliga inköpsplatsen 

som den tidigare har varit. Många konsumenter anser att det är bekvämt att göra sina inköp 

med hjälp av bilen samtidigt som många städer har ett gatunät i stadskärnorna som 

härstammar från 1600, 1700 eller 1800-talet och är inte alltid lämpliga för tät biltrafik. Det 

är dessutom mycket dyrbart att anordna parkeringsplatser i de centrala delarna av städerna. 

(Jacobsson, 1999)  

 

Bilismen och urbaniseringen under 70, 80 och 90-talet har varit en drivande faktor bakom 

utvecklingen av de externa köpcentrumen. Handeln är duktig på att anpassa sig, och en 

gammal regel säger att handeln etablerar sig där kunderna finns. Framväxten av IT-

samhället har också påverkat detaljhandeln i stor utsträckning, gränsen mellan arbetet på 

kontoret eller i hemmet suddas gradvis ut, vilket medför att arbetstider förändras. Som 

arbetstagare eller egen företagare kan man i större utsträckning prioritera tiden själv, inköp 

via internet kan ske mitt i natten. (Bergström, 2000)   

 

Under 1950-talet fanns ca 36 000 dagligvarubutiker i Sverige. I innerstädernas kvarter 

fanns mjölkbutiker och charkuterier. Under 1960-talet etablerar sig varuhusen med stora 

livsmedelshallar och snabbköpen introduceras. Idag är 60-talets varuhus ombyggda till 

gallerior. Antalet dagligvarubutiker vid år 2004 var endast 6000. Trenden under de senaste 

decennierna har pekat på att andelen handlare minskar, medans butikslokalerna blir större. 

Den externa handeln står för allt större andel av handeln för varje decennium. Under mitten 

av 70-talet låg omsättningen i externt belägna stormarknaden för omkring 1% av den totala 

omsättningen i detaljhandeln. Vid 1992 stod externt belägna köpcentrum för 8% av 

omsättningen. Därefter har utvecklingen gått snabbt fram under 90-talet och 2001 stod 

externt etablerad handel för omkring 30% av detaljvaruhandelns totala omsättning.  

(Svedström, 2004)  



 

 

8 

3.3 Externhandelns utveckling genom åren 

I USA byggdes det första köpcentrumet redan 1922 i Kansas City, men det var först i 

början på 60-talet som köpcentrumen började få spridning i USA. Köpcentrumen byggdes 

upp i städernas ytterområden som ett resultat av att många människor hade flyttat till 

förorterna, och näringsidkarna följde efter. Bilismen hade fått ett starkt fäste och det var 

främst allmänna aktörer som drev utvecklingen för de externa köpcentrumen. I Europa 

började köpcentrumsutvecklingen på 1970 och 80-talet, och även här var de externa lägena 

i städernas ytterområden de mest intressanta för näringsidkarna. Det var i första hand 

dagligvaruhandeln med livsmedel som flyttade till externa lägen, men snart följde även 

detaljhandeln efter. (E. Bergström 2002)  

 

Grunden för de svenska externhandelsetableringarnas framväxt lades på 1970-talet genom 

bl.a en förändring i lagstiftningen om affärstidsreglering och genom många av de 

stadsförnyelseprogram som syftade till att förbättra miljön och minska trafiken i städerna. 

Det uppkom svårigheter med att bedriva viss handel i städerna för vissa branscher p.g.a 

logistiken både för kunderna och deras leverantörer. Andelen bilar/hushåll och andelen 

förvärstagare i arbetslivet ökade även det kraftigt under denna period, vilket resulterade i 

nya konsumtionsmönster. Helgerna blev den bästa tidpunkten för att göra inköp och de 

externa köpcentrumen erbjöd en mer konsumentanpassad service. (F. Bergström, Löwlund 

& Nygren 1999)  

 

I Sverige etablerades de flesta tidiga externt belägna köpcentrumen i framförallt landets 

södra och mellersta delar under 1980-talets högkonjunktur. Genom sin storlek, lokalisering 

och biltillgänglighet skulle de ha goda möjligheter att dra till sig konsumenter från ett stort 

upptagningsområde. Redan då växte kritiken mot lokaliseringen av externa köpcentra. 

Kritiken fördes främst längst två linjer, den ena befarade negativ inverkan på miljö och 

konsumenternas tillgänglighet till butiker. Den andra linjen kritiserade kommunpolitiker för 

att genom beslut om detaljplan gynna eller missgynna specifika köpmän eller 

dagligvarukedjor. (Forsberg, Hagson & Tornberg1994) 

 

Under början av 2000-talet ser Boverket en stor ökning av externhandeln i hela landet. 

Genom en enkätundersökning till landets länsarkitekter framgår att externhandeln tydligt 

fortsätter att öka i hela landet. Externhandel, som vid detta laget främst hade varit beläget i 

Sveriges södra och mellersta delar, börjar öka även norrut mot områden som tidigare 

betraktats som mindre intressanta p.g.a den glesa strukturen. Detta visar sig främst i de 

större kommunerna, men enkäten visar en öppenhet för att tillåta externhandel även i 

mindre kommuner i norr. Ungefär en tredjedel av externhandeln läggs på helt nya platser, 

övriga utgör utbyggnader av befintliga områden. Utvecklingen av externhandeln har enligt 

Boverket ökat kraftigt och kommer fortsätta att öka. Genomgående i undersökningen är att 

den storskaliga detaljhandeln väljer att etablera sig externt och att livsmedelförsäljning 

förekommer i de flesta fall. (Svedström 2004)  

 

Utvecklingen i Sverige är inte unik utan återspeglar en internationell trend där det i många 

länder varit stor tillväxt sedan 80- och 90-talet av den externa handeln. Externa köpcentra 

är en del av handelns strukturomvandling och kan ses som ett sätt att organisera 

detaljhandeln mer kostnadseffektivt genom att bl.a utnyttja storskaliga och rationella 

distributionsmetoder och stordriftsfördelar. Det faktum att externhandel byggs och 

expanderar tyder på att de uppskattas av konsumenterna. Orsakerna till detta tros vara 

konkurrenskraftiga priser, goda parkeringsmöjligheter, det breda varuutbudet och 

tidsvinsten av att kunna göra flera kompletterande inköp vid ett och samma tillfälle.  

(Bergström 2000)  
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Detaljhandeln i externa lägen har varit extremt framgångsrik under den senaste 

tioårsperioden. Både omsättning, antal företag och antal anställda ökar kraftigt och allt 

större del av konsumenternas inköp sker på externa marknadsplatser. Externhandelns 

framgång kan förklaras genom en lång och extremt god konjunktur för detaljhandeln i 

Sverige, framförallt för de verksamheter som föredrar en extern lokalisering. Handeln i 

stadskärnan tappade under slutet av 80-talet fram till mitten av 90-talet marknadsandelar, 

vilket de har återtagit under sedan slutet av 90-talet. Stadskärnornas återhämtning kan 

förklaras av att den har fått ett komplementärt förhållande till externhandeln. (Rosén & 

Rämme 2009. Sid 38-39)  

 

3.4 Externhandelns påverkan på stadskärnan 

De tidiga externhandelsområdena kritiserades redan på 80-talet för att de på allvar 

utmanade förutsättningarna för detaljhandeln i den gamla stadskärnan. Nyetablering av ett 

externt köpcentrum innebär en ökad konkurrens för de redan etablerade handlarna inom 

köpcentrumets upptagningsområde. Detta leder i sin tur till att flera handlare sannolikt får 

en fallande efterfrågan och försämrad lönsamhet. (Forsberg, Hagson & Tornberg 1994) 

 

Det är dock oklart om handeln i stadskärnan kommer att förlora på en 

externhandelsetablering. Fredrik Bergström från handelns utredningsinstitut (2000) menar 

att ett externt köpcentrum kan locka till sig konsumenter från närliggande områden som 

väljer att inte bara handla i det externa köpcentrumet utan även kompletteringshandla i den 

närliggande staden. Konkurrensen mellan butikerna i staden och i det externa köpcentrat 

kommer bidra till en prispressning som innebär att konsumenternas realinkomst ökar, vilket 

i sin tur kan leda till ökad efterfrågan även för butikerna i stadskärnan. (F. Bergström 2000)  

 

En undersökning från Handelns Utredningsinstitut (1999) där 28 köpcentrum granskats 

mellan åren 1989-1997 visar att externa handelsetableringar har en negativ, om än ganska 

liten negativ effekt på handeln i stadskärnan. Påverkan är endast marginell och det är ingen 

större skillnad mellan dagligvaror och sällanköpsvaror. Om försäljningen i det externa 

köpcentrumet ökar med 500 kr minskar handeln i centrum med 25 kr. Handeln i 

stadskärnan tappar alltså inga större försäljningsvolymer p.g.a externhandeln. (Bergström, 

Löwlund & Nygren 1999) 

 

Den ökade konkurrensen från det externa köpcentrat kan medföra billigare hyror i 

stadskärnan, vilket gör det möjligt för handelsmännen i centrum att sänka sina priser. De 

lägre hyrorna kan dock medföra att fastighetsägarna väljer att göra om butikslokalerna till 

kontor för att därmed få hyresgäster som är villiga att betala högre hyror, vilket i sin tur 

påverkar cityhandeln negativt. Konkurrensen från ett externt köpcentrum kan också bidra 

till att butiksinnehavarna i stadskärnan och de lokala politikerna får incitament att starta 

stadsförnyelseprogram som bidrar till att öka stadskärnans attraktivitet. (F. Bergström 

2000) 
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Boverket har en annan inställning till frågan. I ”dags att handla nu” (2004) menar de att i de 

fall där externhandeln fått konkurrera ut stadskärnan har det varit negativt för stadens 

utveckling. Nya invånare och verksamheter lockas inte till stadskärnan om den inte är vital. 

De städer som råkat ut för detta och lyckats vända utvecklingen har fått ta mycket kraft och 

resurser och i kommuner som inte tillhör tillväxtkommunerna har det visat sig näst intill 

omöjligt att vända den negativa trenden. Tomma lokaler i centrum medför att 

fastighetsvärdet sänks, erfarenheter visa även att investeringar i om och tillbyggnad av 

butikslokaler för att locka till sig handeln är svårt att få stöd hos bankerna. Det kan också 

bli svårt att få andra aktörer som krävs för en positiv stadsutveckling att vilja investera. Allt 

detta leder till en nedåtgående spiral som är svår att bryta. (Svedström, 2004)  

 

Svenska naturskyddsföreningen (2002) delar uppfattningen att det inte i första hand är 

cityhandeln som drabbas när externhandel expanderar, men de menar att det finns 

anledning att oroa sig över de långsiktiga effekterna även för stadskärnan. En undersökning 

genomförd att Svenska naturskyddsföreningen där 289 kommuner tillfrågades visar att 

butiksbestånden i många kommuners stadskärnor minskar när externhandelsområden 

expanderar. (Forsmark 2002)   

 

En senare undersökning från Handels Utredningsinstitut (2009) visar att inom 

dagligvaruhandeln blir de inomkommunala effekterna av ett extern handelsområde 

omfattande både när det gäller omsättning och antalet anställda. Stadskärnan påverkas inte 

så mycket i miljoner kronor, men i relation till den totala omsättningen i stadskärnan blir 

effekterna relativt stora eftersom de fördelas på färre enheter än i den övriga kommunen. 

När det gäller sällanvaruhandeln klarar sig stadskärnan relativt bra i konkurrensen från 

externhandeln, vilket kan förklaras av att stadskärnan och externhandeln ofta har ett 

komplementärt förhållande till varandra. (Rosén & Rämme 1999. Sid 4-6 och 35)  

 

3.5 Externhandelns påverkan på övrig inomkommunal handel 

En undersökning från Handelns Utredningsinstitut (1999) visar att utsträngningseffekterna 

är mycket stora för övrig handel utanför stadskärnan. Framförallt när det gäller 

sällanköpsvaror. Vid ett scenario där försäljningen i det externa köpcentrumet ökar med 

500 kr minskar den övriga handeln med 220 kr när det gäller dagligvaruhandeln och 360 kr 

när det gäller sällanvaruhandeln. Det är alltså butikerna utanför centrum som påverkas 

hårdast av externhandeln. (Bergström, Löwlund & Nygren 1999)   

 

Externhandeln har visat sig drabba landsbygdshandeln mycket hårt. Den hotar 

samhällsservicen som butikerna på landsbygden bedriver med varuförsörjning och ombud 

för post, apotek och systembolag. Glesbygdsverket (nuvarande Tillväxtverket och 

Tillväxtanalys) har redovisat flera studier som visar att tillgången för service är central för 

landsbygdsorternas överlevnad och attraktivitet. År 2002 gick glesbygdsverket ut och 

krävde ett tillfälligt stopp av utbyggnad av externhandel efter att två tredjedelar av de 

länsstyrelser som levererade uppgifter ansåg att externa köpcentrum var en stark 

bidragande orsak till det minskade antalet landsbygdsbutiker. Den externa handeln har 

medfört att handelsmän lämnar tätortscentrum och förortscentrum. Dessa områden har efter 

det hamnat i en negativ spiral där dessa miljöer upplevs som oattraktiva för företag, 

människor och aktivister. Effekten av detta blir utflyttning från de mindre orterna och 

förfall av tätortsmiljöerna. (Forsmark 2002)  
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En senare undersökning från Handels Utredningsinstitut (2009) visar att detaljhandeln i 

stadsdels- och bostadsområdescentrum och i övriga kommunen har under den senaste 

tioårsperioden tappat marknadsandelar jämtemot stadskärnor och externhandelsområden. 

Antalet butiker och anställda har minskat samtidigt som omsättningen har stagnerat. 

Orsaken är att många mindre fastighetsägare och detaljhandelsföretag inte har haft resurser 

eller förmåga att möta den ökade konkurrensen. Undersökningen visar att 

dagligvaruhandeln utanför stadskärnan minskar kraftigt vid en externhandelsetablering. 

(Rosén och Rämme 2009. Sid 36-37)  

 

3.6 Externhandelns påverkan på kringliggande kommuners 
handel 
Om man antar att den genomsnittliga disponibla inkomsten och den marginella 

konsumtionsbenägenheten vore lika i alla kommuner, och att alla hushåll gjorde sina inköp 

i samma kommun som de bor i skulle per capita konsumtionen vara lika stor i alla svenska 

kommuner. Om man sätter in ett externt handelsområde i en kommun givet dessa 

förutsättningar skulle konsumtionen per capita inte förändras, utan några handlare tappar 

medan omsättningen i den nya etableringen ökar. Det som istället händer är att hushåll i 

kringliggande kommuner väljer i allt större utsträckning att göra sina inköp i den kommun 

där det nya externhandelsområdet finns. (Bergström, Löwlund & Nygren 1999) 

 

En undersökning gjord av Handelns Utredningsinstitut (1999) visar att om omsättning per 

capita i ett externt köpcentrum ökar med 500 kr leder det till ett extra nettoinflöde i 

kommunen som helhet med 170 kr. Det innebär att externa köpcentrum attraherar köpkraft 

från andra kommuner. Effekten på dagligvaror är större än för sällanköpsvaror, vilket tyder 

på att det är framförallt dagligvaror kunder från kringliggande kommuner tenderar att 

handla i den kringliggande kommunen. Undersökningen visar vidare att det finns en 

skillnad mellan små och stora kommuner, definitionen av en stor kommun är i detta fall en 

kommun med mellan 75 000-190 000 invånare. Externa köpcentrumsetableringar i stora 

kommuner attraherar mer köpkraft från grannkommunerna än när 

externhandelsetableringar sker i mindre kommuner. En möjlig förklaring till detta kan vara 

att stora kommuners externa köpcentrum ofta består av fler butiker och kan därför erbjuda 

ett bredare utbud än det som finns i mindre kommuner. (Bergström 1999)  

 

Planmonopolet i PBL gäller inom kommunens gränser, men vid planering är kommunen 

skyldig att ta hänsyn till förhållanden i grannkommunerna enligt 2 kap 2§ PBL. 

Planläggningsbeslut som får effekter på andra kommuner ska diskuteras och samordnas 

med dessa och kommunen har ett ansvar för att planlägga på ett sådant sätt att det inte 

skapar problem för grannkommunerna. Varje kommun som står i begrepp att tillåta en 

etablering av externhandel kan påverka förhållandena i grannkommunerna och har därför 

en skyldighet att samråda med dessa och försöka komma överens om en lämplig 

samordning. Länsstyrelsen ska bidra med faktaunderlag och så långt som möjligt bevaka att 

planeringen står i samklang med nationella mål. Länsstyrelsen har en viktig uppgift när det 

gäller att medverka till regional samsyn, och att medverka till att mellankommunala 

effekter behandlas i översiktsplanen. (Svedström 1999) 
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Det mellankommunala samrådet är ett svårbemästrat problem under planarbetet, eftersom 

externhandel i grannkommuner kan göra stor skada om kommunen säger nej till egen 

externhandel. Kommunerna är dock skyldiga till att inhämta synpunkter från berörda 

grannkommuner, och den kommun som inte tycker att grannen tar tillräckligt stor hänsyn 

kan överklaga en plan till länsstyrelsen. Den kommun som inte vill släppa fram 

externhandel kan stärka sin position genom en handelspolicy. En sådan policy, med tydliga 

ställningstaganden ska väga tungt om en mellankommunal tvist hamnar hos länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har då en skyldighet att ingripa i de fall där bristfällig kommunal samordning 

förväntas få oacceptabla samhälleliga konsekvenser. Länsstyrelsen i Skåne har vid flera 

tillfällen upphävt kommunala detaljplaner på denna grund. (Elvingson 2001)  

 

Centralorter och mindre grannkommuner konkurrerar om regionens köpkraft eftersom 

konsumenterna är beredda att resa relativt långt för att finna varorna de söker i samband 

med sina inköp. Dessa resor, som sker i synnerhet inom sällanköpsvaruhandeln är en 

regional företeelse snarare än en kommunal sådan. I en studie från handelns 

utredningsinstitut (2009) redovisas att de regionala effekterna av ett externt handelsområde 

skiljer sig kraftigt åt mellan dagligvaru- och sällanköpsvaruhandel. Inom 

dagligvaruhandeln är effekterna begränsade eftersom konsumenterna handlar dagligvaror 

bostadsnära. När det gäller sällanköpsvaruhandeln är effekterna mer omfattande eftersom 

konsumenterna är benägna att resa längre sträckor för att göra sina inköp. Undersökningen 

visar att grannkommuner som ligger inom en radie av 30 minuter från den större 

centralorten i en region tappar omkring 9% av omsättningen i sällanköpsvaruhandeln till 

centralorten. Grannkommuner som ligger längre än 30 minuter bort påverkas dock inte alls. 

Vidare visar undersökningen att större grannkommuner påverkas kraftigare än små. Det 

kan förklaras genom att de större grannkommunerna har ett större och mer attraktivt utbud, 

vilket relativt sett påverkas starkare än grannkommunerna med begränsat utbud. (Rosén & 

Rämme 2009. Sid 35-36)  

 

3.7 Externhandelns påverkan på motoriserade transporter 

Motoriserade transporter är viktiga i det moderna samhället. De möjliggör viktiga kvaliteter 

i det moderna samhället som t.ex ett stort utbud på varor, tjänster och kontakter. Samtidigt 

bidrar de till klimatpåverkan, försurning, luftföroreningar, utrymmesanspråk och buller 

(Folkesson 2002). Transporter är en av de sektioner som bidrar mest till utsläppen av 

koldioxid, det är den enda sektorn som också ökar sin andel av koldioxidutsläppen. I 

Sverige står transportsektorn för ungefär 40% av koldioxidutsläppen. Den nuvarande 

trenden visar att transportmängderna ökar i takt med att den tekniska utvecklingen minskar 

utsläppen. (Neergaard, Smidfelt-Rosqvist & Viklund 2008 sid 6)  

 

De förändringar som krävs för att uppnå internationella överenskommelser om minskad 

klimatpåverkan är inte möjliga att uppnå med enbart tekniska åtgärder, inte ens i 

kombination av ökad användning av förnyelsebara energikällor. Detta innebär att 

samhällsplanering är en viktig faktor för att skapa hållbara transportsystem. Lokalisering 

och samhällsplanering kan på sikt potentiellt minska vägtransporternas koldioxidutsläpp 

upp emot 20%. Den stora och svåra uppgiften för dagens planerare och politiker är att 

införa idéerna om det hållbara transportsystemet i den praktiska planeringen. (Neergaard, 

Smidfelt-Rosqvist & Viklund 2008 sid 7) 
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En sammanfattning av samtliga källor visar att extern etablering av dagligvaruhandel 

medför ökat bilresande och större energiåtgång med ökade luftföreringar som följd jämfört 

med om inköpen gjorts på annat sätt. Detta visar samtliga mina källor som jag sammanställt 

nedan: 

 

Forsberg, Hagson & Tornberg (1994) studerade förändringar i resemönster i sex kommuner 

före och efter etableringen av externa köpcentran. Undersökningen visar att 38% av 

hushållen i de studerade kommunerna bytt affär sedan det externa köpcentrumet öppnat och 

att 29% av hushållen valt en dagligvarubutik i det externa köpcentrumet som sin 

förstahandsbutik. Genom bytet ökade ökade biltrafikarbetet för denna grupp med mellan 3-

11 gånger. (Forsberg, Hagson & Tornberg 1994)  

 

Ljungberg, Sjöstrand & Smidfelt (1994) studerade resemönster vid två skånska köpcentran, 

Burlöv Center beläget i tätbebyggt område och Centrum syd beläget i landsbygden nära 

Löddeköpinge. Bilburna besökare intervjuades om hur deras handlingsmönster och hur de 

skulle handlat om etableringarna inte funnits. Resultatet visar att de externa etableringarna 

medför högre avgasutsläpp och bränsleförbrukning. (Ljungberg, Sjöstrand & Smidfelt 

1994)  

 

Svensson (1998) studerade förändringarna i hushållens inköps och resemönster i samband 

med en externhandelsetablering i Linköping. Resultatet visar bl.a att externhandeln upptog 

en tredjedel av dagligvaruinköpen. Trots att många hushåll redan före den nya etableringen 

använde bilen för att handla i bilvänligt belägna butiker ökade bilresandet ökade med 

450 000 mil/år, till följd av etableringen, vilket var en ökning med 50%.  (Svensson 1998) 

 

Folkesson (2002) studerade tillgängligheten till handeln i Karlshamn och Ronneby 

kommun mellan år 1980 till 1998 genom platstillgänglighetsmått där resemönster mellan 

bostaden och handeln undersöktes. Studien visade att avstånden till närmaste 

livsmedelbutik ökade för en stor del av befolkningen i båda kommunerna. I Ronnebys fall 

kunde det uteslutande förklaras av handelns utveckling, i fallet Karlshamn påverkade både 

handelns utveckling och förändrade bosättningsmönster utvecklingen, även om handelns 

utveckling hade störst påverkan. Redan i början av studien hade en stor del av befolkningen 

så pass långt avstånd till handel att motoriserade transporter behövdes för att göra inköp. 

Mellan perioden 1985-98 förändrades det drastiskt till det sämre, mycket till följd av att 

handeln i externa lägen utvecklades. Sammanfattningsvis visar studien entydigt på att de 

externa handelsetableringarna bidrar till ökade avstånd till handel, och ökning av 

motoriserade transporter.  (Folkesson 2002)  
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3.8 Den sociala hållbarhetsaspekten 

Boverket (1999) framhäver i ”Handeln i planeringen” att de nya butiksstrukturernas sociala 

effekter uppmärksammas i betydligt mindre grad än miljöeffekterna, men att de sociala 

effekterna är lika allvarliga som miljöeffekterna. I framtiden kommer den äldre delen av 

befolkningen att växa och om utbudet av butiker inom gångavstånd minskar kommer 

hemtjänsten eller någon annan få hjälpa en stor del av de äldre med sina dagligvaruinköp. 

Detta kommer i sin tur leda till försämrad livskvalitet och höga samhällskostnader. 

(Svedström 1999)  

 

En annan negativ social effekt är att handeln i centrum försvagas, vilket kan medföra att 

dessa miljöer drabbas av förfall eftersom mindre hyresintäkter ger mindre resurser till 

underhåll och upprustning. Även om stadskärnan drabbas av en extern etablering eller 

expandering är det främst i halvcentrala lägen, t.ex miljonprogrammets förortstorg och 

omkringliggande tätorter som drabbas hårdast. Även handeln i glesbygd tappar i 

omsättning vilket kan hota den samhällsservice som dessa butiker ofta bedriver, exempelvis 

ombud för post, apotek och systembolaget. Bensinstationernas nya roll som servicebutiker 

har visat sig vara mindre lyckad, framförallt eftersom de ofta är otillgängliga till fots. 

(Forsmark 2002)  

 

När utbudet av affärer med rimliga priser minskar i nära anslutning till bostadsområdet 

drabbas vissa grupper hårdare än andra. De som av någon anledning saknar bil, vilket ofta 

är de hushåll som har det sämre ställt, hör till de som drabbas. På många orter är det 

dessutom inte ett rimligt alternativ att ta kollektivtrafiken till det externa köpcentrumet 

p.g.a att busslinjer saknas eller kräver en orimlig tidsinsats. Därför tvingas ofta dessa 

grupper att hålla till godo med det betydligt dyrare och begränsade alternativet. (Forsmark 

2002)  

 

3.9  Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen, PBL, är det redskap kommunerna har för att göra prioriteringar i den 

fysiska planering, t.ex när det gäller handelns lokalisering. Kommunerna bestämmer själva 

hur mark och vatten ska användas i kommunen och de får avgöra när, var och om 

detaljplaner ska upprättas. Detta innebär däremot inte att kommunerna får besluta som de 

vill, PBL fastslår nämligen att den lokala planläggningen ska inriktas på att uppfylla 

angelägna nationella mål och till att medverka till en långsiktig hushållning med bl.a mark 

och energi. (Elvingson, 2001)  

 

I PBL ska utgångspunkten vara att skapa ett hållbart samhälle, kommunen bär 

huvudansvaret för att de allmänna intressena beaktas. PBL ställer krav på att kommunen 

skall ta hänsyn till och väga enskilda mot allmänna intressen. Från och med 1996 finns ett 

generellt krav på miljökonsekvensbeskrivning för detaljplaner som väntas ha betydande 

påverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Med 

tanke på den kunskap som finns om externhandel så kan man utgå ifrån att detta gäller 

detaljplaner för externhandelsområden. Detaljplanen kan kommunen ange vad området ska 

användas till, handel (H) avser detaljhandel och det finns en möjlighet för kommunen att 

särreglera olika typer av handel, t.ex handel med skrymmande varor. Särreglering får 

endast ske om det finns skäl av betydande vikt, vilka inte behöver preciseras enligt lagen. 

(Westlin 2007. Sid 53) 
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Det saknas en nationell strategi i Sverige för hur frågor om bilberoendet och externhandelns ska 

hanteras, detta trots att utvecklingen har gått längre och snabbare i Sverige än i många andra länder. 

En viktig förklaring kan vara det planmonopol som finns genom PBL och att politikerna ser detta 

som en viktig del av det kommunala självstyret. I kommunens planarbete ska de väga samman 

allmänna intressen och enskilda intressen. Till kommunens roll hör därför att bevaka allmänna 

intressen såsom att alla ska ha god tillgång till affärer inom rimligt avstånd och att miljön inte 

försämras. De kommuner som vill har med lagens hjälp goda möjligheter att avvisa önskemål om 

nya handelsetableringar. (Elvingson 2001)  

 

Redan före PBL fanns det möjlighet att reglera handeln förhållandevis ingående. Det fanns 

möjlighet att t.ex lokalisera utrymmeskrävande handel till områden utanför tätorten, och att förbjuda 

annan typ av handel i samma område. Det var möjligt att tillåta detaljhandel inom ett planområde, 

men att införa undantag för handel med livsmedel. Handel ansågs enligt praxis även inrymma 

kontor. PBLs införan innebar ingen inskränkning i möjligheterna att närmare reglera handeln. Mot 

behovet av att reglera handeln inom ett planområde står dock kravet på att ge så fri konkurrens som 

möjligt. En fri och sund konkurrens mellan olika handlare är sannolikt den bästa garantin för ett 

varierat utbud av varor och tjänster med god tillgänglighet och bra priser. (Svedström 1999. Sid 55)   

 

Handeln har en stor betydelse som nav i det välfungerade samhället. Beslut om lokalisering ställer 

därför högra krav på beslutsunderlag och konsekvensbedömningar om förväntade effekter på alla 

berörda enskilda och allmänna intressen. Vid all planläggning enligt PBL är det viktigt att 

kommunen tar ställning till den egna nyttan av ett lokaliseringsbeslut. När det är frågan om 

lokaliseringar som rör handeln och handelsmönster i kommunen måste kraven på beskrivningar av 

den förväntade samhällsnyttan ställas högt. Redan i portalparagrafen 1 kap 1§ PBL stadgas att 

”...Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig 

hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och för kommande generationer”. (Svedström 

1999. Sid 56) 

 

 

3.10 Miljöbalken, Miljökvalitetsmålen och kommunernas miljömål  

I Miljöbalken ställs krav på hänsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter. För att 

avväga dessa verksamheters intressen mot andra intressen förutsätts planering som regleras 

av PBL. Denna planering har mycket stor betydelse för vår miljö, och samhällsbyggandet 

har en central roll i arbetet för hållbar utveckling. En fysisk planering som bedrivs med 

inriktning mot miljöanpassning och resurshushållning kan medverka till en hållbar 

utveckling, medans en bristfällig planering kan låsa markanvändningen till lösningar som 

är dåliga för miljön. (Svedström 1999)  

 

I april 1999 antog riksdagen 15 mål för miljökvaliteten i Sverige, målen ska vara uppfyllda 

till 2020, med undantag för målet ”ingen klimatpåverkan” som ska vara uppfyllt 2050. 

Målen ska fungera som vägledning för miljöarbetet och samhällsutvecklingen i övrigt för 

att värna om en god livsmiljö (Forsmark 2001). Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 

miljöbalken kan utfärdas av regeringen eller av annan myndighet. Det är ett juridiskt 

bindande styrmedel som används för att skydda människors hälsa eller miljön. En 

miljökvalitetsnorm är i första hand styrande för kommuner eller andra statliga myndigheter. 

Kommuner och myndigheter ska ta hänsyn till normerna vid planering och planläggning. 

(Svedström 1999)  
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Utbyggnaden och etableringen av extern handel försvårar möjligheterna att uppfylla 

miljökvalitetsmålen. Den beräknade ökningen av biltrafik som externhandeln ger upphov 

till försvårar målen ”begränsad klimatpåverkan”, ”frisk luft” och ”bara naturlig försurning 

och övergödning”. Målet med ”god bebyggd miljö” kommer även i konflikt med 

utbyggnaden av externhandelsområden. Målet innebär att städer och tätorter ska medverka 

till god global och regional miljö och att byggnader och anläggningar ska utformas och 

lokaliseras på ett miljöanpassat sätt för att främja långsiktig god hushållning med mark, 

vatten och andra resurser. Inom ramen för målet ska den bebyggda miljön erbjuda ett 

varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, kultur och service så att alla människor ges 

möjlighet till ett rikt och utvecklande liv, och så att omfattningen av människors dagliga 

transporter kan minska. Externhandeln påverkar samtliga dessa målsättningar genom att 

bidra till ökat transportbehov, försämrad miljö och att utarma variationen i den byggda 

miljön. (Forsmark 2002)  

 

Många av de kommuner som planerat för utbyggnad av externhandel har tidigare mottagit 

s.k LIP-pengar (lokala investeringsprogram), d.v.s ett slags bidrag för miljöinvesteringar. 

LIP-pengarna fördelas av staten till kommunerna för att de ska kunna genomföra 

miljöinvesteringar. Bidragen har motiverats genom insatser för att minska 

koldioxidutsläppen, minska trafikens miljöpåverkan och en mängd andra projekt inom 

miljöområdet. Vissa kommuner lägger stor kraft på enskilda miljöprojekt, men samtidigt 

genomför omfattande förändringar av handelsstrukturen som bidrar till stor miljöpåverkan 

från trafiken. (Forsmark 2002)  

 

Svenska naturskyddsföreningen genomförde år 2002 en sammanställning av de miljömål 

som kommunerna angivit i sina Agenda-21 program. Sjutton kommuner angav ambitiösa 

mål för att minska koldioxidutsläppen samtidigt som de planerade för externhandel, trots 

att det bevisligen bidrar till ökade koldioxidutsläpp. Rapporten tar bl.a upp Ronneby 

kommun som ett exempel på en mycket ambitiös kommun som ville minska 

koldioxidutsläppen med 30% fram till år 2010, samtidigt som de planerade för ett externt 

handelsområde. (Forsmark 2002)  

 

3.11 Några exempel från andra länder 

I USA har utvecklingen gått mot alltmer extern handel med följd att tätorterna har brett ut 

sig vilket medfört att människor blivit nästan helt beroende av bilen. Redan på 1930-talet 

tog stormarknaderna stora marknadsandelar och antalet externa köpcentrum har växt 

kraftfullt under 50- och 80-talet. Under 80-talet var det inte ovanligt att det gamla 

stadscentrat stod för 10% av handelsomsättningen i vissa regioner. Städer har blivit ödsliga 

med sänkta fastighetspriser, ökad förslumning och brottslighet som följd. Under början av 

2000-talet pågår lyckosamma projekt för att försöka återta städernas roll som handelsplats 

genom olika stadsförnyelseprojekt med stöd i lag. Enligt lag kan fastighetsägare, 

affärsidkare m.fl tvingas in i ett samarbete med bl.a stora ekonomiska åtaganden för att 

rusta upp och utveckla ett affärs- och bostadsområde. På senare år har man fått olika spin-

off-effekter som ökat samhällsintresset. (Svedström 2004. Sid 13)  

 

Redan i slutet av 90-talet konstaterade Boverket (1999) att de flesta EU-länder har någon 

form av policy på nationell nivå för att strategiskt bedöma och styra handelsutvecklingen, 

och alla våra grannländer (Norge, Danmark, Finland) har en lagstiftning som i princip 

sätter stopp för större handelsetableringar utanför tätorterna. På EU-nivå pågår ett visst 

samarbete i planfrågor då det är en allmän uppfattning att genom styrning av 

handelsetableringar kan behovet av bilresor minska, liksom reselängderna. (Svedström 

1999. Sid 19) 
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I Norge startade en omfattande debatt kring stadsmiljö och handel, och i stortinget beslöt 

1998 att införa ett femårigt stopp för köpcentra större än 3000 kvm utanför stadskärnan. 

Syftet var att värna om stadskärnan och att öka tillgängligheten för de medborgare som 

saknar bil. En följd av förbudet är att handeln har börjat intressera sig för etableringar i 

centrala lägen. Norge har efter förbudet infört ett system liknande det som finns i 

Nederländerna (se nedan). (Forsmark 2002. Sid 11)  

 

I Danmark ändrades lagstiftningen 1997 och säger uttryckligen att ny handel ska 

lokaliseras i stadskärnorna. Nyetableringar i externt läge tillåts bara för skrymmande varor 

som byggmaterial, vitvaror och möbler. Enligt lagen ska amten (de danska länen) utarbeta 

ett noggrant underlag till den kommunala planeringen av detaljhandel, underlaget ska 

innehålla avgränsningar för stadskärnan och exakta bestämmelser för bl.a butiksyta. Dessa 

regionalplaner är bindande för kommunerna. (Elvingson 2001. Sid 12)  

 

I Finland ska kommunerna enligt riksdagsbeslut ha en restriktiv inställning mot externa 

etableringar, bl.a ska beslut om butiker med en butiksyta på över 3000 kvm föregås av ett 

obligatoriskt mellankommunalt samråd. (Elvingson 2001. Sid 12)  

 

I Nederländerna drivs ABC-lokaliseringsprincipen starkt. Den innebär en klassificering av 

lokaliseringar utifrån deras tillgänglighet. Knutpunkter i kommunikationssystemen är A-

lägen, medan C-lägen är främst tillgängliga med bil. Aktiviteter som skapar stora 

reseströmmar tillåts i princip bara i A-lägen. I C-lägen tillåts bara transport och ytkrävande 

verksamheter som lagercentraler och liknande. Syftet med ABC-principen är att begränsa 

biltrafiken. (Elvingson 2001. Sid 12)  

 

I Tyskland inkom ett stort antal ansökningar om externa handelsetableringar efter murens 

fall. I Nordrhein-Westfalen etablerade delstatsregeringen ett planeringsråd om 

stormarknader 1996 för att starkare kunna styra och förhindra oönskade etableringar samt 

för att få en tydligare planprocess. Alla projekt måste prövas huruvida de stämmer överens 

med målsättningarna i deras motsvarighet till översiktsplan. Tyngdpunkten i lagstiftningen 

ligger på att säkra utbudet av dagligvaror i stadskärnan och bostadsområden. I och med att 

lagstiftningen tillämpar en begränsning på 2500 kvm butiksyta så förhindras externa 

etableringar för dagligvaruhandel i princip helt. (Elvingson 2001. Sid 13) 

 

I Storbritannien finns en tydlig politik för att styra kommersiella etableringar på alla 

planeringsnivåer. Regeringen har utformat allmänna råd för planering i en s.k ”Planning 

Policy Guide”. I den finns mål för levande stadsmiljö. Syftet är att få regioner och lokala 

myndigheter att bedriva aktiv planering för att detaljhandeln ska utvecklas på lämpliga 

platser och under planerade former. Det finns krav på omfattande analyser av sociala, 

miljömässiga och ekonomiska konsekvenser inom hela påverkansområdet. (Elvingson 

2001. Sid 13)   
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3.12 Förslag på åtgärder 

I ”Dags att handla nu” (2004) lägger Boverket fram förslag på åtgärder hur kommuner ska 

hantera externhandel. Boverket menar att en samlad strategi krävs för att skapa helhetssyn 

och gå i riktning mot en hållbar samhällsutveckling. Många kommuner använder den 

obligatoriska översiktsplanen som strategidokument, medan andra kommuner använder 

översiktsplanen som en markanvändningsplan. I de fallen där översiktsplanen används som 

markanvändningsplan föreslår boverket att man samlar ihop och väger samman alla 

översiktliga program och tematiska planer till ett sektorsövergripande strategidokument. I 

det dokumentet föreslår de vidare att det ska ingå en strategi för markanvändningen, 

transportsystemet, åtgärdsprogram för tillgänglighet, arkitektoniskt handlingsprogram, 

grönstrukturplan, bullerutredning och en handelspolicy. Strategidokumenten ska utgå ifrån 

de nationella, regionala och lokala målen samtidigt som de ska bygga på platsens 

förutsättningar och medborgarnas behov. Boverket rekommenderar att alla kommuner, även 

de som använder översiktsplanen som strategiskt dokument, att införa en handelpolicy. 

(Svedström 2004)  

 

En annan punkt som boverket lyfter fram är behovet av en strategi för regionens utveckling 

bl.a för att skapa en balans mellan större och mindre orter i regionen, där de större städerna 

kan fungera som motorer för de mindre kommunerna och landstingen. Kommunerna inom 

regionen ska samarbeta, men besluten ska ske lokalt. Vidare beskriver boverket vikten av 

att forma en vision, och bryta ner den i fattbara mål, samt samrådet med näringslivet, 

medborgarna och grannkommunen. Boverket lyfter fram planmonopolet som ett viktigt 

verktyg för att förhandla med intressenter och att inte låta privata intressen rycka sönder 

planeringen. Till sist föreslår boverket att man ska våga visa på konsekvenserna av den 

externa handeln, de förespråkar en öppen konsekvensanalys med samråd med alla berörda. 

(Svedström 2004)  

 

Svenska naturskyddsföreningen tog 2001 fram ett antal förslag på förändring av hantering 

av externhandeln i planeringen efter att de granskat problemen som dessa handelsområden 

för med sig. Den första åtgärden de pekar på är att försvaga det kommunala planmonopolet 

och införa mer centrala beslut. De ser hellre en regional eller mer central styrning i dessa 

frågor för att handelsetableringar ska styras på bättre sätt. Förslaget kräver en lagändring 

och är kontroversiellt, men enligt Svenska naturskyddsföreningen har kommunpolitiker 

runt om i landet visat i en lång rad fall att de inte klarar av att hantera etableringsfrågor. 

Utan politisk styrning hamnar makten hos exploatörerna som kan spela ut grannkommuner 

mot varandra. Erfarenheter från bl.a Norge visar att en tydlig politisk markering mot 

externhandel har effekt, efter ett stopp för externhandelsetableringar har handeln återigen 

börjat etablera sig i tätorterna. (Elvingson 2001)  
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Vidare menar Svenska naturskyddsföreningen att regeringen bör vid handläggning av 

ansökningar för stöd genom lokala investeringsprogram (LIP-pengar) granska hur 

kommunerna hanterar frågan om handelsetableringar eftersom det inte finns någon 

anledning att dela ut pengar till kommuner som släpper fram miljövidriga projekt. Den 

miljödiplomering av detaljhandeln som bedrivs av vissa instanser bör dessutom beakta 

etableringarnas lokalisering eftersom kundernas transport till och från butik medför 

betydande miljöpåverkan, ex. föreslås krav om fri hemkörning av varor när butiksytan 

överskrider en viss gräns. Precis som boverket föreslår Svenska Naturskyddsföreningen att 

kommunerna ska inrätta handelpolicys och införa tydliga konsekvensbeskrivningar, andra 

förslag är att även utveckla centrumhandeln och införa trängselavgifter. (Elvingson 2001)  

 

Under 2002 genomför Svenska Naturskyddsföreningen en omfattande undersökning där de 

ringde till samtliga 289 kommuner. Efter undersökningen kompletterar de sina 

rekommendationer med ytterligare några punkter. Först och främst föreslås att externhandel 

ska vara tillståndspliktig enligt miljöbalken och att regeringen bör gripa in och införa ett 

tillfälligt stopp för utökad externhandel på liknande sätt som de gjort i Norge. Vidare 

påpekar de återigen att lagstiftningen bör ändras för att styra handeln till centrum och 

bostadsområden samt att ge länsstyrelsen eller andra regionala organ en tydligare roll som 

samordnare och ge dem ökat ansvar. (Forsmark 2002)  

 

I Skåne fanns under slutet av 90-talet ett tjugotal önskemål om nya 

externhandelsetableringar. Regionförbundet Skåne utarbetade på initiativ från länsstyrelsen 

ett förslag på en gemensam policy för etablering av externhandel. Tanken var att skapa 

samsyn och att minska risken för mellankommunala motsträvanden. Förslaget till policyn 

innebar att man inte skulle säga nej till ansökan om externhandelsetablering om en rad 

villkor uppfylldes:  

1. Planen skall inte bidra till väsentlig utslagning av befintlig handel som en annan 

kommun vill värna om.  

2. Planen ska vara förenlig med långsiktig hållbar utveckling i regionen och med 

Agenda 21.  

3. Planen bör inte medföra ökad miljöbelastning genom trafikpåverkan och genom 

förfulning av landskapet.  

4. Området ska vara tillgängligt inom gångavstånd från storkollektivtrafiksnätet.  

5. En konsekvensbeskrivning ska redovisas innan den formella planläggningen enligt 

PBL inleds. Konsekvensbeskrivningen ska redovisa hur punkt 1-4 uppfylls. 

Beskrivningen ska utgöra underlag för beslut. 

Den då sittande regionstyrelsen stödde förslaget, men en majoritet i regionfullmäktige 

röstade emot, många kommunföreträdare ansåg att policyn var oacceptabel eftersom den 

skulle inskränka för mycket på det kommunala planmonopolet. (Elvingson 2001)   
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Neergaard, Smidfelt-Rosqvist och Viklund (2008) redovisar genom vägverket olika 

rekommendationer för hur kommuner kan arbeta med lokalisering av externhandeln för att 

uppnå hållbara trafiklösningar. För resor till fots eller cykel är det främst avståndet till 

etableringen som avgör konkurrenskraften för färdmedlet. Ett handelsområde placerat 

insprängt i bebyggelse eller i utkant av stadskärnan har ofta goda förutsättningar för att 

locka gående och cyklande besökare. En restidskvot kan beräknas genom att restiden med 

cykel divideras med restiden med bil, och kvoten bör bli under 1,5 för att cykeln ska räknas 

som konkurrenskraftig. Lämpligt cykelavstånd brukar variera mellan 2-6 km beroende på 

cykelstråkens utformning, terrängens lutning och övrig trafik. Utformningen på 

handelsområdet är viktigt, t.ex närhet till cykelställ. På samma sätt rekommenderas kvoten 

för kollektivtrafik att beräknas för att kollektivtrafiken ska upplevas som konkurrenskraftig 

till bilen. (Neergaard, Smidfelt-Rosqvist & Viklund 2008. Sid 22-23) 

 

Alarik (2003) redovisar en rad åtgärdspunkter i ”PBL och externhandeln”, där han föreslår 

omedelbara insatser och förändringar i lagstiftningen. Precis som i naturskyddsföreningens 

tidigare publikationer föreslås att externhandel blir tillståndspliktig enligt miljöbalken och 

att reglerna om miljökonsekvensbeskrivning i PBL skärps. Vidare föreslår han att 

länsstyrelsens roll måste förstärkas till ett renodlat tillsynsansvar, och att länsstyrelsen ska 

få särskilda befogenheter att gripa in när det gäller miljökvalitetsmålens efterlevnad. En 

annan aspekt som Alarik lyfter fram är att miljöorganisationer ska få full talerätt enligt PBL 

eftersom miljöorganisationernas saknad av full talerätt leder till att stor kunskap om lokala 

miljöförhållanden hålls utanför rättssystemet. Vidare föreslås en helt ny bestämmelse som 

ska ge miljöorganisationer får överklaga samtliga beslut enligt lagen, om det inte finns 

utryckliga undantag. (Alarik 2003. Sid 5)  

 

Andra insatser som Alarik (2003) anser bör införas i ett andra steg är nationella och lokala 

miljökvalitetsmål förs in i PBLs beslutsprocess genom att de blir obligatoriska i 

översiktsplanen, genom att de skrivs in i hänsynsreglerna och genom att ge länsstyrelsen 

utvidgad rätt att gripa in när planer och bygglov motverkar antagna miljökvalitetsmål. 

Vidare föreslås även i ett andra steg att handeln styrs bort från externa lägen genom att en 

lokaliseringsregel skrivs in i PBL som innebär att detaljhandel 1500 kvm styrs dit 

huvuddelen av kommuninvånarna kan ta sig utan bil. Det föreslås även att samtidigt göra 

det enklare för kommuner att skriva in hinder för externhandel i detaljplan. (Alarik 2003, 

sid 6)  
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4. ANALYS OCH RESULTAT 

 

 

4.1 Ronneby 

Ronneby kommun har ca 28 500 

invånare och ligger i sydöstra Sverige. 

Kommunen har de senaste 10 åren haft 

en negativ befolkningsförändring, och 

har minskat med 500 personer under 

perioden. Kommunen har goda 

järnvägsförbindelser inom Blekinge 

och E22 går igenom kommunen. 

Kommunen angränsas i väster av 

Karlshamn med en befolkning på ca 

30 000 personer och i öster av 

Karlskrona med ca 63 000 invånare. 

(Statistik Ronneby kommun 2010) 

 

 

Ronneby kommun har idag ett litet 

externhandelsområde vid kommunens västra infart från E22, området innehåller 

dagligvaruhandel och handel med skrymmande varor som kompletterar stadskärnans utbud. 

Området vid stadens västra infart ligger ca 1,5 km från stadens järnvägsstation (se karta på 

sid 22). (Ronneby kommuns översiktsplan, 2006) Det har tidigare planerats för 

externhandel i kommunen och sedan ca 10 år tillbaka finns en detaljplan för ett 

externhandelsområde vid Sörbydal, ett strategiskt trafikläge längs E22. Intresset för 

etableringar har dock varit svag och ännu är inget byggt.
1
 

 

2006 startade kommunen en centrumutvecklingsgrupp p.g.a den minskade handeln i staden. 

Gruppen består av tjänstemän från näringsliv, samhällsplanering, fastighetsägare och 

handlare. För närvarande arbetar gruppen med ett trafikprojekt för att utveckla gång och 

cykeltrafiken, och göra staden mer tillgänglig utan bil. 
1
 

 

  

                                                 
1
 Karin Svensson, Planarkitekt Ronneby kommun, telefonsamtal 3 maj 2010.  

Figur 1. Ronneby centrum  

(Källa: http://www.flickr.com/photos/jonasb/566299443/) 
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4.1.1 Kommunala dokument Ronneby 

I Ronnebys översiktsplan från 2006 lyfts fram att Ronnebys stadskärna har många 

diverseaffärer och att stadskärnan har en småstadscharm med över 100 butiker. Kommunen 

värdesätter att det finns livsmedelsbutiker i staden eftersom det ökar tillgängligheten för 

pensionärer och studenter som inte har tillgång till bil. Det lyfts även fram att 

dagligvaruhandel finns i alla tätorter utom en. Närheten till de två större grannkommunerna 

innebär ett hot i och med att många åker till grannkommunerna för att handla. Även externa 

köpcentrum lyfts fram som ett hot och att kommunen efterfrågar mellankommunala 

diskussioner och samarbete rörande större handelsetableringar.  (Översiktsplan Ronneby 

kommun 2006.)  

 

Ronneby har ingen handelspolicy utan näringslivsenheten har 8 mål, som de kallar för 

”Kraftsamling Ronneby”. Nedan listas i korthet kommunens 8 mål:  

1. Befintliga företag skall trivas och utvecklas inom kommunen – de befintliga företagen är 

prio ett.  

2. Ungt företagande och kvinnors företagande är viktigt för att höja företagandet.  

3. Besöksnäringen och upplevelseindustrin skall stärkas.  

4. Centrumutvecklingen skall inriktas på att bygga den pittoreska småstaden. 

5. Kommunen skall vara en attraktiv etableringsort.  

6. Utbildning och kompetensförsörjning skall utvecklas.  

7. Kommunen skall aktivt satsa på utveckling av energi och miljöteknik 

8. Kommunens ”nygamla” identitet skall utvecklas.  

 

De punkter som berör handeln är främst 4 och 5. I punkt 4 fastställs att stadens centrum ska 

erbjuda en helhet som gynnar både inflyttning och handel i hela kommunen. Målet är en 

ökad omsättning på 10% (från 2009) till 2011. I handlingsplanen finns att bygga 

promenadbryggor, anordna evenemang i centrum, ta fram ett gestaltningsprogram för 

stadskärnan, framställa en marknadsanalys av stadens förutsättningar, sätta ut nya bänkar 

och papperskorgar samt att främja samarbete mellan olika aktörer som fastighetsägare, 

handlare och kommunen. Punkt 5 tar upp vikten av att nuvarande företag utvecklas och att 

nya företag flyttar in. Målet till 2011 är att lyckas få fem företagsetableringar i det 

planerade externhandelsområdet vid Sörbydal, samt att lyckas locka ytterligare fyra 

företagsetableringar till kommunen till 2012, varav hälften av dem ska finnas på 

landsbygden. (Kraftsamling Ronneby, 2009)  
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4.1.2 Intervjuresultat Ronneby 

Fysisk planering 

Ronneby kommun har genomgått en föryngring av sin planavdelning och ingen på kontoret 

var med under tiden för utbyggnaden av externhandeln vid stadens västra infart. Intervjun 

skedde med en planarkitekt Karin Svensson vid Ronnebys stadsbyggnadsenhet som har 

arbetat på Ronneby kommun i 10 år och började precis i slutskedet av arbetet med den 

detaljplan som skulle möjliggöra ett stort externhandelsområde vid Sörbydal. Det planerade 

externhandelsområdet låg strategiskt beläget ur biltrafiksynpunkt, dock inte inom 

gångavstånd till några av kommunens tätorter och knappt heller inom cykelavstånd. Ingen 

gång och cykelstruktur fanns planerad, utan området var tänkt att nås enbart med bil. 

Initiativet bakom planen kom från ett privat företag som etablerar större handelsområden 

och gallerior. Planen drevs långt och hade klädbutikskedjan H&M velat etablera sig hade 

förmodligen området blivit verklighet, många andra kedjor och handlare drogs sig ur när 

H&M tackade nej. Svensson anser att det var tur att ingen etablering skedde, då det hade 

utarmat stadskärnan. 
1
  

 

Karin Svensson är starkt emot etablering av externhandel i Ronneby kommun. På frågan 

om var handlarna vill etablera sig framgår det tydligt att både större kedjor och mindre 

handlare vill etablera sig centralt i staden. Ett problem de har med stadskärnan är att 

butikslokalerna i centrum är små, och många kedjor efterfrågar stora butikslokaler. Ett 

exempel hon tog upp var heminredningskedjan Hemtex som ville etablera sig i staden, men 

avstod eftersom det inte fanns någon tillräckligt stor lokal i centrum, ett externt läge var 

inte av intresse. Dock poängterar hon att intresset för att etablera sig i kommunen överlag 

är svagt. 
1
 

 

På frågan hur kringliggande kommuners externa handel påverkat Ronneby kommun märks 

en viss frustration i frågan. Självklart har de reflekterat över hur 

externhandelsetableringarna i den större grannkommunen påverkar kommunen, men det 

finns ingen konkret handlingsplan eller annat liknande. Handlarna klagar på att alla handlar 

i grannkommunerna, medan kommunens egna undersökningar visar att kommuninvånarna 

är köptrogna och handlar i den egna kommunen. Dock är hon övertygad om att 

externhandelsområdena i grannkommunen har påverkat Ronneby negativt, likaså det 

faktum att H&M etablerat en butik i Karlshamn. Handeln i de mindre tätorterna och på 

landsbygden verkar ha klarat sig bra dock. Det finns en vital dagligvaruhandel i nästan alla 

mindre tätorter utanför stadskärnan.  

 

Politiker 

Ronneby kommuns byggnadsnämndsordförande Magnus Pettersson berättar att kommunen har ett 

par handelsrelaterade detaljplaner som de arbetar med i ett tidigt skede, en av dem bygger vidare på 

området vid stadens västra infart där bl.a Maxi ligger, en annan berör en lagerlokal som ligger vid 

stadens järnvägsstation. Det rör sig om flexibla planer där både kontor, handel och bostäder kan 

tillåtas. Både områdena ligger inom gångavstånd till centrum, och verksamheterna i området är 

tänkt att komplettera stadskärnans handel. Magnus Pettersson poängterar att kommunens invånare 

är ganska köptrogna, och han menar att man på kommunnivå behöver vara lite ”patriotisk”. Staden 

kan med sin lilla stadskärna erbjuda en upplevelse som de större grannkommunerna inte kan 

erbjuda, och han hoppas kommuninvånarna tänker på var man gör sina inköp.
2
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Ronneby kommuns byggnadsnämndsordförande har en överlag positiv inställning till externhandel, 

även om han är medveten om att externhandel för konsekvenser med sig, och han är medveten om 

konsekvenserna som externhandeln i grannkommunerna gett stadskärnorna där. Dock säger han att 

kommunen inte lämnade några synpunkter under det mellankommunala samrådet med Karlskrona. 

Det har funnits önskemål om externhandel från olika håll och han menar att en egen extern handel 

kunde få kommuninvånarna att göra sina sällanvaruinköp som annars sker i grannkommunen inom 

kommunen. För närvarande finns det plats för etablering i Ronneby, dock poängterar han att en 

färdig detaljplan finns i externt läge, men ännu har ingen etablerat sig. Byggnadsnämndens 

ordförande ställer sig dock positivt för etableringar där och avslöjar att det finns intressenter och 

hoppas det finns en möjlighet att bygga ut området med handel som kompletterar den som finns i 

stadskärnan, men han skulle även välkomna andra företag i området som skapar arbetsplatser. Han 

poängterar även att det är de som arbetar inom näringsliv som ska locka hit intressenter och se till 

att det är passande företag för området. 
2 

 

Näringsliv 

Näringslivschef Marcus Sandekjaer i Ronneby kommun har en liknande inställning som 

byggnadsnämndens ordförande, och är överlag positivt inställd till externhandel. Ur hans synsätt ser 

de till så att det finns mark och tycker det är positivt om staden får handel som kompletterar den i 

stadskärnan. Han avslöjar även att det tidigare omtalade externhandelsområdet som kommunen har 

en färdig detaljplan för just nu håller på och bearbetas för en etablering. En större kedja inom 

byggbranschen ska etablera sig i området, och de håller på och diskuterar med 2-3 liknande 

verksamheter om etablering. Hittills är det bara verksamheter för skrymmande handel, och det är 

det de söker i första hand, men om det kommer intressenter som skulle kunna konkurrera med 

verksamheterna i stadskärnan kommer kommunen inte att säga nej. Vidare berättar han att arbetat 

med externhandelsområdet pågick intensivt för 10-15 år sedan, även om tankarna på ett 

externhandelsområde föddes redan för 20 år sen. De senaste 1,5 åren har varit dåliga tider med 

finanskris och högre arbetslöshet inom kommunen, men ambitionen har varit att utveckla området. 

Näringslivskontoret letar intressenter främst i kedjor och handlare som inte redan är etablerade i 

regionen för att göra regionen som helhet mer attraktiv. 
3
 

 

Marcus Sandekjaer berättar vidare att han tycker bilden av stadens handel är ganska komplex. 

Delvis ligger staden bredvid ett par större, vilket medför ett visst utflöde. Problemen som staden har 

haft fokuseras kring stadskärnan, enligt Marcus Sandekjaer har större kedjor i staden som Maxi och 

ÖB tagit en stor del av centrumhandelns kunder. Kommunens strategi är att göra stadskärnan mer 

attraktiv. Ett problem med stadskärnan är de små butikslokalerna, ett annat problem är att handeln 

idag sker på annat sätt och tillgängligheten på parkeringsplatser är begränsade i stadskärnan. Ett 

exempel på detta är att människor parkerar vid de större mataffärernas parkeringar och promenerar 

in till stadens galleria därifrån, vilket för med sig ett annat rörelsemönster än tidigare där stadens 

stora gågata lämnas öde till följd. Enligt näringslivschefen behöver stadskärnans tillgänglighet 

förbättras genom bättre parkeringsmöjligheter. 
3
 

 

Från näringslivskontorets sida inser man dock att de varken kan eller vill påverka var folk handlar, 

eller dirigera konsumenterna åt ett speciellt håll. De kan dock medverka till att centrum blir mer 

attraktivt. Kommunen har heller inte haft några synpunkter under samrådsskeendena i de 

angränsande kommunernas planprocesser för externhandel. Han tillägger att ”externhandel kan man 

inte vara emot, det är marknadskrafterna som styr var handeln ska finnas och var kunderna ska 

handla någonstans. Jag ser positivt på handel överallt, vi vill ha ett trevligt centrum med bra miljö, 

men vi kan aldrig styra handeln. Det gör kunderna och marknaden.”
3 
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4.2 Kalmar 

Kalmar kommun ligger i sydöstra Sverige och 

har ca 62 000 invånare. Kommunen har haft en 

positiv befolkningsutveckling de senaste 

decennierna och de närmaste 10 åren har 

kommunen växt med ca 3 500 personer. 

Kalmar kommun angränsas av Torsås kommun 

(ca 7 000 invånare) i söder, Emmaboda (ca 

9 300 invånare) och Nybro kommun (ca 

20 000 invånare) i väster, Mönsterås kommun 

(ca 13 000 invånare) i norr samt Mörbylånga 

(ca13 000 invånare) och Borgholms kommun 

(ca 7 000) i öster (Statistik för Kalmar 

kommun, 2009). 

 Kalmar har tre externa handelsområden (se 

karta på sid 26). Giraffen är Kalmars första 

externhandelsområde som ligger ca 2,5 km 

från stadens järnvägsstation, IKEA-området ligger ca 4 km från stadens järnvägsstation och det 

senaste externhandelsområdet Hansa City ligger i anslutning till IKEA-området. Giraffen och Hansa 

city innehåller både dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel, medan IKEA-området innefattar 

sällanköpsvaruhandel. (Detaljhandelsstrategi Kalmar kommun, 2008)    

  

4.2.1 Kommunala dokument Kalmar 

I Kalmar kommuns detaljhandelsstrategi (2008) framgår det tydligt att kommunen har en 

politisk vilja att växa snabbt, kommunen eftersträvar att under kort tid växa från 61 000 

invånare till 70 000 under en knapp 10-års period. Kalmar vill bli centralort i regionen och 

det framgår tydligt att kommunen har höga ambitioner. Planeringen skall gå från en 

defensiv till offensiv planering, vilket innebär att kommunen tillsammans med berörda 

intressenter ska driva fram den utveckling som man kommit överens om i strategin. 

Handelsplaneringen skall ske öppet och alla parter ska vara delaktiga, den öppna processen 

är ett viktigt inslag i strategin. (Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun 2008. sid 1-3) 

 

Strategin delar in Kalmars detaljhandelsstruktur i fyra delar:  

 

 Kvarnholmen (stadskärnan) – Med inriktning på ”i huvudsak kvalificerad 

fackhandel av citykaraktär”.  

 Giraffen (Kalmars första externhandelsområde) – Med inriktning på i huvudsak 

volymhandel och med en profil på dagligvaror.  

 IKEA-området – Inriktning på volymhandel, och en profil på hem och fritidsvaror.  

 Hansa city (Kalmars andra externhandelsområde) – Inriktning på volymhandel och 

en profil på i huvudsak hem och fritidsvaror.  

(Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun 2008. sid 3) 

 

  

Figur 2. Kvarnholmen, Kalmars stadskärna. Källa: 

(http://www.flickr.com/photos/chapter3/293908583/) 
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Strategin innehåller många olika mål för nöjdkundindex och handelsindex, men även mål 

för hållbar utveckling. Andel kunder som utnyttjar gång, cykel eller kollektivtrafik under 

2014 ska vara över 50% i stadskärnan, 25% i Giraffen, 15% IKEA-området och Hansa city.  

(Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun 2008. sid 4) 

 

I Kalmars översiktsplan antagen i december 1999 framgår hur kommunens intentioner för 

handeln i planeringen. Angående stadskärnan, framgår att stadskärnan ska vara kommunens 

kommersiella centrum och en naturlig mötesplats för människor. En handelsstruktur 

liknande stadskärnans ska inte tillåtas i andra områden. Det framgår även att det finns en 

del avrivna kvarter i stadskärnan som lämpar sig för en mängd olika verksamheter, bland 

annat handel. (Översiktsplan Kalmar Kommun 1999. Sid 8-9)  

 

Det framgår i översiktsplanen att livsmedelspriserna i Kalmar tillhörde bland de högre i 

landet vid tidpunkten. Därför finns en stor önskan att öka konkurrensen inom 

dagligvaruhandeln i Kalmar och flera intressenter vill etablera sig. I översiktsplanen 

föreslås ett läge längs E22 söder om staden, det nämns också att det planerade området 

förväntas ta omsättning från framförallt butikerna i externhandelsområdet Giraffen, men 

även i stadskärnan. Giraffen bör fyllas med handel som kompletterar handeln i stadskärnan. 

Det föreslagna handelsområdets konsekvenser bedöms att med stor sannolikhet att leda till 

ökade transporter med bil. I översiktsplanen redovisas att undersökningar från andra städer 

visar att fler väljer att åka bil för sina inköp om det etableras en lågprisbutik i externt läge. 

Om butikerna i stadsdelar och mindre tätorter blir färre eller får ett sämre utbud på grund 

av ökad konkurrens kommer det också att leda till ett ökat bilberoende. 

(Översiktsplan Kalmar Kommun 1999. Sid 21-22)  

 

Vidare under en konsekvensanalys bedöms att ett externt handelsområde leder till ökat 

bilberoende och ligger inte i linje med den ekologiska hållbarheten. Den ökade 

konkurrensen bedöms inverka positivt på den ekonomiska hållbarheten för den enskilde. I 

ett längre perspektiv kan det dock inverka negativt för de grupper i samhället som kan ha 

svårt att röra sig över långa sträckor eller som saknar bil. Indirekta effekter av 

externhandeln kan leda till en utarmning av stadskärnan vilket motverkar den sociala eller 

upplevelsemässiga hållbarheten. Kommunen anser att en ökad konkurrens inom 

dagligvaruhandeln för närvarande är överordnat övriga intressen.  

(Översiktsplan Kalmar Kommun 1999. Sid 23)  
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4.2.2 Intervjuresultat Kalmar 

Politiker 

Kalmar kommuns samhällsbyggnadsnämndsordförande Mona Jaensson har ett positivt 

förhållningssätt till utvecklingen av handeln i Kalmar, hon menar att handeln externt 

stimulerar handeln i stadskärnan och vice versa, ”handeln föder handeln”. Kalmar har haft 

flera stora utbyggnader av handeln under de senaste decennierna och kommunen har anlitat 

konsulter för att genomföra beräkningar som ska ligga till underlag för beslut. 

Beräkningarna visade att expansionen ger kännbara effekter på handeln i de mindre 

tätorterna och på landsbygden, vilket också visat sig. Dock vill Mona Jaensson påpeka att 

det finns många andra aspekter som påverkar handeln, även om hon inte förnekar att 

externhandelsområdet Hansa city haft påverkan. Hon påpekar dock att vissa handlare har 

valt att satsa och bygga ut sin verksamhet istället.
4
 

 

Efter att IKEA etablerade sig i Kalmar planerades Hansa city och Mona Jaensson bekräftar 

att IKEA har haft en avgörande roll eftersom hela området på något vis bygger på att IKEA 

finns där, men IKEA har inte fått bestämma vilka som får etablera sig i området eller haft 

någon större påverkan på utformningen av området. En del verksamheter som ofta ligger i 

anslutning till IKEA återfinns i Hansa city, men även andra verksamheter som inte brukar 

etablera sig i närheten av IKEA såsom MediaMarkt. Området har redan från början haft en 

gång och cykelstrukturutbyggd till och från stadskärnan, och i samband med att området 

planeras att utökas med en idrottsarena och hotell så planeras andra gång och cykel-stråk 

som ska leda ut till omkringliggande områden. Det finns dock inget intresse för att bygga 

bostäder inom området, eller något stöd från kommunen i och med närheten till E22. Hansa 

city står inför en stor utbyggnad, men det är inte tal om en ny stadsdel utan området ska 

behålla sin nuvarande karaktär av handelsområde. 
 4 

 

Mona Jaensson poängterar att externhandelsområdena i Kalmar ligger strategiskt rätt i 

förhållande till kommunikation och bostäder. Kommunens första externhandelsområde 

giraffen, har gångavstånd både till stadskärnan och till omkringliggande bostadsområden. 

Dessutom planeras en ombyggnad av den väg som leder till området. Vägen ska bli 

stadsgata med målet att sänka hastigheten och ge mer utrymme för gång och cykeltrafik. På 

frågan om mellankommunala konflikter under planprocessen svarar hon att i fallet med 

Hansa city gick det mycket smidigt. Samtliga grannkommuner var positivt inställda redan 

från början och var insatta under hela processen, samt att de hade kontinuerliga möten med 

grannkommunerna under processen. 
4
 

 

På frågan var handlarna vill etablera sig svarar Mona Jaensson att det varierar mycket. En 

del vill lokalisera sig i stadskärnan, men samtidigt ha kompletterande verksamheter i något 

av externhandelsområdena. Kommunens ambition med stadskärnan är att ta vara på de 

kulturhistoriska intressena som finns, för att locka besökare. 
4
  

 

Näringsliv 

Kalmar kommuns näringslivschef Thomas Davidsson har jobbat i Kalmar kommun i 3,5 år 

och var inte med när köpcentrumen Giraffen och Hansa city planerades. Trots att 

kommunens handel har expanderat kraftigt under de senaste åren så finns det inga 

tendenser på att marknaden skulle vara mättad. Han menar att det är upp till marknaden att 

avgöra om det finns behov eller inte, så länge företag vill etablera sig i Kalmar så finns det 

behov. Han menar att det inte är kommunens roll att styra var handeln ska finnas, eller hur 

mycket handel som ska finnas, det är upp till marknaden. 
5
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Överlag har han en positiv syn på externhandel, och menar att det är positivt att kunna nå 

olika kundgrupper varav externhandeln attraherar de som föredrar att kunna parkera 

smidigt i anslutning till handeln. För närvarande finns både planer på nya etableringar och 

utbyggnad av den befintliga handeln. På frågan var butiksägare och kedjor efterfrågar att 

etablera sig så svarar han att det går i vågor, men den att det just nu är störst efterfrågan på 

lokaler i stadskärnan. Angående konflikten med miljömålen hänvisar han till 

handelsstrategins mål för hållbar utveckling. Ingen utestängs från att göra ett personligt val, 

det finns goda kollektivtrafikförbindelser överallt. Han poängterar att glesbygden har det 

kämpigt, framförallt med dagligvaruhandeln, men så är det i hela landet och det är inte 

unikt för Kalmar. Det finns dock undantag, t.ex Smedby söder om Kalmar har stärkt sitt 

livsmedelsutbud. 
5
 

 

Fysisk planering 

Kalmar var problematiskt under intervjuarbetet. Två planerare valde att avstå från intervju, 

varav en hänvisade till att ämnet var känsligt. Till slut fick jag kontakt med Emil 

Andreasson har jobbat som planarkitekt på Kalmar kommun i 4 år med detaljplaner och 

planprogram. Han var inte med när Giraffen eller Hansa city planerades. För närvarande 

arbetar han bl.a med en detaljplan över ett nytt handelsområde i närheten av giraffen. 

Området är ett gammalt industriområde och planarbetet befinner sig i ett tidigt skede, men 

området är aktuellt för både handel och bostäder. Förutom det pågår ett par andra 

handelsrelaterade planer i Kalmar, en smärre ändring i detaljplanen för Hansa City och en 

planändring i detaljplanen för Giraffen. Etableringen av Hansa city har påverkat Giraffen, 

och det finns en del tomma lokaler i gallerian. Planförändringen ska hjälpa Giraffen att 

utveckla ett nytt koncept. 
6
 

 

Översiktsplanen från 1999 används inte längre som underlag, utan en ny översiktsplan är 

under arbete. Ambitionen från plankontorets sida är att utvidga stadskärnan utifrån en 

funktionsblandningstanke, nya stadsområden ska vara funktionsblandade. Under 

utbyggnaden av Hansa city fanns en stor oro för stadskärnan, men den har hittills inte fått 

några negativa effekter. Däremot syns negativa effekter på omsättningen hos köpcentrumet 

Gitarren och köpcentrumet ”köpstaden” i Mörbylånga kommun. 
6
 

 

Emil Andreasson har en neutral inställning till externhandel, i sin roll som kommunal 

tjänsteman vill han inte ta ställning till om han är positivt eller negativt inställd. Han 

poängterar att handelsmönster är i mångt och mycket en livsstilsfråga. På ett personligt 

plan tycker han att det räcker med handel i Kalmar, men det är inte hans roll som 

kommunal tjänsteman att planera människors livsstil. Han påpekar att han läst många 

rapporter om att externhandeln medverkar till ökad konsumtion, ökat bilberoende och leder 

till ett ohållbart samhälle. Han poängterar samtidigt att han ser en mottrend i dagens 

planering och berättar om ett projekt i Göteborg där ett externhandelsområde ska 

kompletteras med bostäder för att skapa ett nytt stadsdelscentra. Han berättar att det finns 

liknande tankar med giraffen och det nya området som planeras i närheten. Områdena 

ligger tillräckligt nära kvarnholmen för att kunna bli en del av Kalmar innerstad. Han 

poängterar dock att det alltid finns en politisk vilja att ta hänsyn till. 
6
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En annan aspekt som han lyfter fram är att Kalmar län inte har växt befolkningsmässigt 

under de senaste 100 åren, regionen som helhet är under stagnation. Han menar att Kalmar 

har tagit på sig en slags ”lok-funktion” där de vill driva fram utvecklingen i regionen. 

Kalmar har genomgått en stor strukturomvandling de senaste decennierna då många stora 

industriaktörer har stängt ner. Det som har räddat arbetsplatserna är bl.a en omvandling mot 

handel. 
6 

 

På frågan om det finns någon enad syn, eller kritik mot bland kommunens planerare mot 

kommunens expansiva inställning till handel svarar han att det är många olika människor 

som arbetar med planering och alla har olika syn på vad som är viktigast. Det har 

förekommit kritik emot externhandeln. Men det finns även de som tycker att det är bra att 

kommunen växer, och ser utvecklingen som hållbar. Det är politikernas ansvar att utforma 

mål för allmän utveckling, och det respekterar planerarna i Kalmar. Emil Andreassons syn 

på planering är att de övergripande målen med planering är ett demokratiskt 

ställningstagande för politikerna, sen är det en professionell aspekt hur de ska förverkligas 

av tjänstemännen. 
6
 

 

4.3 Alingsås 

Alingsås kommun ligger ca 5 mil nordöst 

om Göteborg och har ca 37 000 invånare. 

Centralt i kommunen ligger Alingsås stad, 

där 23 000 av kommunens invånare bor. 

Stadskärnan är en av landets bäst bevarade 

med karakteristisk småskalig 

träbebyggelse. Riksantikvariatämbetet 

pekade därför ut Alingsås stadskärna som 

riksintresse 1987, stadskärnan är därmed 

kulturminnesmärkt. Staden har goda 

kommunikationer med E20, samt X2000 

förbindelse vilket möjliggör att man når 

flera större städer inom en timme (se karta 

på sid 32). Alingsås har idag ingen 

externhandel, verksamheter som säljer 

skrymmande varor finns i utkanten av stadskärnan och kan enligt definition inte anses vara extern 

handel. (Fördjupad översiktsplan för Alingsås stad 2008)  
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 Emil Andreasson. Planarkitekt Kalmar kommun. Telefonintervju 10 maj 2010 

Figur 3: Alingsås stad.  

Källa: (http://www.flickr.com/photos/sebilden/3864879328/) 
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4.3.1 Kommunala dokument Alingsås 

Förutom Alingsås kommuns översiktsplan från 1998 har kommunen en fördjupad 

översiktsplan för Alingsås stad från 2008, samt en fördjupad översiktsplan för stadskärnan 

från 2001 som gäller parallellt med varandra. Alingsås stad har ett fördelaktigt läge i västra 

Götalandsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter. Efterfrågan på mark och 

bostäder i regionen är stor till följd av en hög inflyttning i regionen under flera år. Alingsås 

är ur det perspektivet mest intressant som bostadsort, men även för handel och 

företagsetableringar. (Fördjupad översiktsplan för Alingsås stad 2008 sid 8-10)  

 

Handeln är viktig för Alingsås, handel och service sysselsätter en stor del av befolkningen, ex fler 

än inom vård och omsorg. Stadens näst största arbetsgivare är ICA i Alingsås AB med 200 

anställda. Alingsås har en lång tradition som handelsstad, och fick sina första stadsprivilegier som 

ger rätt att bedriva handel av kung Gustaf II Adolf 1619, fullständiga stadsprivilegier fick staden 

1639 av drottning Kristina. Stadens ursprungliga struktur återfinns än idag, och stadens tidigare 

karaktär av handels- och hantverksstad återspeglas ännu i bebyggelsen. (Fördjupad översiktsplan 

för Alingsås stad 2008 sid 17-19)  

 

I den fördjupade översiktsplanen över Alingsås stadskärna (2001) framgår att kommunen 

anser att stadskärnan är ”färdigbyggd” och de värderar den oskyddade trafikantens behov 

högt vid utformning och gestaltning i staden. Tillåten hastighet i stadskärnan är 30 km/h 

och gatans skala och detaljrikedomen ska utformas efter gång- och cykeltrafikanternas krav 

på framkomlighet, upplevelser och trygghet. I den fördjupade översiktsplanen över 

Alingsås stad bygger kommunen vidare på resonemanget från den tidigare planen att 

Alingsås stadsplanering har sedan många år inriktats för att skapa förutsättningar för resor 

med cykel. Få bebyggelseområden i kommunen ligger längre ifrån järnvägsstationen än 3 

km, sjukhus, primärvård, fritids- och kulturaktiviteter, kommunal service och handel ligger 

därmed nåbart med cykel för de flesta i staden. Dessutom finns goda 

kollektivtrafikförbindelser till omlandet som möjliggör att man oberoende av bil skulle 

kunna nå både storstad och de närliggande mindre orterna. (FÖP för Alingsås stad 2008 sid 

24)   

 

All detaljhandel ligger i nära anslutning till bostads eller verksamhetsområden. 

Sällanköpshandeln är koncentrerad till stadskärnan, det finns dock en stormarknad för både 

sällanköpshandel och detaljhandel. Handel med skrymmande varor är belägna. Kommunen 

slår fast i sin fördjupade översiktsplan över Alingsås stad att kommunen inte bör stödja 

större externa etableringar av detalj- eller dagligvaruhandel runt t.ex trafikplatser längs 

E20, eftersom det kan minska underlaget för bostadsnära service och för servicen i 

stadskärnan (FÖP för Alingsås stad 2008 sid 83). I den fördjupade översiktsplanen över 

stadskärnan framgår tydligt kommunens inställning till externhandel, ”handeln har hittills 

varit skonad från konkurrens från externa köpcentrer – som utarmat andra städers 

traditionella centra” (FÖP för stadskärnan 2001, sid 16). Det framgår även att staden har 

ett inflöde av köpkraft, det kommer alltså människor från andra kommuner för att handla i 

staden, vilket är ovanligt för mindre städer i storstadsregioner, vilket visar hur attraktiv 

stadskärnan är. Kommunen anger i den fördjupade översiktsplanen för stadskärnan att 

handel med skrymmande varor ska placeras så nära stadskärnan som det är möjligt, och den 

får inte placeras mer än 3 km från stadens resecentrum. (FÖP för stadskärnan 2001, sid 17). 
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4.3.2 Intervjuresultat Alingsås 

Politiker 

Vid en intervju med Alingsås byggnadsnämndsordförande Anita Skoglund framgår att 

Alingsås för närvarande inte har någon handelspolicy, men att en handelsstrategi är under 

utveckling. För närvarande undersöks hur framgångsrika andra kommuners olika 

etableringar har varit på olika avstånd från respektive städer. Kommunen är mycket mån 

om sin centrumhandel och har under många år arbetat för att inte ha externhandel i 

kommunen. Stadskärnan är viktig för Alingsås och den är kulturminnesmärkt. Alingsås 

kommuns byggnadsnämndsordförande Anita Skoglund både tror och hoppas att kommunen 

kommer behålla sin återhållsamma inställning till externhandel även i handelsstrategin, 

men det finns olika uppfattningar inom kommunen. Anita Skoglund tycker att det är viktigt 

att kommunen värnar om centrumhandeln, och att undvika externhandel är en förutsättning 

för att den ska finnas kvar och vara vital.
7
 

 

För närvarande arbetar kommunen med ett antal olika planer för olika handelsetableringar. 

Samtliga planer befinner sig i ett tidigt stadie, men planerna håller sig inom kommunens 

riktlinjer i översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen över Alingsås stad. Anita 

Skoglund nämner ett pågående projekt för ett 7 hektar stort område där det ska finnas plats 

för handel. Diskussionerna kretsar kring hur stor del som ska vara tillåten för skrymmande 

handel, tanken är att det ska tillåtas verksamhet för både dagligvaruhandel och för 

sällanköpshandel med skrymmande varor. Butikerna ska ha egna entréer, och man vill 

undvika stormarknadskaraktär på området. I närhet till området finns bostäder i olika 

former, och det finns även diskussioner på att tillåta icke störande verksamheter som 

småindustrier. 
7
 

 

Initiativtagarna till planerna de senaste 10-15 åren har varit kommunen genom att 

kommunstyrelsen lagt planbeställningar till byggnadsnämnden. Planerna har oftast haft 

stöd i översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna. Intressenter hör av sig till både 

kommunledningen och byggnadsnämnden med idéer och uppslag och hela tiden görs 

avvägningar mellan olika intressen så att det ska överensstämma med kommunens önskade 

långssiktiga utveckling. Det finns ett ganska stort tryck på att få etablera sig i kommunen, 

vilket bl.a resulterat i att affärshuset storken byggdes mitt i staden. Storken är byggd där 

gamla epa/domus låg och innehåller både mindre och större både unika butiker och större 

kedjor. Största butikerna ligger på 6-700 kvm, medans de minsta är runt 10 kvm. 

Småskaligheten har varit viktig. 
7
 

 

Genom åren har det dock kommit påtryckningar från olika håll för att bygga externhandel, 

men kommunen har hela tiden varit helt enig, både politiskt och tjänstemannamässigt på att 

hålla fast vid sin linje. Alingsås kommun har inte haft så mycket synpunkter under 

samråden för de angränsande kommunernas externhandelsområden. Anita Skoglund 

påpekar att de områdena påverkar deras handel, men förtydligar att många åker till 

Alingsås på utflykt, över exempelvis en lördag. De stora externhandelsområdena åker folk 

till av praktiska skäl, medan folk besöker Alingsås för att man vill ha en upplevelse av den 

trevliga staden. 
7
 

 

  

                                                 
7
 Anita Skoglund. Byggnadsnämndsordförande Alingsås kommun. Telefonintervju 5 Maj 2010 
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Fysisk Planering 

Alingsås stadsarkitekt Olle Ljungman har arbetat inom Alingsås kommun i 22 år. Hans 

inställning till extern handel överensstämmer med kommunens. Han berättar att under 90-

talet förekom påtryckningar på att etablera externhandel, bl.a ett i ett gammalt 

industriområde, men kommunen sa nej. Han berättar att kommunen inte deltagit i samråden 

för de angränsande kommunernas externhandelsområden, men att det har påverkat den 

egna handeln negativt. Framförallt har externhandeln i grannkommunen Partille tagit 

kunder och handlarna klagar. Alingsås handelsindex har minskat med åren och som ett 

resultat av det har de nya planerna på ett kompletterande handelsområde uppstått. Det är 

kommunen som är initiativtagare genom sitt kommunala fastighetsbolag och tanken är att 

området ska komplettera med annan handel än det som finns i stadskärnan. 
8
 

 

Olle Ljungman tycker att kommunens inställning till externhandeln varit ett sätt att 

marknadsföra staden i regionen. Delvis har kulturminnesmärkningen av stadskärnan varit 

en påverkande faktor, men man vill i allmänhet värna om stadskärnan i kommunen. Olle 

Ljungman menar att det skulle vara förödande för kommunen om stadskärnan utarmades 

och blev tom. En annan påverkande faktor bakom kommunens inställning är 

medvetenheten om hur externhandeln har utarmat stadskärnorna i andra städer. Olle 

Ljungman tillägger att det faktum att tjänstemännen och politikerna i Alingsås har så bra 

samsyn i frågan beror delvis på att de har kloka politiker, men även i att de har ständiga 

diskussioner. 
8 

 

Näringsliv 

Alingsås kommun har inget näringslivskontor som Kalmar och Ronneby. Alingsås Futurum 

sköter kommunens näringsliv och turistfrågor i Alingsås kommun. Alingsås Futurum är en 

stiftelse med 103 medlemmar, varav kommunen är en av dem. Officiella policydokument 

som den handelsstrategi som är under utveckling tas fram av kommunledningskontoret. 

Alingsås Futurum arbetar med att främja och förverkliga kommunens målsättningar, de 

formulerar själva inte dem. Futurums roll är att främja en positiv utveckling av det lokala 

näringslivet, öka sysselsättningstillfällen, öka kommunens dragningskraft på företag, 

turister och besökare samt att bevaka regionens behov av högskoleutbildning. 
9
 

 

  

                                                 
8
 Olle Ljungman. Stadsarkitekt Alingsås kommun. Telefonintervju 6 Maj 2010 

9
 Karin Kempe. Näringslivssekreterare Alingsås Futurum. Telefonsamtal 11 Maj 2010 
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4.5 Diskussion  

4.5.1 Skillnader och likheter mellan kommunerna 

Det finns både likheter och skillnader mellan de valda kommunerna i undersökningen. 

Kalmar och Ronneby är vid en första anblick väldigt olika kommuner. I frågan om 

externhandel visar det sig dock att kommunerna har en hel del gemensamt. Båda 

kommunerna ligger i stagnerande regioner och är på olika sätt drabbade av en regional 

konkurrens. Ronneby är hårt drabbade av grannkommunernas handel, medan Kalmars 

handel drabbar sina grannkommuners handel. Det råder en viss oenighet mellan planerare 

och politiker i båda kommunerna. Näringslivscheferna i båda kommunerna har en liknande 

syn på externhandeln och anser att det inte går att styra var handeln ska finnas, det sköter 

marknaden enligt dem. De handelsrelaterade planerna i båda kommunerna sker på privat 

initiativ.  

 

Alingsås skiljer sig på flera sätt från de andra två kommunerna i undersökningen.  

- Politiker och planerare är eniga i frågan om extern handel. 

- Stadskärnan är kulturminnesmärkt riksintresse. 

- Kommunen följer sina vägledande dokument och policys.   

- Kommunen ligger i en storstadsregion.  

- Kommunen har inget näringslivskontor. 

- Handelsrelaterade planprojekt sker på kommunalt initiativ.  

 

Det verkar som att en del av problemen med externhandel har att göra med att Sverige har 

starka expanderande storstadsregioner medan många andra delar av landet stagnerar 

regionalt. Ronnebys handel har fått motstå hårt motstånd från grannkommunernas handel 

medan Kalmar vill driva på utvecklingen i sin region, och bidrar till att utarma sina mindre 

grannkommuners handelsutbud istället. Både Ronneby och Kalmar är drabbade av den 

regionala konkurrensen på olika sätt. Alingsås kan å andra sidan dra fördel av den regionala 

konkurrensen och utnyttja sitt läge som ger småstadskänsla, samtidigt som storstadens 

fördelar finns inom räckhåll. Av intervjuerna framgår att varken Ronneby, Kalmar eller 

Alingsås har haft synpunkter under samråden för omkringliggande kommuners externa 

handel. I fallet Kalmar har dessutom grannkommunerna varit positiva till utbyggnaden. 

Med tanke på problemen grannkommunernas externhandel för med sig, och medvetenheten 

hos både politiker och tjänstemän så är det anmärkningsvärt att kommunerna inte haft 

några yttranden.    

 

När detaljhandeln flyttar ut från stadskärnan blir det en mellankommunal angelägenhet och 

trots obligatoriskt samråd mellan kommunerna så är det ändå ett svårbemästrat problem. En 

möjlig lösning på problemet med dessa regionala maktkamper skulle kunna vara att 

länsstyrelsens roll förstärks liknande de förslag som Boverket och Svenska 

Naturskyddsföreningen föreslagit genom åren eller att det kommunala planmonopolet 

försvagas. Detta är dock inget jag vill ta ställning till, utan bör undersökas vidare.  
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4.5.2 Politiker, fysiska planerare och kommunala dokument 

När man sammanställer svaren från de tillfrågade visar det sig att det inte går att enhetligt 

svara på om det råder några olikheter i inställning mellan planerare och politiker överlag 

och om de överensstämmer med riktlinjerna i respektive kommuns olika styrdokument. Vid 

en sammanställning av svaren är politikerna överlag positivt inställda medan planerarna 

och styrdokumenten överlag är negativt inställda.  

 

 

Inställning till 

Externhandel 

Politiker Fysiska 

Planerare 

Styrdokument 

Ronneby  Positiv Negativ Negativ 

Kalmar Positiv Neutral Positiv 

Alingsås Negativ Negativ Negativ 

 

I Ronneby råder det definitivt skillnad på inställning mellan planerare och politiker. Den 

tillfrågade planeraren var starkt emot externhandel i Ronneby och hennes inställning 

återspeglar den som ges i översiktsplanen. Byggnadsnämndsordföranden var överlag 

positivt inställd till extern handel i Ronneby och välkomnar en extern etablering, vilket 

strider mot de översiktliga målen i översiktsplanen.  

 

I Kalmar svarade byggnadsnämndsordförande att hon är positiv till externhandel i Kalmar, 

vilket återspeglar målen i både detaljhandelsstrategin och översiktsplanen från 1999. Att 

undersöka planerarnas inställning i Kalmar var problematiskt då flera valde att inte delta. 

Det svar jag fick visade dock på en neutral inställning. Det övergripande intrycket var dock 

att handelsfrågorna är ett känsligt ämne att diskutera, och ingen vill ta ställning.  

 

I Alingsås kommun råder det enighet mellan politiker och tjänstemän. Både 

byggnadsnämnds ordförare och stadsarkitekten har en negativ inställning till extern handel 

överlag och i Alingsås kommun och det råder inga större konflikter inom kommunen i 

frågan. Inställningen återspeglas dessutom i samtliga översiktsplaner som berör handel. 

Enigheten verkar ha skapats av ständiga dialoger mellan tjänstemän och politiker.  

 

De argument som lyfts fram för både de som har en negativ, eller positiv inställning har att 

göra med respektive kommuners stadskärna. Om externhandelns vara eller icke-vara 

bedöms utefter påverkan på stadskärnan så kan man beroende på vem man vill ta intryck 

ifrån argumentera för sin sak. Byggnadsnämndsordförande i Kalmar lyfter fram ett 

liknande argument som de Bergström (2000) från handelns utredningsinstitut lyfter fram, 

d.v.s att handeln externt kan gynna handeln i staden. Planerare och politiker i Alingsås och 

Ronneby lyfter fram liknande argument som Boverket (2004) lyfter fram. En intressant 

iakttagelse är att byggnadsnämndsordförande i Ronneby har en positiv inställning till 

externhandel trots att han är medveten om en del av konsekvenserna som externhandeln för 

med sig. Detta visar hur olika aktörer värderar intressen.  

 

Jag anser att det är synd att stadskärnan får så stort fokus i diskussionen om externhandel 

då det egentligen är den enda aspekten som kan debatteras huruvida det gynnas eller 

missgynnas av externhandeln. Studier inom påverkan på övrig handel, grannkommuner, 

trafikmönster samt sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter visar uteslutande att 

externhandeln ger negativa konsekvenser. Det är sällan någon av de intervjuade lyfter fram 

någon av de aspekterna, men vid tillfrågningar visar det sig att de flesta är medvetna om 

påverkan på landsbygdshandeln, handeln i mindre tätorter samt påverkan på 

grannkommunerna, och samtliga kommuner är på olika sätt påverkade av detta.  
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4.5.3 Näringslivskontorens roll 

Näringslivskontoren i Kalmar och Ronnebys roll i planeringen av externhandeln är att finna 

intressenter och se till att det finns mark när intressenter hör av sig. I båda fallen rör det sig 

om kommuner som vill att externhandeln ska komplettera stadskärnan och även om både 

näringslivscheferna säger att man enbart aktivt söker företag som kompletterar stadskärnan 

så säger man inte nej om en annan intressent hör av sig. Ur den aspekten får de en viktig 

roll då externhandeln kraftigt kan komma att påverka stadskärnan om verksamheterna står i 

direkt konkurrens med varandra. Båda näringslivscheferna har en liknande syn på extern 

handel. De är överlag positivt inställda och anser att det inte går att styra var handeln ska 

finnas, eller hur mycket handel som ska finnas. Det styr och avgör marknaden och 

kunderna enligt deras synsätt. Detta synsätt står i kontrast till möjligheterna som politiker 

och planerare har genom PBL att styra lokaliseringen av handel.  

 

Alingsås skiljer sig återigen från de andra två kommunerna i undersökningen. Alingsås har 

inget näringslivskontor utan låter stiftelsen Alingsås Futurum sköta dessa frågor åt 

kommunen, samtidigt som de låter kommunledningskontoret ansvara för de vägledande 

dokumenten. Detta för med sig att Alingsås Futurum ska arbeta för att främja kommunens 

önskvärda utveckling, inte att formulera målen själva. Det är svårt att avgöra om detta 

påverkar Alingsås inriktning på externhandel, men att döma av svaren från de övriga två 

kommunernas näringslivschefer så borde det inte vara till nackdel.  

 

4.5.4 Ronneby 

Svenska naturskyddsföreningen (2002) kritiserade Ronneby för att de hade ambitiösa 

miljömål samtidigt som de planerade för externhandel, vilket var en stor anledning till 

varför jag började intressera mig för Ronneby. Externhandelsområdet som planerades 

resulterade förvisso i en detaljplan, men ännu är inget byggt eftersom intresset från 

marknaden har saknats. Efter det har fokus vänts och kommunen verkar satsa hårt på sin 

stadskärna med en centrumförnyelsegrupp och en översiktsplan som stödjer deras arbete 

för den ”pittoreska småstadskänslan”. Ronnebys centrumförnyelsegrupp och deras projekt 

är en reaktion på att så få vill etablera sig i staden. När jag pratar med planarkitekt Karin 

Svensson så anser hon att tillgängligheten för gång- och cykel behöver förbättras, medan 

näringslivschef Marcus Sandekjaer anser att tillgängligheten för bilar i centrum behöver 

förbättras. Föga förvånande, men anmärkningsvärt med tanke på att båda sitter i samma 

centrumförnyelsegrupp. Båda agerar utifrån det som de tror är bäst för staden utifrån sina 

arbetsroller.  
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Ronneby ger en motsägelsefull bild. Kommunen satsar på centrumförnyelse och 

översiktsplanen ger inte stöd för några externetableringar. Samtidigt sätter 

näringslivsenheten som mål att locka till sig 5 företag till externhandelsområdet i Sörbydal 

och det finns ingen som förnekar att även handel som konkurrerar med stadskärnans 

butiker skulle välkomnas om det visades intresse. Det är dock svårt att kritisera Ronnebys 

externhandelsutbyggnad. Delvis är det över 10 år sedan detaljplanen vann laga kraft, så det 

finns fortfarande möjlighet att bygga där, men sen finns en regional aspekt att ta hänsyn till. 

Ronneby verkar ha hamnat i kläm mellan större expansiva Karlskrona i öst, och den lite 

större grannen Karlshamn i väst. Det märks en viss frustration hos samtliga intervjuade, en 

slags maktlöshet. Både handlare, tjänstemän och politiker märker att effekterna från både 

etableringen av H&M i Karlshamn och Karlskronas externhandelsområden har slagit hårt 

mot staden. Samtidigt visar deras egna studier att kommuninvånarna ändå är ganska 

köptrogna. Översiktsplanen ser externhandeln som ett hot och förespråkar att synpunkter 

ska lämnas vid mellankommunala samråd, samtidigt gavs inga yttranden under Karlskronas 

utbyggnad av sin externhandel.    

 

4.5.5 Kalmar 

Kalmars översiktsplan från 1999 målar upp en bild av en kommun som starkt vill 

expandera sin handel och öka konkurrensen inom framförallt dagligvaruhandeln. Den är 

förvisso över 10 år gammal och en ny är under arbete, men den har ändå fungerat som 

underlag vid utbyggnad och etablering av externhandel i kommunen. Det faktum att 

kommunen prioriterar dagligvaruhandelns expansion högre än tillgänglighet, sociala 

hållbarhetsaspekter, utarmning av stadskärnan och ekologiska hållbarhetsaspekter visar 

nästan på ett desperat behov av ökad konkurrens och expansion. Värt att anmärka är även 

att en stadsliknande struktur inte är tillåten i några andra områden än stadens centrum. 

Sedan översiktsplanens antagande har IKEA etablerat sig, ett nytt externhandelsområde har 

byggts och dessutom har flera stora lågpriskedjor etablerat sig i staden. Även Kalmar 

kommuns detaljhandelsstruktur från 2008 visar en oerhörd vilja att expandera och 

kommunen har höga mål för framtiden, min intervju med Mona Jaensson bekräftar detta. 

Initiativet till handelsetableringarna kommer från privat håll, men kommunen verkar 

oerhört lättanpassade och enkla att arbeta med. De vägvisande dokumenten ger ju dessutom 

fullt stöd för att etablera handel externt.  

 

Vad man än tycker om Kalmars offensiva inställning och expansion så genomför de sin 

linje konsekvent. Kalmar vill växa fort, både befolkningsmässigt och handelsmässigt. 

Visserligen vill Kalmar utveckla sin stadskärna, men det råder inget tvivel om att 

expansionen av handeln överlag har hög prioritet även om det slår hårt på de mindre 

tätorterna och landsbygden, att så även är fallet bekräftas under intervjuerna. Det har dock 

funnits en oro över hur stadskärnan ska hantera all extern handel, och hittills verkar den ha 

klarat sig bra i Kalmar. Det verkar dock som det slagit hårdare mot servicehandeln i 

tätorterna samt andra externa handelscentra både i kommunen och i grannkommunen 

Mörbylånga. Även i Kalmar finns således ett regionalt problem. När regionen som helhet 

stagnerar tar centralorten Kalmar på sig ”lok-funktionen”, och handeln används delvis som 

verktyg i kampen för att öka nettoinflyttningen i regionen. Frågan är om Kalmars handel 

medverkar till detta, eller om det utarmar handeln i grannkommunerna runtomkring istället. 

Risken är att Kalmar i egenskap av centralort dominerar ut de andra städerna, vilket jag tror 

i sin tur kan få negativa konsekvenser för regionen som helhet. Att handeln används för att 

kompensera för nerlagda industrier är en annan aspekt som ska vägas in.  
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Miljömålen kommer i skymundan i Kalmars expansiva strategi. Visserligen finns mål för 

gång- och cykel och kollektivtrafik i detaljhandelsstrategin, men de är inte utarbetade efter 

några riktlinjer eller liknande. Problemet som jag ser med miljöaspekterna är att de inte är 

speciellt ”greppbara”, det är svårt för gemene man att se skillnad på 

koldioxidutsläppshalter, och det verkar inte finnas någon som följer upp och kontrollerar att 

målen efterföljs. En utökad handel syns. Den förser en stor del av befolkningen med ett 

ökat utbud, konkurrenskraftiga priser, förbättrar kommunens handelsindex och kan 

profilera staden som en attraktiv handelsstad. Vad som är ”cykelavstånd” varierar dessutom 

kraftigt mellan olika kommuner. Det borde finnas tydligare riktlinjer för vad som får 

definieras som cykelavstånd. Ett system liknande ABC-principen som används i 

Nederländerna skulle kunna vara en lösning på lokaliseringsproblemet. Om externhandeln 

hade byggts ut efter ABC-principen tror jag att tillgänglighetsfrågan hade varit mindre 

problematisk.   

 

4.5.6 Alingsås 

Alingsås framstår som ett föregångsfall i jämförelse med de andra två kommunerna i 

undersökningen. Det råder en stor enighet mellan tjänstemän och politiker och kommunen 

utvecklas åt det håll som är önskvärd i översiktsplanerna. Alingsås bekräftar att 

näringslivschefernas synsätt att marknaden styr lokalisering av handeln inte alltid stämmer. 

Alingsås har själva valt var de vill förlägga sin handel och har tackat nej åt de privata 

initiativ om externhandel som har uppstått genom åren.  

 

Alingsås organisation och arbetsmetoder skiljer sig från de andra två kommunerna, men det 

går inte att dra några generella slutsatser. Det hade varit intressant att utforma en ”Alingsås-

modell” som andra kommuner kan arbeta efter, men utan liknande förutsättningar så tror 

jag inte att Alingsås metoder går att applicera på andra kommuner. Den 

kulturminnesmärkta stadskärnan skapar både opinion och intresse för bevarande och 

utveckling, samtidigt som deras position i den stora regionen gör att de kan utnyttja sin 

annorlunda inriktning till sin fördel.  
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4.6 Slutsatser 

 

Råder det oenigheter mellan kommunernas planerare och de beslutsfattande politikerna 

när det gäller inställning till extern handel i de valda kommunerna? Överensstämmer de 

med riktlinjerna i respektive kommuns olika styrdokument?  

 

Vid en sammanställning av intervjupersonernas svar går det inte att ge ett generellt svar på 

frågeställningen. Dock förekommer både oenighet och enighet mellan kommunerna. I 

Ronneby kommun råder det oenighet mellan den negativt inställde planeraren och den 

positivt inställde politikern, styrdokumenten är negativt inställda medans beslutsfattare är 

positivt inställda. Detta resulterar i en motsägelsefull kommun som satsar på stadsförnyelse 

när ingen vill etablera sig i staden, men ingen förnekar att om intressenter fanns skulle 

externhandel byggas ut. Även i Kalmar kommun råder viss oenighet i frågan. Den 

intervjuade planeraren var neutralt inställd, men bortfallet av intervjupersoner som hänvisar 

till frågans känslighet tyder på att det råder en oenighet mellan planerarna och politikerna i 

Kalmar kommun. Byggnadsnämndsordförande har en positiv inställning, precis som 

styrdokumenten. Vilket resulterar i att kommunen följer sina styrande dokument. Alingsås 

skiljer sig från de andra kommunerna i undersökningen i och med att det råder en enighet i 

kommunen mellan både planerare, politiker och styrdokument. Enigheten har uppnåtts 

genom år av diskussioner och dialoger. Överlag är dock en av slutsatserna att de kommuner 

där politiker och styrdokument har en överensstämmande inställning uppnås de riktlinjer 

som fastställs i dokumenten.  

 

 

 

 

Vilken roll har näringslivskontoren i kommunerna när det gäller planeringen av 

externhandel? Vad har de för syn på den externa handeln?  

 

Näringslivskontorens roll är att finna intressenter och se till att det finns mark om 

intressenter hör av sig till kommunen. Näringslivskontorens roll vid en 

externhandelsetablering är mycket viktig då de kan styra om området blir ett komplement 

eller en konkurrent till stadskärnan. Både de tillfrågade näringslivscheferna säger att deras 

respektive kommun enbart söker efter komplimenterande verksamheter till 

externhandelsområdena, men om en intressent som konkurrerar med stadskärnan hör av sig 

står dörren öppen. Deras inställning är att marknaden styr handelns placering och 

utbredning i staden.  
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Finns det några skillnader och likheter mellan de valda kommunerna när det gäller 

hanteringen av den externa handeln?  

 

Kalmar och Ronneby har en del gemensamma problem i frågan om externhandeln. Båda 

kommunerna ligger i stagnerande regioner och är på olika sätt drabbade av en regional 

konkurrens. Ronneby är hårt drabbade av grannkommunernas handel, medan Kalmars 

handel drabbar sina grannkommuners handel. Det råder en viss oenighet mellan planerare 

och politiker i båda kommunerna. Näringslivscheferna i båda kommunerna har en liknande 

syn på externhandel och anser att det inte går att styra var handeln ska finnas, det sköter 

marknaden enligt dem. De handelsrelaterade planerna i båda kommunerna sker på privat 

initiativ.  

 

Alingsås kan dra nytta av sitt regionala läge när det gäller handelsfrågor. Intresset är stort för att 

etablera sig samtidigt som den kulturminnesmärkta stadskärnan skapar intresse för att bevara staden 

som handelsplats. Pendlingsavstånd till andra större städer är en annan aspekt som särskiljer 

Alingsås från övriga kommuner. Staden försöker aktivt marknadsföra sig i regionen med 

småstadens fördelar. Även det faktum att kommunen inte har något näringslivskontor är en faktor 

som förmodligen påverkar handelsfrågorna i kommunen. Det går dock inte att dra några generella 

slutsatser av fallet Alingsås, någon ”Alingsås-modell” går således inte att applicera på andra 

kommuner. Möjligtvis liknande kommuner i storstadsregion. De mindre kommunerna i stagnerande 

regioner har en annan problembild att ta hänsyn till. Konkurrensen inom regionen blir till börda, 

medan Alingsås kan dra den till sin fördel. 
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5. SLUTORD  

Handelns lokalisering är en komplex fråga där många parametrar skall vägas in. Efter att ha 

studerat externhandeln kan jag känna en viss oro för hur situationen kommer att se ut i 

framtiden. Externhandeln bidrar till minskad tillgänglighet för både dagligvaru- och 

sällanköpsvaruhandel för dem som inte har tillgång till bil, ofta är det svaga grupper i 

samhället som drabbas. De sociala frågorna är dåligt uppmärksammade och bör undersökas 

vidare. Om miljömålen ska kunna uppfyllas behöver det ske radikala förändringar inom 

transportsektorn. Även här bidrar externhandeln till bilberoende som kraftigt försvårar 

arbetet för att nå miljömålen. Kommuner som har en enad syn mellan politiker och 

tjänstemän har lättare att följa sina mål och riktlinjer i de vägledande dokumenten. Alingsås 

har en enad syn mellan tjänstemän och politiker, samtidigt som de överensstämmer med 

riktlinjerna i översiktsplanen. Alingsås bekräftar att det går att styra lokalisering av handel i 

praktiken. Av rädsla för regional konkurrens verkar mindre kommuner i stagnerade 

regioner som Ronneby och Kalmar låta handeln utvecklas utefter marknadens villkor, med 

negativa konsekvenser inom bl.a ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter som följd. 

Dessa negativa konsekvenser kommer på lång sikt att ge oönskvärda effekter. De 

mellankommunala samråden är ytterligare ett svårbemästrat problem. Allt detta tyder på att 

det behövs en starkare regional styrning i frågan om handelns lokalisering och att 

kommunen ensam inte kan avgöra de långsiktiga konsekvenserna av den externa handeln.  

 

Under arbetets gång har jag fått en ökad förståelse för vilka parametrar som kommunerna 

väger in vid beslutsfattande. Eftersom det är en kommunal angelägenhet att besluta om 

användningen av mark och vatten så är det kommunerna som själva får värdesätta de olika 

parametrarna. Huruvida det är lämpligt att kommunerna själva får göra det avgörandet är 

inget jag vill ta ställning till eftersom det är en fråga som bör undersökas i ett större 

sammanhang, men både tidigare forskning och undersökning i denna uppsats visar att 

länsstyrelsen roll bör förstärkas. Kunskapen om konsekvenserna verkar inte saknas, även 

om stadskärnan får oförtjänt stor uppmärksamhet. Den stora frågan ligger i hur olika 

intressen och mål ska värderas i förhållande till varandra. Kalmar kommun har valt att 

värdera detaljhandelns utveckling i kommunen högre än många andra intressen som på 

lång sikt bidrar till en icke hållbar utveckling. Detta tyder på att det behövs starkare 

nationell styrning och uppföljning på hur nationella mål som miljömålen uppfylls. 

 

Näringslivskontorens har en avgörande roll då de kan styra vilka företag som etablerar sig i 

områdena. Detta kan påverka handeln i stadskärnan genom att direkt konkurerande 

verksamheter får etablera sig trots att intentionen med externhandeln är att komplettera 

stadskärnan. Medan näringslivscheferna jag intervjuat menar att marknaden styr handeln så 

bevisar Alingsås kommun att kommunen kan styra handeln. Det man ska komma ihåg är att 

Alingsås utnyttjar sina regionala fördelar. I en expanderande storstadsregion har de 

möjlighet att våga vara annorlunda medan Ronneby och Kalmar på olika sätt är drabbade 

av regionala ojämnheter. I Alingsås har kommunen särskiljt uppgiften att utforma 

näringslivsmål med att utföra målen, vilket förmodligen hjälper kommunen att utföra sina 

målsättningar.   

 

Studier från Boverket, Vägverket, Glesbygdsverket och Svenska naturskyddsföreningen visar att 

externhandeln för med sig negativa konsekvenser för respektive expertområde som undersöks. Att 

kommunerna inte tar större intryck från rapporter ifrån statliga verk och andra intresseföreningar är 

beklagligt. Ett intryck från Alingsås som jag kommer ta med mig är att enighet mellan kommunens 

planerare och beslutande politiker kan uppstå genom ständiga dialoger och långsiktigt konsekvent 

arbete.   
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