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Förord 
Detta arbete utgör den slutgiltiga delen av kandidatprogrammet 
i Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet omfattar 
15 högskolepoäng och genomförs som en självständig uppgift där färdigheter 
och kunskaper från studietiden tillämpas. 
 

Sarah Hassib, Karlskrona, 2011-08-12 
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1. Sammanfattning 
I Sverige har kommunerna planeringsmonopol enligt Plan- och 
bygglagen. Frågor om etableringar av externa köpcentra har ofta en 
regional karaktär, då dessa lockar kunder från ett större område. 
Enskilda kommuner har ofta haft svårt att hävda sig gentemot stora 
handelsföretag då det handlar om etableringar i externa lägen. Utan en 
regional samordning riskerar kommuner att spelas ut mot varandra och 
alltfler externa handelsetableringar tillåts, utan att kommunerna gjort 
de strategiska överväganden som krävs för att få en långsiktigt hållbar 
utveckling.  

Plan och Bygg Lagen föreslår fysisk planering för att ge förutsättningar 
för en levande stad och för samhällets liv och framväxt. Handeln är 
viktig i en väl fungerande stad och det är därför viktigt att alla ges 
tillgång till det. Handeln är nödvändig för allas överlevnad eftersom 
den skapar naturliga möten och samband mellan oss människor.  
Boverket anser att handeln kan vara lämplig i externa lägen och att det 
är kommunerna som ska ge de rätta förutsättningarna och ställa de 
rätta kraven för en funktionsduglig handel. (Boverket, 2004, s 7) 

Pågrund av att externhandels etableringar ligger utanför staden så 
medför det att bilresorna blir fler. Människorna får det svårt att ta sig 
till dessa platser utan egen bil och omvandlingsvågen i handeln har 
blivit en allvarlig motkraft till de nationella ansträngningarna att minska 
biltrafikens buller, resursförbrukning och utsläpp av klimatpåverkande 
och sjukdomsalstrande ämnen. (Alarik, 2003, s4) 

2004 konstaterade konkurrensverket att Sverige har bland de högsta 
priserna i Europa på livsmedel. Detta har ofta använts som argument 
att vi i Sverige bör tillåta mer handel i externa lägen. I själva verket har 
Sverige redan en mer liberal syn på sådana lokaliseringar jämfört med 
många länder i Europa. Trots detta är matpriserna höga i Sverige.  Men 
att på en plats kunna veckohandla, samtidigt ha samma plats som 
utflyktsmål på helgerna är något som många människor ser som 
positivt och mycket tyder på att stora affärsetableringar är här för att 
stanna.  

Handeln hänger samman med transporter och den söker sig till ställen 
med goda kommunikationer. Förr byggdes städerna vid åmynningar, 
där handelsleder korsades och så småningom vid järnvägsknutar. 
Numera utvecklas bostäder och service oberoende av varandra. De 
dagligvarubutiker som skulle finnas på bekvämt gångavstånd från 
bostaden håller på att försvinna.  Det finns en del människor som är 
skeptiska över den strukturomvandling som sker inom handeln idag, de 
är rädda för att den starkt kommer att påverka hur samhället ser ut 
imorgon. (Alarik, 2003, s 7) 
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2. Inledning 
Externhandel är ett handelsområde som ligger utanför stadsdels- eller 
tätortscentrum. Svensk stadsplanering har sedan 1930 byggt på idén 
om separata områden för arbetsplatser, bostäder, handel, universitet 
etc. I Sverige började stormarknader anläggas under 1970- talet och 
har sedan dess upplevt kraftig tillväxt. (Forsmark, 2001) 
Stormarknadskedjor förlägger ofta sin verksamhet som 
externetableringar, då marknaderna är stora och vanligtvis riktar sig till 
en bilburen köpkrets. I externa områden är marken billigare än 
motsvarande yta i centrala delar och samverkan med andra kedjor är 
inte ovanlig, i form av köpcentra som rymmer flera butiker under 
samma tak.  

Etablering av externhandel kan utarma handeln i stadskärnan och i 
bostadsområden vilket kan drabba socialt svagare grupper, som har 
svårigheter att ta sig dit. Resor till externa handelsetableringar görs till 
90 % med bil, vilket strider mot miljömålet ”minskade transporter”. 
Butikerna kräver platser som kan nås av många kunder. Därför placerar 
sig många handlare längs motorvägar, där många passerar. Detta kan 
vara en anledning till varför närbutiker försvinner, de är oftast 
placerade i grannskap där få utomstående passerar. Öppettider och 
lägre priser är också viktiga faktorer för att välja externa etableringar 
för sina inköp. Det sägs ofta att externhandelsetableringen ökar 
konkurrensen. Detta kan leda till att underlaget för handeln i centrum 
minskar så att det blir färre butiker. Kampen om köpkraften kan också 
till viss del pressa kommunerna till att satsa på externa etableringar 
eftersom de kan locka kunder från närliggande kommuner, då minskar 

underlaget i det lokala centrat men tar istället köpkraft från 
grannkommunen.  

Det finns studier som visar på negativa konsekvenser i samband med 
externa handelsetableringar i form av trafikarbete och utsläpp. Trots 
det är kunskapen om detta dålig ute i kommuner och regioner. 
Dessutom finns få eller inga analyser av vad en förtätning av 
etableringar får för konsekvenser. Där god tillgänglighet har funnits 
genom tiderna och där olika transportmedel har mötts, har blivit 
platser där marknadsplatser har bildats. Utifrån detta ökar förståelsen 
av handelns betydelse för staden, det var handeln som gav staden dess 
liv och även förutsättningen att fortsätta finnas till. (Neergard, 2005, s 
9) 

Under 1950- och 60-talet ville folk flytta ut till landsbygden igen. Detta 
blev möjligt i och med bilens intåg i vardagen och förorter runt om 
städerna började växa fram vilket ställde nya krav på närhet till handel 
och service. Avståndet mellan stadskärnan och boendet hade ökat och 
handeln blev tvungen att finna en lösning som passade de nya bilburna 
kunderna. Butiker och annan service anlades samlat runt ett litet öppet 
torg vars baksida anslöt till stora parkeringsplatser. Dessa 
kompletterades senare av parkering utmed vägen vilket lockade fler till 
att stanna. Snart omgavs dessa små torg av stora parkeringsytor och 
den tidigare nära bosatta kundkretsen hade flyttat därifrån. De 
medverkade till bildandet av en mer specifik och nischad handel, 
storköpsmiljöer skiljdes från exklusiva gallerior, och under 1990-talet 
byggdes flera externa köpcentrum som alternativ till stadens kärna och 
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centrum. Dessa köpcentrum har i de flesta städer och samhällen slagit 
hårt mot stadsdelscentra och stadskärnor.  

De externa köpcentrumen har haft en stark utveckling i storstäderna 
och framförallt har de externa köpcentrumen har utvecklats ännu 
bättre i mindre städer. Under 1990-talet har externhandeln vuxit med 
hela 85 procent i Sverige. Det har påståtts att det är cityhandeln som 
förlorar på de externa köpcentrumen. Så är det dock inte, utan det är 
den perifera handeln som framförallt har tappat. Idag står 
externhanden för cirka 20-25 % av all handelns totala omsättning. 
(Neergaard, 2008, s16) 

2.1 Definition av begrepp  
Det finns många olika uppfattningar om betydelsen av beteckningen 
”externhandel”. Under senare år har benämningen ofta använts för att 
beskriva utflyttning av detaljhandel från stadskärnor. Ordet 
externhandel har fått betydelsen ”utanför stadskärnan”. (Handels 
Utrednings Institut, 1990, s 8) 

Med externa affärsetableringar avses en etablering med mer än 2000 
kvm bruttoarea för dagligvaru- eller sällanköpshandel och som ligger 
utanför tätorten i biltrafikorienterat läge. 

Med halvexterna affärsetableringar avses etableringar med mer än 
2000 kvm bruttoarea för dagligvaru- eller sällanköpshandel och som 
ligger i anslutning till samlad bebyggelse, i ett tätortsnära men 
biltrafikorienterat läge med möjlighet till gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. 

Med cityhandel avses detaljhandel som sker i stadskärnan. Perifer 
handel är sådan handel som sker utanför stadskärnan. 

Det förkommer även begrepp på varugrupper. Med dagligvaror avses 
livsmedel, parfym, tobak, tidningar och blommor.  

Det är viktigt att skilja externa affärsetableringar från begreppet 
stormarknader. Stormarknader förekommer ofta i halvexterna eller 
externa lägen, men är begränsade till ett sortiment, dvs. dagligvaror 
med stort inslag av sällanköpsvaror som kläder, byggmaterial m.m. 
(Ljungberg, 2004, s 12)   
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2.2 Syfte  
Frågan om externhandels påvekan på stadskärnan är en ständigt 
återkommande diskussion, och aktualiserades än en gång då handels 
utrednings institut anordnade ett seminarie som resulterade i en 
rapport om ämnet. Denna rapport och att ämnet är ett aktuellt 
forskningsområde ligger till stor del bakom mitt intresse och anledning 
till att jag valt att fördjupa mig i detta ämne och de externa 
etableringarnas för och nackdelar. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka externhandelns 
påverkan på omgivningen, där fokus, sett ur olika intressenters 
perspektiv, ligger på att se på effekterna av etableringen för centrum.  
Försöka urskilja fördelarna och nackdelarna med externhandel och 
undersöka hur planering sker på bästa sätt för externa etableringar, 
samt se hur dessa etableringar påverkar regioner. Uppsatsen är en 
litteraturgenomgång som bygger på statliga utredningar, 
konsultrapporter, föreningsskrifter och några vetenskapliga verk, samt 
intervjuer men tjänstemän från olika kommuner. 

 I detta kandidatarbete kommer det även ges en inblick i hur det ser ut i 
dagsläget. Anledningen till detta valda ämne är för att det som händer i 
periferin är intresserant och aktuellt, i och med att det sker 
förändringar inom handeln idag. Detta ämne känns relevant då externa 
etableringar diskuteras om de påverkar stadskärnan eller inte.  Jag är 
medveten om att även aspekter som miljö och socialt liv som 
externhandel medför påverkar, men avgränsningen av detta arbete 
fokuserar på för- och nackdelar med externa etableringar samt 

påverkan på stadskärnan. Eftersom detta är ett teoretiskt tema ska 
arbetet utgå från rapporter och artiklar som har olika perspektiv inom 
ämnet för att få deras syn på externa etableringar. I arbetet fokuseras 
det även på städer för att se om externa etableringar har påverkat 
deras stadskärna eller inte. Kalmar, Karlskrona och Jönköping är de 
valda städerna. 

2.3 Frågeställningar 
- Hur påverkar externa etableringar stadskärnan? 

- Vilka för- och nackdelar finns det med externa etableringar? 

2.4 Metod 
Detta arbete kan sammanfatta externhandeln i planeringen, då arbetet 
ger en inblick i hur det hela startade, hur det fungerar i 
detaljplaneringen, plan- och bygglagen, hur det kan se ut vid 
regionalplanering och ger även en inblick i vad utvalda tillfrågade 
kommuner har för erfarenheter av detta.  

För att besvara syftet och mina frågeställningar har jag tagit hjälp av 
böcker och skrifter samt intervjuer med tjänstemän. Grundkartorna 
som används i detta arbete är hämtade från lantmäteriet och är 
beviljade för publicering.  

Litteraturen som använts i detta arbete kan delas in i två fack, 
vetenskapliga verk och fackmässiga rapporter och genom att granska 
olika skrifter från bland annat boverket, vägverket, handelns 
utredningsinstitut, och naturskyddsföreningen ska frågeställningarna 
besvaras. Dessa källor är kunskapsunderlag från myndigheter och dessa 
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myndigheter är valda för att de är insatta i sitt område vad det gäller 
deras påverkan av externhandel. Ett problem har varit att finna 
relevant vetenskaplig litteratur inom ämnet och arbetet har fått förlita 
sig på rapporterna från dessa myndigheter. De vetenskapliga källor 
som arbetet har grundats sig på är bland annat Jan Gehl och Bengt O.H 
Johansson. Dessa böcker har använts till att ta fram information om 
hur externa centrum bildas och hur staden ska utformas för att passa 
invånarna.  

Tillförlitliga och säkra källor till detta ämne har varit svårfunnet, då t.ex. 
handelns utredningsinstitut är ett konsultföretag och Sveriges 
naturskyddsförening kan ses som en tankesmedja. Det är svårt att säga 
hur detta har påverkat arbetet, jag anser ändå att professionen och 
kunskapen bakom dessa myndigheter kan anser tillräcklig och därför 
har inte arbetet påverkats nämnvärt.   

Även intervjuer med tjänstemän från tre slumpmässigt valda 
kommuner (Kalmar, Karlskona, Jönköping) har ägt rum. De intervjuade 
har alla haft intressen i näringslivet. Med hjälp av förskrivna frågor som 
ställdes till de intervjuade har deras svar sammanställts och kan därför 
jämföras med varandra. Intervjuerna har varit både muntliga i form av 
personlig intervju och telefonintervju samt digital kontakt i form av 
mail.  

Det som uppsatsen tar upp appliceras sedan på Ronneby kommun, 
som just nu håller på att etablera externhandel, detta för att tillämpa 
kunskaperna om extern handel på ett ofärdigexploaterat område. Det 
har påverkat arbete på så vis att det finns då möjlighet att se 

externhandels påverkan på staden och det finns då möjlighet att 
undvika eventuella svårigheter med att införa externa etableringar. 
Även en tjänsteman från Ronneby kommun har blivit intervjuad, detta 
för att få information om hur det ser ut i kommunen just nu. 

Information om externhandel från andra länder i Norden så som Norge 
och Danmark, samt USA och Storbritannien presenteras också, detta 
för att visa på hur externhandel kan se ut utanför Sverige.  

 
2.5 Förväntat resultat 
Det som förväntas att få ut av detta arbete är att komma fram till hur 
externa centrum påverkar livet i stadskärnan, se hur det som händer i 
periferin påverkar och vilka effekter som kommer till i och med 
etablering av externa områden. Det förväntade resultatet är att med 
hjälp av den litteratur som använts kunna dra en slutsats om hur 
externhandeln faktiskt påverkar. Få reda på om externhandeln är 
positiv eller negativ för stadskärnan. Viktigt att ha med i åtanke är 
vetskapen om att olika värderingar finns sett från olika perspektiv: en 
individ, en mindre grupp (till exempel butiksinnehavare i centrum) och 
en större grupp (till exempel arbetssökande resp. kunder i en region). 
Eftersom att frågeställningen är relativt subjektiv är det viktigt att 
tänka på att det finnas med i åtanke att vetenskapen om att en 
förändring eller attityd av resultat kan värderas utifrån olika perspektiv, 
beroende på var individens intresse ligger.  
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2.6 Bakgrund 
Mallarna för expansion av externhandel hämtades från USA och har 
funnits sedan slutet av 1800-talet och externhandel är därför ingen 
nyhet. Dock är mängden och dominansen i stadskärnan relativt ny. I 
Sverige öppnades det första externa centrumet 1970 i Valbo utanför 
Gävle. Detta blev inledningen till en utveckling av nya perifera 
centrumetableringar. (Johansson, 1997, s.68) Utvecklingen av externa 
centrum började under 70 talet sätta sina spår samtidigt som 
centrumhandeln började återgå till specialvarubutiker och under 70 
talet tog även de externa stormarknaderna över mer och mer av den 
avstannade försäljningen.  

Kommunerna drev under 60- och 70-talet den stora förnyelsen av 
städerna. Det handlade om den fysiska planeringen, det var fokus på 
att riva äldre och nergångna hus, breddning av gatorna skulle ske för 
att skapa plats åt bilarna och åt affärsverksamheter, men även öka 
standarden för de boende. Detta sätt att arbeta kritiserades av 
politikerna eftersom det inte motsvarade förväntningarna på det som 
stadens människor hade tänkt sig, och framför allt handlade det om att 
det estetiska värdet försvann. Politikerna i kommunfullmäktige är 
beslutsfattare och de hanterar utvecklingen och i och med detta 
minskade kommunernas möjligheter att genom förnyelseprojekt göra 
stora stadsomvandlingar bland annat på grund av att ekonomin inte 
längre räckte till.  

80-talets högkonjunktur förde med sig nytt intresse för investeringar i 
stadskärnorna. Medborgare engagerade sig i stadsförnyelsedebatten 

och intresset låg hos det privata näringslivet medan kommunerna höll 
sig passiva.  

 Kommunerna blev ifrågasatta vad det gällde om de kunde driva stora 
förnyelseprojekt. Planeringen övergick till förhandlingar vägledda av 
byggintressenter. Lösningen blev ett begrepp som kallas 
”fastighetsförädling”. Det handlade inte om rivningar eller 
totalförnyelse utan om olika återgärder som skulle höja värdet på 
fastigheterna, antingen genom statushöjande ombyggnad eller genom 
tillägg. Tilläggning av vindsinredningar gjorde att taklandskapet 
förändrades och överglasning av gårdar var ett annat sätt att utnyttja 
fastigheten, ibland kombinerades det med gallerior. De allmännyttiga 
bostadsföretagen byggde nya bostadshus företrädesvis i stadens 
periferi, medan fastighetsförädlingen i centrum drevs mest av privata 
ägare. (Johansson, 1997, s.116) 

Handeln flyttade ut till externcentra för att lämna plats åt 
specialbutiker. När markvärdet höjdes blev det lönsamt för 
fastighetsägarna att investera. Byggnader med både kontor och 
bostäder började komma och hamnområdena blev eftertraktade tack 
vare sin utsikt. Inspiration hämtades från USA och mot 80-talets slut 
var det en höghusvåg som startades i olika städer (Johansson, 1997, 
s.117). I och med att handeln flyttade ut ur stadskärnorna så minskade 
omsättningen i city som resulterade i att fastighetsvärdena sjönk 
ytterligare. Detta bidrog till att föreningen ”Förnya stadskärnan” 
bildades. Deras jobb blev att få tillbaka attraktiviteten till stadskärnan, 
och det skedde genom utbyte av erfarenheter. Målet var att få folk att 
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tillbringa tid i staden, en attraktiv kulturmiljö ingick i konceptet 
(Johansson, 1997, s.118).   

År 1951 fanns det cirka 30 000 dagligvarubutiker i Sverige, idag finns 
det endast ca 6 000 butiker kvar. Det sker idag en omfattande 
planering för externa detaljhandelsetableringar i kommunerna och 
ungefär en tredjedel läggs på helt nya platser.  

Att handeln har samlats till färre platser, mest till externa köpcentrum, 
beror dels på att det skett en urbanisering och dels på att 
bilanvändningen har ökat. Eftersom de externa etableringarna är 
lokaliserade intill stora vägar är det en av anledningarna till bilens 
betydelse för dessa etableringar. (Neergard, 2005, s 115 )  

I och med att externa handelsetableringar ger tillgång till billig mark 
och stort kundunderlag så är denna utveckling av externhandel 
tilltalande för många företag. Även att logistiken underlättas och ger 
billigare transporter som i sin tur leder till att de kan hålla lägre priser 
som attraherar mer kunder som i sin tur leder till att fler företag 
intresserar sig för externa lägen.  Att företräda en stor verksamhet gör 
det även möjligt att förhandla fram bättre annonsvillkor vilket i sin tur 
möjliggör mer intensiv och samordnad marknadsföring. (Neergard, 
2005, s 116 ) 
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3. Planering 
3.1 Plan och Bygg Lagen (PBL) och översiktsplanen 
Alla kommuner har en översiktsplan som anger grunddragen i 
användningen av mark- och vattenområden i hela kommunen. I 
översiktsplanen redovisar kommunen sin vision på hur den byggda 
miljön ska utvecklas och bevaras, hur kommunen tänker tillgodose 
redovisade riksintressen och hur de tänker följa gällande 
miljökvalitetsnormer. 

 I översiktsplanen kan hushållningsbestämmelserna i miljöbalken 
preciseras. Till exempel kan kommunen utpeka vilka områden som kan 
vara lämpliga eller olämpliga för etableringar av köpcentra. Det är plan- 
och bygglagen, PBL, som styr planeringen av allt byggande, inklusive 
handeln. En mängd aspekter måste beaktas för att en önskad 
utveckling ska kunna uppnås, däribland miljöskydd, naturvård, 
vattenförsörjning och trafiksäkerhet. Tyvärr ger inte lagen mycket 
vägledning när det gäller hur avvägningen mellan olika intressen ska 
göras om intressekonflikter uppkommer. Plan- och bygglagens 
miljöstyrning är på så vis svag men denna svaghet kompenseras i viss 
mån av att bestämmelser i övrig miljölagstiftning gäller samtidigt. 
Viktigast av dessa är miljöbalken (MB). PBL och MB är kopplade till 
varandra. Bland annat ska MB:s regler om riksintressen, 
miljökvalitetsnormer och naturskyddade områden tillämpas vid 
planläggning och prövning av bygglov enligt plan- och bygglagen. De 
kommunala planerna har i sin tur en styrande eller vägledande 
inverkan på tillståndsprövningen enligt miljöbalken. Plan- och 

bygglagen innehåller utförliga regler om hur själva den fysiska 
planeringen ska gå till rent praktiskt. (Boverket, 2008, s 48) 

Kommunens planering av handel kan ske på olika nivåer, i 
översiktsplanen eller i en handelspolicy, i detaljplanen och genom 
bygglov. Handel bör planeras i ett tidigt skede, och inledningsvis på en 
översiktlig nivå.  

Nedan kommer ett stycke om hur planering av externhandel sker 
utifrån Plan- och bygglagen, som är det redskap kommunerna har för 
att göra sina prioriteringar i den fysiska planeringen, då t.ex. när det 
gäller handelns lokalisering och omfattning. 

I kommunernas översiktsplan anges den övergripande 
markanvändningen och är oftast det effektivaste sättet att påverka 
planeringen i kommunen. I den översiktliga planeringen är det viktigt 
att se till att planerna för handel överensstämmer med kommunens 
övriga utvecklingsplaner för t.ex. trafik och bebyggelse. Etablering av 
externa köpcentrum påverkar oftast både den egna kommunen och 
grannkommunernas handels- och trafiksituation eftersom de kräver ett 
stort kundunderlag. Kommunen är därför skyldig att göra 
konsekvensbedömningar med hänsyn till handel och trafik. Eftersom 
att etablering av externa handelsplatser ofta innebär en betydande 
miljöpåverkan krävs också en miljökonsekvensbedömning (MKB) för 
dessa planer. I PBL uppges att en MKB alltid ska upprättas när 
detaljplanen avser ett köpcentrum eller liknande. Med 
miljökonsekvensbedömningar menas konsekvenser för 
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markanvändning, såsom buller, natur och kulturvärden samt utsläpp till 
luft.  

Trafikutredningen är en viktig del av MKB:n, eftersom besökarnas resor 
och godstransporterna ofta står för den största miljöpåverkan vid en 
handelsetablering. Om trafikutredningen kommer fram till att trafiken 
ökar lokalt eller regionalt bör en MKB upprättas. Detsamma gäller om 
planen kan förväntas överskrida de lagstadgade miljökvalitetsnormerna 
för luft och vatten eller riktlinjerna för buller. I planerandet av externa 
etableringar rekommenderas det därför alltid att göra en 
trafikutredning eftersom alla externa etableringar mer eller mindre 
påverkar trafikarbetet och därmed miljömålet om kraftigt minskade 
koldioxidutsläpp.  Oavsett handelsyta rekommenderas att en 
trafikutredning görs för alla etableringar som planeras i 
biltrafikorienterade lägen. (Neergard, 2008, s 20) 

Kommunen bör även ta fram konsekvenserna för den sociala 
hållbarheten för att möta upp mot plan- och bygglagens krav på hänsyn 
till svaga grupper såsom funktionshindrade, ungdomar, äldre samt 
hushåll utan bil.  Detta kan göras i form av en tillgänglighetsutredning. 
Tillgänglighetsutredningen fokuserar på konsekvenser för medborgarna 
och deras livsmiljö. Tillgänglighetsutredningen kan ingå som en del i 
trafikutredningen eller göras separat.(Neergard, 2008, s 22) 

Kommunens stora möjligheter att redan i ett tidigt stadium planera för 
handel och annan verksamhet, samt minska miljöbelastningen från 
resor och uppnå en god tillgänglighet för alla ska inte underskattas. Det 
handlar om att i ett tidigt skede se på olika lokaliseringsalternativ som 

att till exempel minska beroendet av motoriserade transporter, ha en 
trafikutformning som prioriterar kollektiv- och cykeltrafik, ge olika 
grupper i samhället möjlighet att ta sig till etableringen och som ger 
detaljhandelsföretagen en möjlighet att nå det kundunderlag som 
behövs för att etableringen ska löna sig.(Neergard, 2008, s 23) 

Enligt PBL ska översiktsplanen visa hur kommunfullmäktige tänkt 
hantera de allmänna intressena för att få en bra bebyggelseutveckling 
och en bra markanvändning ur allmän synpunkt. Kommunen ska ha 
med de sociala, samhällsekonomiska och ekologiska aspekterna som på 
så vis ska vägleda kommunen i beslut om detaljplanläggning. Enligt PBL 
är översiktplan obligatoriskt, men den fastställs inte och den har inga 
rättsverkningar gentemot enskilda intressen. Den planerade planen ska 
ge uttryck för både långsiktiga mål och en strategi för successiva 
förändringar för att nå målen. Meningen med detta är att planen då 
kommer visa en framtida version som vid färdigställandet kan 
benämnas ”God bebyggd miljö”. Men en förutsättning för att 
översiktsplaner ska fungera i samband med stora handelsetableringar 
är att de innehåller analyser av invånarnas tillgänglighet till olika typ av 
detaljhandel, tydliga mål för hur situationen ska utvecklas hädanefter 
och strategier för att åstadkomma detta. (Boverket, 2008, s 72) 

Staden kan ses som en sinnebild för skönhet, kultur och mänskligt liv. 
Människor väljer alltmer var de vill bo utifrån hur attraktiv en stad eller 
ort uppfattas vara. Och näringslivet följer efter. Dessutom är turismen 
en ständigt ökande näring där våra svenska städer är intressanta 
turistmål. Varje stad har sin historia och sina unika drag. Bilens 
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dominans i stadsbilden, speciellt under andra hälften av 1900-talet, har 
delvis förändrat denna idyll. Det fysiska resultatet har på många håll 
blivit en stad som till stora delar är ett trafiklandskap. Även 
handelsanläggningarna utgör till stor del trafikplatser. De senare årens 
storskaliga handelsanläggningar har inte heller alltid kunnat ta hänsyn 
till den stadsmiljö som redan finns. De nya byggnadernas skala och 
handelns krav på rationalitet motsvarar sällan plan och bygglagens krav 
på estetisk kvalitet.(Boverket, 2004, s 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Detaljplanering 
När kommunen har planmonopol betyder det att kommunen själv 
bestämmer hur mark och vatten ska användas inom kommunen och att 
de avgör om detaljplaner ska upprättas. 

Planmonopolet innebär däremot inte att det är fritt fram för en 
kommun att besluta precis som den vill. Utan planeringen ska uppfylla 
nationella mål och medverka till en långsiktig hushållning med bl.a. 
mark, energi och utgångspunkten i planeringen ska innebära ett 
hållbart samhälle enligt PBL. Med ett hållbart samhälle menas att både 
ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska aspekter skall tas hänsyn 
till. 

I planarbetet ska kommunen väga samman allmänna och enskilda 
intressen samt att det är kommunens roll att bevaka de allmänna 
intressena. Det är viktigt att kommunen gör en realistisk bedömning av 
det allmänna intresset av en etablering. (Boverket, 2008, s 30) 

Det är vanligt att kommunernas nytta av nya etableringar beskrivs 
svepande eller präglas av önsketänkande. 

Eftersom en externhandelsetablering kan påverka grannkommuner kan 
de kommuner som påverkas av en detaljplanen delta i 
detaljplaneprocessens samrådsskede, komma in med yttranden samt 
överklaga antagandet av planen till länsstyrelsen. Ett annat problem 
med externhandelsetableringar är att grannkommuner kan göra stor 
skada på den egna handeln, även om kommunen säger nej till egna 
stormarknader. Alla kommuner är dock enligt PBL skyldiga att ta emot 



14 
 

synpunkter från berörda grannkommuner om en plan bedöms få 
effekter även utanför kommunens gränser. Den kommun som tycker 
att ”grannen” inte tar tillräckligt stor hänsyn kan överklaga en plan till 
länsstyrelsen. Länsstyrelserna ska se till att länet utvecklas i gynnsam 
riktning och att de nationella målen, såsom hållbar utveckling, 
tillgodoses i lokala beslut. Länsstyrelserna har också en viktig roll för att 
utveckla en regional samsyn, t.ex. i fråga om större 
handelsetableringar. (Boverket, 2008, s 32) 

Enligt PBL ska länsstyrelsen pröva kommunens beslut att anta, ändra 
eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser om det kan 
befaras att beslutet innebär att:  

1. ett riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,  

2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och 
vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett 
lämpligt sätt, 

3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, eller 

4. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och andras 
hälsa till risken för olyckor, översvämning eller erosion 

En detaljplaneprocess startar med ett tidigt samrådsmöte där 
detaljplanen och behovet av analyser diskuteras med kommunens 
förvaltningar, exploatören och eventuella sakägare. Kommunen 
bedömer behovet av olika utredningar och vilken omfattning som krävs 
av utredningarna. Ett planprogram skall formuleras och det ska uppge 
omfattningen av förändringen som planeras. I utställningsskedet som 

följer efter att det ovanstående skett så diskuteras där utformnings- 
och utförandefrågorna. Sedan utarbetas ett första utkast till detaljplan, 
därefter följer den formella utställningen av planförslaget. Efter 
utställningen av detaljplanen görs en sammanställning av de yttranden 
som kommit in angående planen. 

Eventuella regleringar kan av kommunen göras på deltaljplanen, ett 
skäl för särreglering kan vara att förebygga negativa miljöeffekter, t ex 
som en följd av ökat trafikarbete. Men för att hänvisa till ett sådant skäl 
måste det finnas en utredning som visar att dessa effekter skulle 
uppkomma om handeln inte regleras. Om kommunen ska precisera 
detaljplanen måste det enligt PBL vara ett betydande skäl, vilket 
exempelvis ett sådant kan vara om kommunen vill skydda stadens 
centrum exempelvis. Ett annat skäl kan vara att förhindra nedläggning 
av bostadsnära livsmedelsbutiker. (Boverket, 2008, s 35) 

Detaljplaner antas av kommunfullmäktige och om ingen av de berörda 
kommunerna överklagat beslutet vinner förslaget och detaljplanen kan 
vinna laga kraft. 

Detaljplaner är juridiskt bindande på det sättet att markägaren har rätt 
att få bygglov för åtgärder som överensstämmer med planen. 
Detaljplaner har också betydelse för prövningar enligt miljöbalken, 
eftersom den inte får ge tillstånd till verksamhet i strid mot 
detaljplaner. Just köpcentra i sig kräver emellertid inte något tillstånd 
enligt miljöbalken. För att bygga nya byggnader eller anläggningar eller 
ändra användningen av detaljplanen krävs bygglov från kommunen. 
(Boverket, 2008, s 39) 
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Underlag inför beslut om antagande av detaljplan för större 
handelsetableringar innebär att det enligt boverket finns: 

1. En tydlig kartläggning av planområdet och planens influensområde. 

2. Ett klargörande av egenskaperna hos den verksamhet som planen 
avser 

3. Beskrivning av de effekter som kommer att uppstå vid planens fulla 
utnyttjande.  

4. En sammanvägning av den påverkan planens genomförande kan 
komma att få för de allmänna intressena. 

Bra underlag inför beslut om antagande av detaljplan för större 
handelsetableringar innebär att det finns en tydlig beskrivning av 
konsekvenserna jämfört med ett rimligt nollalternativ och med 
alternativa lokaliseringar(Boverket, 2008, s18).  
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3.3 Regionalplanering 
Stadskärnans attraktionskraft består av ”helheten”, medan en 
funktionell organisation avseende utbud, prisbild och tillgänglighet är 
avgörande för de externa marknadsplatsernas attraktionskraft i 
regionen. Stadskärnor och externhandelsområden konkurrerar om 
regionens köpkraft, samtidigt som de har ett komplementärt 
förhållande. Externhandeln domineras av volymhandel och ibland 
externa köpcentrum, medan stadskärnorna utgörs av gallerior samt 
småskalig, kvalitativ och serviceinriktad shopping med kläder och 
fritidsvaror kompletterad med caféer, restauranger samt övrig 
kommersiell och offentlig service. 

Konsekvenserna av etableringar i externa lägen har en regional 
påverkan och det finns en målsättning att städerna och tätorter ska ha 
en funktionell handels- och servicestruktur för att skapa goda 
förutsättningar, för att detta ska ske behövs det insatser för att 
förbättra tillämpningen av PBL och det behövs åtgärder för att stärka 
stadskärnor så att dessa blir attraktiva för exempelvis 
handelsetableringar. Det är därför viktigt med en regional och 
mellankommunal samordning. Det kan exempelvis handla om åtgärder 
för att öka tillgängligheten, förbättra den offentliga miljön eller öka 
boendetätheten. Handel och service är väsentliga funktioner för att 
skapa attraktiva stadskärnor och bostadsområden. En attraktiv 
stadskärna har en viktig varumärkesfunktion till fördel för 
tillväxtmöjligheterna i den berörda kommunen och regionen. Handel 
och service bidrar dessutom till stadskärnans och stadsdelarnas sociala 
liv. Det behövs därför en aktiv planering och åtgärder för att göra 

stadskärnor mer attraktiva för bland annat etablering av handel och 
service. För att detta ska underlättas föreslår Boverket att 
länsstyrelserna får i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag 
för detaljhandel, att kraven i PBL på mellankommunal samordning och 
beslutsunderlag vid externhandelsetableringar stärks samt att 
länsstyrelsernas ansvar tydliggörs och att regeringen medverkar till att 
säkerställa en långsiktig utveckling av svenska stadskärnor och 
stadsdelscentra genom att inrätta en särskild fond för ekonomiskt 
bidrag till organisationer som ger erfarenhets- och kunskapsstöd till 
kommuner och lokala centrumföreningar samt aktivt medverkar till 
nybildning av centrumföreningar.(Boverket, 2004, s 135) 

Det kan noteras att det i Sverige på senare tid har utvecklats ett 
växande intresse för regional planering hos kommuner och näringsliv. 
Detta har kunnat märkas bland annat i att allt fler kommuner 
samverkar kring olika mellankommunala frågor för att stärka den egna 
regionen, till exempel i form av regionförbund. I samarbete regioner 
emellan kan ett regionalt utvecklingsarbete vara aktuellt. Detta arbete 
är då det strategiska styrinstrumentet i den regionala 
utvecklingsplaneringen. Det regionala utvecklingsprogrammet har två 
huvudsakliga roller. I första hand är det den regionala nivåns eget 
styrdokument för regional utveckling. Den andra rollen är att de 
regionala utvecklingsprogrammen är tänkta att vara ett viktigt underlag 
för regeringens bedömningar av utvecklingen och av centrala insatser i 
regionerna. Det är viktigt med dialog i arbetsprocessen med att ta fram 
ett regionalt utvecklingsprogram, så att organisationer och 
myndigheter som inte är delaktiga vid framtagandet och intresserade 
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medborgare ska få möjlighet att påverka och ha kännedom om 
innehållet.(Boverket, 2008, s5) 

66 % av Sveriges kommuner anser att det finns ett behov av ökad 
regional dialog i frågan om externa affärsetableringar. Det är 
framförallt de kommuner som inte har någon etablering som vill ha en 
ökad dialog.  Det är endast hälften av kommunerna som har externa 
eller halvexterna affärsetableringar som behandlar frågan i 
översiktsplanen.    

I kommunerna och regionerna väger oftast inte de nationella 
målsättningarna lika tungt som de lokala intressena, men det finns ett 
behov av att samordna och tillvarata nationella intressen i den 
kommunala och regionala planeringen. 

Länsstyrelsernas inställning till externa etableringar fokuserar ofta på 
ökad regional konkurrens. Externa etableringar attraherar bland annat 
pågrund av sitt bredare utbud. En annan förklaring kan vara att 
cityhandeln, på grund av ett bredare utbud, tillsammans med 
externhandeln i större kommuner är ett mer intressant alternativ för 
konsumenter i grannkommunerna än motsvarande köpcentra i mindre 
kommuner. När det gäller effekterna på stadskärnans handel är 
skillnaderna mellan stora och små kommuner obetydliga. Externcentra 
har endast en marginell effekt på cityhandeln, oavsett om etableringen 
har skett i en liten eller stor kommun. Effekterna på övrig handel skiljer 
sig dock åt mellan de olika kommuntyperna. (Bergström, 2000, s 339) 

 

Externa etableringar attraherar konsumenter från kringliggande 
kommuner och från den handel i en kommun som inte finns i centrum 
eller i anslutning till externetableringarna. Cityhandeln har därför 
tappat något till externhandeln. Utvecklingen för den övriga handeln är 
inte förvånande, då detaljhandeln under långa perioder i såväl Sverige 
som internationellt kommit att gå mer och mer mot stora köpcentra. 

Konsumenter som kommer från andra kommuner köper framför allt 
dagligvaror, medan övrig handel i den kommun där externetableringen 
är lokaliserad har tappat inom sällanköpshandeln. 

Skillnaden mellan externetableringar som byggs i mindre kommuner är 
att de inte i samma utsträckning som i större kommuner lyckas 
attrahera köpkraft från kringliggande kommuner. En möjlig förklaring 
till resultatet kan vara att centralorten ofta är större i stora kommuner, 
och därmed blir centralorten tillsammans med externetableringen mer 
intressant att besöka för långväga konsumenter.(Bergström, 2000, s 
340) 

Det är inte i första hand cityhandeln som drabbas när externhandel 
expanderar. Stadskärnorna har i regel sin egen dragningskraft och 
starka sammanslutningar som verkar för att bevara och stärka den. 
Även om cityhandeln också påverkas så sker utslagningen främst i 
halvcentrala lägen, i miljonprogrammets förortstorg och i 
omkringliggande mindre tätorter. Även handeln ute på glesbygden 
tappar i omsättning, vilket kan hota den samhällsservice som dessa 
butiker i många fall bedriver (t.ex. ombud för post, bank, apotek och 
systembolag). (Bergström, 2000, s 342) 
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3.4 Etablering 
Den viktigaste faktorn när det gäller placering av externa etableringar 
är ”Läget”.  

Läge i förhållande till kunderna, i förhållande till konkurrenterna och 
läge i förhållande till annan handel. Handelns lokalisering påverkas av 
utbudets räckvidd, om konsumenten anser det vara värt att övervinna 
för att nå ett visst utbud, och handeln påverkas av tröskelvärdet, det 
minsta kundunderlag en verksamhet behöver för att vara lönsam. 
Teorin är användbar men i verkligheten är den mer mångsidig än så i 
och med att samhället utvecklats och konsumenter blir mer rörliga och 
synen på avstånd förändras. (Neergaard, 2005, s 119 ) 

En någorlunda ny trend är handelsklusterna i externa lägen. Denna 
trend ger kunderna valfrihet och möjlighet till jämförelse. Det 
viktigaste etableringsskälet är vilka grannar butikerna har, och 
konceptet ”handel föder handel” är något handeln kan utgå ifrån. De 
butiker som inte har egen stark attraheringskraft betonar att det tyngst 
vägande skälet till lokaliseringsbeslut är vilka andra butiker som finns i 
området. För butiker med stark egen attraktionskraft är grannarna av 
mindre betydelse. 

Andra orsaker till extern placering är billigare tomtmark och behov av 
stora affärsytor. Externhandeln är ute efter god tillgänglighet för dem 
med bil genom att de önskar etablera sig vid stora trafikleder och där 
parkeringstillgången är stor. Tillgängligheten för icke bilburna sägs vara 
viktig, men har i den faktiska utvecklingen visat sig vara av oväsentlig 
betydelse. Detta för att de köpstarka bilburna kunderna ökar i antal i 

och med ekonomisk tillväxt med ökat bilinnehav, större boendeytor, 
och inte minst ökad konsumtion (Neergaard, 2005, s 120). Stora 
handelsetableringar bör lokaliseras i lägen som erbjuder eller gör det 
möjligt att erbjuda en mycket god tillgänglighet med allmänna färdsätt. 
(Boverket, 2008, s 34) 

Det finns ingen enskild person som är ansvarig för att bevaka att den 
kommunala planeringen följer nationella mål rörande externa 
affärsetableringar. Att se över externhandels påverkan av samhället 
ligger främst på varje enskild planläggare och för att kunna hantera 
frågan är det viktigt att kunna förstå drivkrafterna och anledningarna 
bakom utvecklingen av externa etableringar. En starkt drivande kraft i 
utvecklingen mot fler etableringar av externa handelsetableringar är 
önskemålen från näringsidkare och fastighetsägare. Försäljningen i 
dessa etableringar är stor och försäljningen i de allra flesta köpcentra 
ökar snabbare än i stadskärnorna. Viktiga motiv för kommuners 
inställning är att tillåta etableringar i tidig kartläggning, detta har visats 
vara för att öka prispressen inom kommunen och därmed få lägre 
priser för kommuninvånarna. Ofta anser sig kommunerna tvingade att 
ta upp konkurrensen med externa etableringar i närliggande 
kommuner för att hindra utflödet av köpkraft från den egna 
kommunen. Kommunen har också ett intresse av att öka 
kommuninvånarnas tillgänglighet till handel. (Neergard, 2005, s 127 ) 

Den huvudsakliga handelsdragningen för centrum är förankringarna 
mellan handelns aktivitet och möjligheterna för fotgängare att ta sig till 
centrum. Tillgängligheten är väldigt viktig inom stadskärnorna, och 
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fotgängare rör sig huvudsakligen längs gågatorna. Kommuner jobbar 
därför mycket med att binda samman de huvudsakliga gågatorna med 
de sekundära, då denna utveckling binder samman gatorna i staden 
vilket resulterar i en attraktivare handelsstad.  Om en plats ligger högst 
50 meter från den huvudsakliga gågatan och saknar förankring med 
övriga gator drar platsen till sig färre handlare.  Förekomsten av 
fackhandel på sådana platser kan göra mycket för att lindra frånvaron. 
(Thomas & Bromley, 2002).  

Vanliga argument för att externa affärsetableringar ska upprättas är:  

• Fri etableringsrätt. Företrädare för handeln vill inte ha några 
begränsningar i etableringsrätten. De hävdar detta som ett 
allmänintresse, eftersom fri etableringsrätt medför ökad konkurrens 
och därmed lägre priser för konsumenterna. 

• Lägre konsumentpriser. Konsumenterna kan dra nytta av de lägre 
priser som stormarknaderna kan erbjuda, vilket kan ses som ett 
allmänintresse. 

•Arbetstillfällen. Nya arbetstillfällen och skatteinkomster är ofta ett 
huvudmotiv för kommunpolitikerna för att säga ja till nya etableringar.  

• Ökad turism. 

• Ökat inflöde från angränsade kommuner. 

 

 

 

Några av de vanligaste motargumenten: 

• Stadshandeln och glesbygdens handel dör. 

•Staden splittras. 

•Handelns sociala roll minskar. 

•Trafikarbetet ökar och trafikmiljön försämras. (Handelns Utrednings 
Institut, 1990, s 12) 

I Sverige kan handelsområden placeras utanför tätorternas centrum 
om kommunerna så önskar. Detta pågrund av att svensk lagstiftning 
ger kommunerna planmonopol där kommunerna bestämmer själva 
vart handelsområden kan etableras.  

Sverige är inte ensamma i den stora utvecklingen av externa 
etableringar och bekymren om t.ex. ökade bilresor är något hela 
västvärlden har gemensamt . I Norge och Danmark har de i princip satt 
stopp för stora köpcentra utanför tätorterna. (Alarik, 2003, s4) 
Grannländerna har en samordnad planering på regional nivå som styrs 
av nationella riktlinjer. De markerar regionvis på en karta vad som 
utgör centrum i regionens tätorter. Handeln får sedan etablera sig 
inom dessa centrum, vilket dels underlättar en samordnad utveckling i 
regionen och dels förhindrar en resurskrävande utglesning av 
bebyggelsen genom att tydliga ramar för handelns lokalisering ges till 
alla inblandade aktörer. I Nederländerna har de t.ex. valt att utveckla 
kriterier där centrum utgörs av områden som har en god tillgång till 
olika former av kollektivtrafik och där bilandelen av resorna är mindre 
än en viss angiven nivå.(Forsmark, 2001, s 11) 
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Sverige är ett av få länder i Västeuropa som inte har reglerat 
externhandeln på något sätt. Många andra länder har infört förbud 
mot sådana etableringar för att minska främst negativa miljöeffekter 
men även av rädsla för att etableringarna skall slå ut centrumhandel 
och stadskärnor.  Både Sverige och EU diskuterar att externa 
etableringar påverkar målen som rör hållbar utveckling och att 
etableringarna kan innebära avveckling av befintlig handel samt att de 
externa etableringarna ger en ökad trafik.  

Vägverket säger att externa etableringar bör konsekvensbeskrivas med 
hänsyn på bland annat: 

• Konsekvenser för trafiken 

• Konsekvenser för tillgängligheten 

• Påverkan på bebyggelsestrukturen 

•Påverkan på markanvändning 

• Samt konsekvenser för kultur, natur och estetik.  

• Konsekvenser för handeln i kommunens centrum och 
bostadsområden, samt i närliggande kommuner. (Ljungberg, 2004, s 
48) 

Handeln i kommuner med externa etableringar har ökat sin omsättning 
mest, därefter kommer kommuner med halvexterna etableringar. De 
kommuner som saknar externa etableringar har lyckats sämre med att 
öka sin omsättning. Detta pågrund av att ett antal butiker har minskat 

samtidigt som omsättningen har ökat, vilket leder till att mindre 
butiker har lagts ned medan större butiker har fått ökad försäljning. 

Vissa kommuner upplever att externa etableringar varit positiva för 
tillgängligheten för bilburna kommuninvånare och för lägre priser på 
varor, och de flesta kommuner upplever inte att miljön i kommunen 
försämrats som följd av de externa etableringarna. De kommuner som 
har externa affärsetableringar har ökat sin omsättning mest de senaste 
fem åren.( Ljungberg, 2004, s 63) 

Sveriges naturskyddsförening, (SNF), föreslår att externhandels 
etableringar ska vara tillståndspliktig enligt miljöbalken. De föreslår 
även att regeringen bör gripa in och föreslå riksdagen att införa ett 
tillfälligt stopp för utökad externhandel. Något som har skett på andra 
håll i världen, exempelvis i Norge. 

Sveriges naturskyddsförening säger även att det är uppenbart att den 
planering av handeln som görs i kommunerna idag inte är hållbar. Men 
genom en ökad grad av nationell eller regional styrning kan 
handelsetableringarna styras på ett bättre sätt. SNFs förslag är att 
lagstiftningen måste ändras för att styra handeln till centrum i tätorter 
och stadsområden för att länsstyrelsen eller andra nationella och 
regionala organ bör få en tydligare roll som samordnare och ges ett 
utökat ansvar. (Forsmark, 2001, s 9) 

I Sverige har inte cityhandeln i stadskärnan drabbats nämnvärt när 
externhandeln expanderat. Stadskärnorna har varit starka genom tät 
koncentration och brett utbud av handel, boende och aktiviteter. 
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Stadskärnan har i vissa fall påverkats men utslagningen har hittills 
främst skett i mindre centrala lägen som stadsdelscentrum, förortstorg 
och i centrum av mindre tätorter. Men enligt Sveriges naturskydds 
förening finns det anledning att oroa sig över de långsiktiga effekterna 
även för stadscentrum, eftersom att externhandelns utbyggnadstakt är 
hög. (Forsmark, 2001, s 15) 

Sverige ligger bra till när det gäller kvadratmeter handelsyta per 
invånare i jämförelse med andra länder, trots detta sker det en 
utbyggnad av externhandel och denna utveckling oroar, pågrund av att 
den medför ohållbara effekter som t.ex. transportmönster. De punkter 
som SNF oroar sig mest över är att miljön drabbas. Detta för att 
bilresorna ökar och utsläppen blir därför högre. De utan tillgång till bil, 
då exempelvis äldre och handikappade, får inte tillgång till de 
nyetablerade områdena och de får allt längre till affärerna. För dem 
som inte har tillgång till bil, 25 % av de svenska hushållen, har denna 
utveckling inneburit stora begränsningar i det dagliga livet.  En annan 
oro med externa etableringar är att omkringliggande orters aktiviteter 
riskerar att minska, vilket kan minska ”livet” i centrum, viket i sin tur 
påverkar det sociala livet. 

Boverket har därför tidigare uppmanat kommunerna att agera mot 
externhandeln och att använda sitt planmonopol för detta. (Forsmark, 
2001, s 17)  

 

 

Boverket ger tips på hur kommuner kan möta utmaningen med externa 
etableringar: 

 
• Alla kommuner behöver, som underlag till översiktsplanen, ha en 
strategi för utvecklingen av handel inom kommunen och en analys av 
handelsstrukturens ekonomiska, miljömässiga och sociala 
konsekvenser. 

• Kraven i PBL på mellankommunal samordning och på beslutsunderlag 
för externa handelsetableringar bör skärpas. 

• Regionala planeringsunderlag avseende detaljhandel bör tas fram 
bland annat som stöd för länsstyrelsernas bedömningar kring 
mellankommunal samordning enligt 12 kap. PBL och som stöd för deras 
arbete att verka för att nationella mål får genomslag i länet. 

• Åtgärder behöver vidtas för att stärka stadskärnor och 
stadsdelscentra så att dessa blir attraktiva för bland annat 
handelsetableringar.(Naturskyddsföreningen, 2007) 
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3.5 Påverkan 
Tillväxtkommuner kännetecknas av att dem utgörs av storstäder, 
kommuner med speciella förutsättningar och shoppingturism. Följden 
av denna utveckling är att detaljhandeln idag är starkt koncentrerad till 
kommuner och regioner med en stor eller starkt växande befolkning.  

Externhandel kan leda till så kallade substitutionseffekter och 
överspillningseffekter.  

Substitutionseffekter uppstår genom att konsumenter bosatta i 
centralorterna väljer att ersätta sina inköp på bostadsnära 
marknadsplatser och i stadskärnan med inköp på den externa 
marknadsplatsen. På samma sätt väljer konsumenter bosatta i 
kranskommunerna att ersätta inköp i sin hemkommun med inköp i 
centralortens externhandelsområden. Substitutionseffekterna innebär 
således att detaljhandeln i den övriga centralorten och 
kranskommunerna har en negativ utveckling samtidigt som 
externhandeln fortsätter att skörda framgångar. 

Överspillningseffekter uppstår om kranskommunernas invånare 
attraheras att besöka centralortens stadskärna för att ta del av dess 
utbud i samband med inköpsresan till centralortens externa 
marknadsplatser. (Handelns utredningsinstitut, 2008, s 8) 

En stor negativ effekt av externa etableringar lider till exempel 
bostadsnära butiker och förortscentrum av på grund av att de har svårt 
att konkurrera. Konsumenter väljer oftast att handla där utbudet är 
störst och där priserna är lägst oavsett vart affären ligger. 

Handeln i centrum kan få problem med att konkurrera vilket leder till 
lägre butikshyror för butikerna i centrum. De lägre hyrorna kan öppna 
möjligheter för etablering av nya butiker och därmed ökar utbudet och 
konkurrensen i centrum. Ytterligare en positiv effekt av den ökade 
konkurrensen kan vara att butiksinnehavare i centrum och lokala 
politiker får incitament att skapa förnyelseprogram för stadskärnan 
som bidrar till att den blir mer attraktiv. (Ljungberg, 2004, s 25) 

En effekt är att ett externt köpcentrum kan attrahera konsumenter 
från kringliggande områden som väljer att inte bara handla i det 
externa köpcentrumet utan även kompletteringshandla i den 
närliggande staden. Konkurrensen mellan butiker i de externa 
köpcentra och i staden kommer även att bidra till en prispress, vilket 
innebär en ökning av konsumenternas realinkomster, vilket i sin tur, 
givet oförändrad konsumtionsbenägenhet, kan leda till en ökad 
efterfrågan även för köpmän i stadskärnan. En tredje faktor är att ökad 
konkurrens från butiker i externa köpcentra kan leda till problem för 
köpmän i centrum initialt, vilket i sin tur kan sänka butikshyrorna i 
stadskärnan. Lägre butikshyror gör det möjligt för etablerade och nya 
köpmän i centrum att sänka sina priser och därmed förbättra sin 
konkurrenskraft i relation till de externa köpcentra.  Mer 
konkurrenskraftiga priser innebär även att cityhandlarna blir ett 
intressantare alternativ för konsumenter som tidigare valt att handla i 
mer perifera butiker. Lägre butikshyror kan dock leda till att 
fastighetsägarna väljer att göra om sina fastigheter till kontor för att 
därmed få in hyresgäster som är beredda att betala högre hyror, vilket i 
sin tur skulle påverka cityhandeln negativt. (Ljungberg, 2004, s 28) 



23 
 

Till sist kan konkurrensen från ett externt köpcentrum också bidra till 
att butiksinnehavare i stadskärnan och lokala politiker får drivkrafter 
att dra igång stadsförnyande program som bidrar till att göra 
stadskärnan till ett intressant alternativ. De konkurrenskraftiga 
priserna, det breda varuutbudet samt de goda parkeringsmöjligheterna 
gör att folk från kringliggande kommuner väljer att storhandla i det 
externa köpcentrumet. (Handels Utrednings Institut, 1990, s 11) 
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4. Stadskärnan 
En förklaring till att stadskärnorna - i de kommuner som utvecklat 
extern handel - klarat sig relativt bra i och med externa etableringar är 
att de flesta av dessa kommuner har aktiva stadskärneföreningar och 
fastighetsägare som tillsammans med kommunen genomfört 
omfattande stadsförnyelseprogram med omfattande upprustning av de 
fysiska och sociala miljöerna och renoveringar av befintliga köpcentrum 
under perioden. Föreningen Svenska Stadskärnor har haft en stor 
betydelse och det har hänt mycket positivt i många av våra 
stadskärnor. Detta i och med stor samverkan mellan kommuner, 
fastighetsägare, detaljhandeln och stadens invånare. Föreningen består 
av cirka 100 kommuner som är medlemmar och fler kommuner har 
inspirerats av de arbetsmodeller för samverkan som lyfts fram. 
Stadskärnan är, förutom handelsplatsen, även platsen för möten och 
rekreation och det behövs restauranger, uteserveringar och andra 
platser att mötas på, vilket kan ses som en viktig aspekt i och med det 
faktum att cirka 40 procent av hushållen i Sverige är enpersonshushåll.  
Variation inom handel, kultur, utbildning och service tillsammans med 
fysisk förnyelse och estetisk upprustning av stadens centrala delar har 
visat sig vara framgångsfaktorer för tillväxt och utveckling av staden. 
Stadsförnyelsen har en socialpolitisk uppgift att förbättra 
levnadsförhållandena för medborgarna. Förnyade stadskärnor blir åter 
attraktiva och därigenom konkurrenskraftiga till nyexploaterade 
externhandelsområden. Detta åstadkommes genom modernisering av 
befintlig bebyggelse, trafikmiljöförbättringar, iordningsställande av 
rivningskvarter, kvalitetshöjning av grönytor och parkeringsplatser. 

Stadsförnyelse är ett viktigt bidrag till miljöskyddet, det är inte bara det 
nya, kompletterande, som ska formas utan också det befintliga 
gemensamma samhällsbygget måste tas tillvara och förändras. 
(Boverket, 2004, s 20) 

Stadskärnan är förknippad med en stads identitet och kan ses som ett 
sorts varumärke för staden. En sund stadskärna är nödvändig för att en 
stad ska fungera i sin region och för att hela staden ska fungera. 
Stadskärnornas betydelse är avgörande för att stadens liv och 
kommunikationer ska fungera och för att det ska uppmärksammas 
alltmer. Även mindre närliggande samhällen och landsbygden är 
beroende av detta.  

Externa etableringar kan ses som positiva i flera städer för att de med 
ett passande varusortiment och dimensionering kan komplettera 
stadskärnans handel, eftersom att all handel inte är lämpad för de 
centrala kvarteren. När det gäller prisnivån i detaljhandeln kan det 
konstateras att priserna i externhandeln oftast ligger någon eller några 
procentenheter lägre om det jämförs med stadskärnan. På nationell 
nivå finns det dock stora skillnader och det är i första hand 
lågprishandeln som har mest gynnsam effekt på prisnivån. Sortimentet 
i storhandeln är normalt flera gånger större än i övriga butikstyper. För 
bland annat barnfamiljer med tillgång till bil kan dessa butiker vara 
praktiska om invånarna i staden vill storhandla. Men de externa 
anläggningarna utesluter många och de kan aldrig ersätta stadskärnans 
mångfald av kulturhistoria, skönhet, verksamheter och liv, vilket är en 
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av orsakerna till att stadskärnorna fortfarande attraherar invånarna. 
(Boverket, 2004, s 18) 

Kommuner har ofta svårt att hävda sig tillräckligt mot stora 
handelsetableringar med stora resurser. Hade inte regional samordning 
ägt rum kunde det lett till att kommuner slagits ut mot varandra, vilket 
i sin tur kunde lett till att alltfler handelsetableringar tillåtits, utan att 
kommunen gjort de strategiska överväganden som krävts för att få en 
långsiktigt hållbar utveckling. Ett dilemma är att kommuner varken vill 
eller vågar neka etablering av nya verksamheter, av rädsla för att 
förlora en attraktiv etablering eller för att kanske grannkommunen i 
stället ska säga ja. 

Regeringen ska göra bedömningar av externa etableringar som ska 
bedömas i både ett centralt och lokalt perspektiv. 

Nedan skrivs de viktigaste inslagen i kommunal handelspolicy som 
antogs 2003: 

• storsatsningar ska konsekvensanalyseras 

• invånarna ska ha minst en bra dagligvarubutik inom gång- eller 
cykelavstånd 

• butiker med sällanköpsvaror, exempelvis kläder, ska först och främst 
beredas plats i city  

• alla parter ska anstränga sig för att ordna rationella lokaler med bra 
tillgänglighet för dagligvaruhandeln. (Boverket, 2004, s 19)  

 

Positiva följdeffekter av externetablering på stadskärnans handel kan 
vara gemensam marknadsföring och goda kollektiva trafikförbindelser 
mellan stadskärnan och den externa etableringen. När stadskärnan 
behöver avlastas, det kan gälla brist på lokaler, brist på parkering, dålig 
varumottagning, dåligt trafiksystem och störande buller, då kan 
externa etableringar bli nödvändiga. En risk med att inte planera för 
stora externa etableringar kan vara att mindre externa etableringar 
smyger sig ut utanför staden och att dessa görs okontrollerat. På sikt 
kan detta bli lika omfattande som den stora etableringen utan dess 
kvaliteter i form av utbud och god miljö etc. (Handels Utrednings 
Institut, 1990, s 39 ) 
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4.1 Attraktiv stad 
 
”Först formar vi staden, sedan formar den oss” Jan Gehl 

En stad där människor vill spendera sin tid är inte en självklarhet, utan 
även här krävs det planering. Städer fortsätter att växa och det 
kommer de fortsätta att göra. Nya och spännande städer kommer göra 
avgörande förändringar och största fokus ligger på människorna i 
staden.  Nyckeln till framgång ligger i att skapa en levande, säker, 
hållbar och hälsosam stad. 

En levande stad är när människor rör sig i staden, bjuds in till att gå, 
cykla, och stanna. Den säkra staden erbjuder närhet, lockande publika 
ytor och den har en variation av funktioner. Dessa element skapar 
aktivitet i staden vilket ger en känsla av trygghet. I den hållbara staden 
förflyttar sig invånarna miljövänligt, det vill säga via fot, cykel eller 
kollektivtrafik. För att känna sig säker att använda dessa 
transportmedel är det viktigt att de publika ytorna och ett bra 
kollektivsystem samarbetar och genom att människorna rör sig på fri 
fot i staden så bidrar det även till en hälsosammare stad. (Gehl, 2010, s 
7) 

Staden kan ses som en mötesplats för invånarna och för att bevara den 
sociala hållbara staden är det viktigt att planera för att möten ska äga 
rum. Sittplatser och visuellt vackra miljöer är därför bra att ta med i 
planeringen. Social hållbarhet, säkerhet, förtroende, demokrati och 
yttrandefrihet är viktiga begrepp som är knutet till staden som 
mötesplats. Den viktigaste dragningskraften i en stad är rörelsen samt 

aktiviteter, människor dras till människor. Därför är det bra att skapa 
platser för människor att stanna upp på, detta är även ett bra sätt för 
att skapa aktivitet i staden, eftersom folk drar sig till dessa platser. 
(Gehl, 2010, s 23) 

 

“Man is a man´s greatest joy. “Ur den isländska dikten Hávamál.  

 

Liv på gatorna och blandade funktioner längs gatorna är kvalitéer för 
en bra stad, det hjälper även till att skapa säkerhet och skydd.  Den 
attraktiva stadsgatan är den med liv och rörelser, café, stora 
butiksfönster, bänkar att sitta på och som har blomarrangemang. Bra 
skyltning och ljus nattetid är betydelsefullt och det hjälper till att ge en 
känsla av ro och trygghet när invånarna rör sig över en plats. Korta 
följdriktiga vägar, små utrymmen och en tydlig stadsrumshierarki kan 
med fördel användas i modern stadsplanering. Nyckelord för att 
stimulera livet i staden är: intensivt, direkta och rationella linjer, 
måttliga storlekar på platser och en tydlig hierarki där beslut fattats om 
vilka utrymmen som är viktigast. Dessa principer skiljer sig från 
stadsplaneringen som praktiseras i många nutida urbana områden. 
Planerare här bygger för många gemensamma utrymmen och göra de 
enskilda utrymmena alldeles för stora. (Gehl, 2010, s 67)  

Stadsliv har varit en självklarhet i de traditionella städerna, och denna 
självklarhet har funnits där av en anledning. Men idag är det inte längre 
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en självklarhet med liv i staden utan det är en värdefull och relativt 
begränsad resurs som stadsplanerare måste hantera varsamt.  Stadens 
egna glöd och lugn är önskvärda och värdefulla stadskvaliteter som bör 
tas tillvara på.  

I en attraktiv stad är det även viktigt att ta hand om bilen så den inte 
tar överhanden. Under 2000-talet har planeringen för bilen förändrats 
dramatiskt i Europa och de tar mer och mer hänsyn till cyklister och 
gångtrafikanter. (Gehl, 2010, s 93)  

Att planera staden utifrån ögonnivå är den viktigare skalan i 
stadsplanering, i och med att det är för människan planeringen sker. 
Oavsett vilka planerings ideologier och ekonomiska förutsättningar 
som finns i alla typer av städer och tätorter så borde den mänskliga 
dimensionen hanteras omsorgsfullt och det borde vara ett 
samhällsomfattande krav på att ta hänsyn till denna dimension. Städer 
borde ge goda förutsättningar för människor att gå, stå, sitta, titta, 
lyssna och prata. Att ta hänsyn till dessa grundläggande aktiviteterna 
gör det möjligt att planera åt den mindre skalan i staden. (Gehl, 2010, s 
118)  

Att arbeta med den mänskliga skalan är den svåraste skalan att planera 
för, eftersom ett misslyckande med planeringen inte ger stadslivet en 
chans till. Därför borde planeringen ovanifrån och utifrån ersättas med 
planering inifrån, följt av principen stadsliv först, sedan rummet och 
tillsist byggnaden. Planeringen borde starta med ögonnivå och sluta 
med fågelvyn. (Gehl, 2010, s 198) 

Flera allmänna stadsplaneringsprinciper utgör en avgörande 
förutsättning för att arbeta med den mänskliga dimensionen. Dessa 
principer är att försiktigt lokalisera stadens funktioner för att 
säkerställa kortare avstånd mellan dem och en kritisk massa av 
människor och händelser. Integrera olika funktioner i städerna för att 
se mångsidighet, erfarenheter, social hållbarhet och en känsla av 
säkerhet i enskilda stadsdelar. Designa stadsrummet så det är 
inbjudande och säkert för gång- och cykeltrafik. Öppna upp mellan 
staden och byggnader så att livet inomhus och utomhus i stadens 
utrymmen kan arbeta tillsammans. Arbeta med att stärka inbjudningar 
i stadsrummet för att få människor att tillbringa mer tid på en plats. Av 
dessa principer är metoden om att få människor att spendera mer tid i 
staden den effektivaste. (Gehl, 2010, s 232) 

 

“To be a good architect you have to love people”- Ralph Erskine 
(Gehl, 2010, s 229)  



28 
 

4.2 Bilen 
Åren 1950 till 2000 niodubblades antalet bilar i Sverige och detta har 
gett stor frihet och stora möjligheter för många, men det har också 
inneburit en ökande miljöpåverkan. Bilen har också tillåtit ökad 
storskalighet, centralisering och specialisering, vilket ofta ger underlag 
för ökade vinster. Nya externt belägna handelsanläggningar har dragit 
till sig ökad trafik och påbörjat nya förbifarter som i sin tur har 
uppmuntrat till nya lokaliseringar av handel och andra verksamheter. 
Bilens betydelse har inneburit att arbetskraft och kunder kan hämtas 
från ett större omland vilket är en viktig faktor när det gäller externa 
etableringar. (Boverket, 2004, s 14)  

De svenska städerna var från början täta, blandade och byggda för 
människor som tog sig fram till fots eller med häst och vagn. De nya 
stadsbyggnadsidealen och den möjlighet bilen gav medförde att 
städernas utbyggnad under den senare hälften av 1900-talet i stället 
präglades av utglesning och utbredning.  

Följden har blivit längre avstånd till service, inte bara i glesbygden utan 
även i staden. Sedan 1996 har mer än 450 tätorter förlorat sin sista 
dagligvarubutik och medelavståndet till närmsta livsmedelsbutik per 
familj i Sverige var 1,5 kilometer år 2003. För några decennier sedan 
hade de flesta inte mer än fem minuters promenad till en 
livsmedelsaffär. 

Kollektivtrafiken har på de flesta håll inte haft möjlighet att hänga med 
i den snabba utvecklingen av externa etableringar och kollektivtrafiken 
och bebyggelsen har inte byggts ut i samspel med varandra. För 

närvarande kommer cirka 5 procent av omsättningen från kunder som 
åker buss. Den ökade rörlighet som bilen har möjliggjort har således i 
stället fått till följd att närheten generellt har förlorats. (Boverket, 
2004, s 15) 

De små kvartersbutikerna runt om i städerna är för många en viktig del, 
det är där de finner det dagliga sociala nätverket. I och med att dessa 
butiker läggs ner så är detta en negativ effekt av de externa 
etableringarna, några känner att det är en fråga om livskvalitet. För 
dem som varken kan, vill eller vågar färdas längre sträckor och ta sig till 
den alltför avlägsna butiken har friheten beskurits. (Boverket, 2004, s 
27) 
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5. Dagsläget 
Butiksenheterna blir allt större och detaljhandeln flyttar i större 
omfattning och i snabbare takt ut till externa lägen. Dessa etableringar 
har gett en effektivisering och kostnadssänkning i detaljhandeln tack 
vare dess storskalighet. (Boverket, 2004, s 9) 

Utvecklingen av externhandlen har under de senaste åren accelererat 
kraftigt och i och med att den storskaliga detaljhandeln ofta lokaliserar 
sig till externa lägen och stora externa köpcentra blir allt större.  

Externhandeln har främst varit koncentrerad till Sveriges södra och 
centrala delar eftersom de flesta människor bor där. Men nu tycks 
trycket öka även norrut, mot områden som tidigare sannolikt 
betraktats som mindre intressanta på grund av den glesa strukturen 
där. (Boverket, 2004, s 10) 

Inom övriga Europa har utvecklingen gått från en småskalig 
handelsstruktur mot en mer storskalig handel i form av stormarknader 
och köpcentra utanför städer och samhällen. Denna trend har varit 
mera tydlig i vissa länder, exempelvis Tyskland, England, Belgien och 
Finland.  

Problem med tillgängligheten till service och trängselproblem är något 
som de länder där förändringarna varit störst har fått uppleva. I alla EU-
stater är förändringar i handelssektorn uppmärksammade och en del 
länder såsom Tyskland, Nederländerna, England, Belgien och Finland 
har utvecklat en tydlig politik för att styra kommersiella etableringar på 

alla planeringsnivåer och många länder har genomfört förändringar i 
regelverket i samma syfte.  (Boverket, 2004, s 11) 

 De flesta av dessa länder har någon antagen policy för att strategiskt 
bedöma och styra handelsutvecklingen och följande gemensamma 
delar kan urskiljas: 

• att bevara och stärka stadskärnornas funktion 

• att öka utbudet av servicefunktioner i städer och stadsdelscentra 

• att vidmakthålla en balans mellan olika handelsfunktioner i staden 

• att förnya nedgångna stadsdelar och att vitalisera problemområden 

• att begränsa de negativa effekterna av externa etableringar 

• att begränsa bilresandet genom en koncentration av serviceutbudet 
till stadskärnan, till bostadsnära lägen, till noder i kollektiv-
trafiksystemet.(Boverket, 2004, s 12) 
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5.1 USA 
USA kan ses som det ledande landet när det gäller externa 
etableringar. Utvecklingen började på 1930-talet och fortsatte sedan i 
rask takt under 1940- och 50-talen. En utbredd biltillgänglighet 
tillsammans med utflyttning av affärer från stadskärnan till externa 
områden gjorde att ett ökat bilberoende byggdes in i den amerikanska 
samhällstrukturen. Effekten blev en utbyggnad av landet och målen 
med denna planering var att öka tillgängligheten för de externa 
etableringarna och att minska trängseln på vägarna. Resultatet av detta 
blev att ytterområdena uppfattades som mer attraktiva och en fortsatt 
utflyttning skedde, samtidigt som bilberoendet ökade. Även om denna 
utveckling spridit sig över resten av västvärlden är vi inte i närheten av 
de amerikanska siffrorna.  

I USA har de haft en tydlig utveckling mot alltmer extern handel. 
Människorna har nästan blivit helt beroende av bilen på grund av att 
tätorterna brett ut sig. I slutet av 1980-talet var det vanligt att gamla 
stadscentra stod för 10 procent av handelsomsättningen i sina 
regioner. Köpcentra och externa stormarknader stod då för cirka 50 
procent av handelns omsättning i landet. Detta medförde att kunderna 
valde stormarknaderna från städernas centrala delar som då blev 
ödsliga och följden av detta blev sänkta fastighetspriser, ökad 
förslumning och brottslighet i många bostadsområden. 

Nu under senare år pågår lyckade försök att återta städerna genom 
samarbete med BIDs, Business Improvement Districts, 
(stadsförnyelseprojekt). 

 Storbritannien har följt efter med detta och 2004 aviserade de en 
lagstiftning. Enligt lagen om BIDs kan fastighetsägare, affärsidkare med 
flera tvingas in i ett samarbete med ibland stora ekonomiska 
åtaganden för att rusta upp och utveckla ett affärs- och 
bostadsområde, syftet är att skapa en bättre ekonomi för alla de 
inblandade. 

I Sverige har de regionala programmen gemensamt att de inte specifikt 
behandlar frågan kring externhandelsetableringar. Däremot ges det 
generellt uttryck för att trafik- och transportfrågorna är stora och 
viktiga i länen. Vad som tas upp i programmen varierar naturligtvis men 
det är allt från gång- och cykelvägar till transportlogistik. Gällande 
program eller policy som behandlar externa affärsetableringar är bilden 
entydig bland länsstyrelserna, det finns idag inga program som styr 
externa etableringar i Sverige. (Boverket, 2004, s13) 
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5.2 Storbritannien 
Sedan mitten av 1960-talet har USA:s regering uppmärksammat 
behovet av att undvika de negativa effekterna på stadskärnan som 
uppkommer i och med externa etableringar, då denna utveckling 
tidigare var en okontrollerad process.  Denna uppmärksamhet har 
spridit sig och även Storbritannien har ett underliggande åtagande för 
att behålla stadskärnorna attraktiva som stärker specialiteten av den 
kommersiella och sociala identitet som finns i städerna. 

Att centrala frågor tas upp vid planering av externhandel är viktigt och 
dessa frågor har även betydelse för effekter av ytterligare planering av 
externhandel och dess utspridning. Ju större område som 
exploateringen av detaljhandeln har, desto större kommer effekterna 
bli. Placeringen av nya anläggningar är också av stor betydelse 
eftersom alla nyetableringar har störst effekt i deras direkta närhet. 
Nya lösningar som stadsförnyelse i den traditionella stadskärnan kan 
lindra de negativa effekterna, om bland annat konkurrens. Ett idealiskt 
planeringsscenario skulle vara att maximera fördelarna av 
konsumenternas val och att affärsmässig vinning kombinerats med 
utvecklingen av nya anläggningar, och samtidigt minimera de negativa 
ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna som är knutna 
till nedgången i traditionell hierarki.  

Förändring har varit ett kontinuerligt inslag i detaljhandeln i 
Storbritannien sedan mitten av 1960-talet. Nya typer av shopping har 
utvecklats, oftast i decentraliserade miljöer, medan de största 
städernas centrum har bevarat sin kommersiella dominans. Dessa 

förändringar har haft betydande negativa effekter på konkurrensen på 
alla typer av mindre städer, där en spiral av nedgång i stor utsträckning 
har skett. Dessa städer står inför risken att förlora sina kommersiella 
och sociala inriktningar. Regeringen har försökt begränsa problemet 
genom att begränsa detaljhandel utspridning och främja 
ombyggnationer i de traditionella centrumen.  

Kontinuerlig förändring har präglat den brittiska detaljhandelns arena 
sedan mitten av 1960-talet och handelsmöjligheterna har expanderat i 
brittiska städer.  

Den stora utvecklingen av externa butiker och expansionen av 
näthandel har tillsammans bidragit till att bredda ytterligare utbudet av 
nya shoppingmöjligheter. Det har funnits underliggande åtaganden i 
Storbritannien för att behålla stadskärnor attraktiva och inrikta sig på 
kommersiell och social identitet av städerna, detta har bidragit till att 
planering har blivit allt mer återhållsam och det kommersiella trycket 
på nya former av detaljhandelns decentralisering har blivit starkare. 
Externa etableringar kan hjälpa till att blåsa nytt liv i kommersiella 
lägen men det krävs fysisk integration med de befintliga 
köpcentrumens möjligheter och tillhörande infrastruktur om de ska 
vara effektiva. (Thomas och Bromley, 2002) 
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6. Kommuner 
Förfrågningar om externhandelsetableringar möts ofta med oro och 
skepsis från kommunala tjänstemän och politiker. Argumenten mot 
externhandelsetableringar framhåller ofta att trafikarbetet ökar som 
en följd av förändrade inköpsmönster och att i takt med detta blir även 
miljöpåverkan större. Därtill anses det finnas en risk för att 
externhandeln påverkar cityhandeln, den bostadsnära handeln samt 
handeln i kranskommunerna negativt så till vida att omsättning och 
lönsamhet påverkas så mycket att företag riskerar att slås ut.  

Tre kommuner har blivit intervjuade i detta arbete. Frågorna som 
ställts till dessa kommuner finner man i bilaga 1, på sidan 48. 

Kommunerna som är valda har valts slumpmässigt. Resultatet av 
intervjuerna är därför en slump. Dessa kommuner är större städer som 
lyckats kombinera externhandel och centrumhandel .  

I bilaga 2 återfinns kartor som visar på avståndet mellan städernas 
centrum och dess externa köpcentrum.  
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Figur 1. MODE i Kalmar 

6.1 Kalmar 
I Kalmar1 finns ett dynamiskt näringsliv som 
domineras av handel, tillverknings- och 
tjänstesektorn. Cirka 6000 företag finns nu 
etablerade här och många har fått upp 
ögonen för Kalmar och dess potential. Flera 
företag har under senare år därför valt att 
etablera sig där. Där finns en utpräglad 
samverkan mellan olika handelsområden om 
att gemensamt dra så många besökare som 
möjligt till Kalmar och staden har nu blivit en 
handelsstad. Enligt Davidsson2 började det 
med etableringen av Ikea 2006, i det 

handelsområde som idag benämns Hansa City. När Ikea kom med 
förfrågningen om en etablering av Ikea kunde Kalmar kommun helt 
enkelt inte säga nej.  

 

 

 

 

                                                           
1 Karta 1.1 
2 Thomas Davidsson, Näringslivschef, Kalmar kommun, Telefon intervju 
2011-04-29 

Idag är området 90 000 kvadratmeter stort och denna etablering har 
resulterat i att Kalmar fått en återkommande strid av besökare, vilket 
varit positivt för Kalmar som handelsstad. 

För att få centrum och de externa etableringarna att fungera så kallar 
Kalmar kommun till möte med centrumledarna några gånger varje år 
och de avsätter en viss budget till stadskärnan för att göra denna 
attraktiv, pengarna går bland annat till att göra centrum 
handikappsvänligt och till, blommor som gör centrum trevligare. De 
arbetar även med att få in kontakten med havet och på att få bättre 
öppettider. Bevarandet av 1600-talsmiljön i staden är också något som 
prioriteras högt. Kalmar har även flera företagarföreningar som hjälper 
och stöttar företagen och samtidigt fungerar som sociala nätverk. 

För att få en så bra stadskärna som möjligt har de börjat bli mer 
nogräknade när det gäller nya butiker i staden och säger inte ja till den 
första som kommer och frågar efter en butikslokal, detta för att kunna 
styra handeln i centrum åt ett mer attraktivt håll.   

De positiva effekterna efter externhandelsetableringarna är flera, men 
framförallt har det inneburit fler arbetstillfällen åt Kalmar, ca 1000 nya 
jobb, även turismen har ökat i och med etableringarna, vilket i sin tur 
leder till mer pengar åt kommunen vilket kan generera till nya 
satsningar. Negativa effekter är att trafiken har blivit större än väntat 
med trafikstockningar som följd, men infrastrukturen är något som 
Kalmar arbetar med nu i efterhand för att rätta till, de jobbar även med 
att förbättra gång och cykelförbindelserna mellan staden och de 
externa etableringarna.  

Karta 1.1 
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Samarbete regioner emellan och ett regionalt utvecklingsarbete kan 
vara ett strategiskt styrinstrument i en regional utvecklingsplanering. 
Det regionala utvecklingsprogrammet har då två huvudsakliga roller. I 
första hand är det den regionala nivåns eget styrdokument för regional 
utveckling. Den andra rollen är att de regionala utvecklings-
programmen är tänkta att vara ett viktigt underlag för regeringens 
bedömningar av utvecklingen och av centrala insatser i regionerna. 
(Boverket, 2008, s 5) 

I Regionförbundet Kalmar läns regionala utvecklingsprogram för Kalmar 
län utvecklas hållbar utveckling på liknande sätt. I programmet pekas 
bland annat på att regionförstoring genomförd med rätt medel kan 
bidra till en hållbar utveckling och det indikeras av ett gott samarbete 
med grannlänen och strävar mot att skapa strategiska 
allianser.(Boverket, 2008,s8) 

Exempelvis vill Kalmar län utveckla samarbetet med Blekinge län till en 
gemensam funktionell region, där det går att bo i det ena länet och 
arbeta eller studera i något av de andra. De strävar efter att minska 
antalet lokala arbetsmarknadsregioner i länet till två. I programmet ses 
arbetsmarknadsförstoring även till kommuner i grannlän som 
eftersträvansvärt om förutsättningarna för detta finns.  

I Kalmar läns program lyfts effektiva och hållbara kommunikationer. 
Det framhålls att det bör göras möjligt att åka på 45-60 minuter från 
stad till stad mellan Kalmar-Växjö-Karlskrona. I programmet anges vilka 
väg och järnvägssträckor som särskilt behöver förbättras.  

I Blekinge läns program beskrivs den kommunala översiktsplaneringen 
som grunden för samhällsbyggandet. För att förverkliga 
framtidsvisionerna för Blekinge ska samsynen mellan 
översiktsplaneringen och den regionala utvecklingen ökas och 
förbättras. I utvecklingsprogrammet för Kalmar län menar de på 
växelverkan mellan lokal och regional nivån. Vissa fysiska 
strukturfrågor, exempelvis planeringen av boendemiljöer bör främst 
behandlas på lokal nivå medan bland andra transportfrågor mer 
kraftfullt hanteras regionalt.(Boverket, 2008, s 20) 

  

Figur 2. Butiker i gallerian 
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Figur 3. Amiralens parkering 

6.2 Karlskrona 
Karlskrona3 har Sveriges enda marinbas, 
färjeförbindelse med Polen, Blekinge 
Tekniska Högskola, en mängd offentliga 
verksamheter, en stor andel tillverknings-
industri och ett stort handelsutbud.  

Carl- Axel Ottosson4 menar att Karlskrona 
kommun präglas av sin marina historia, vilket 
också har gett staden dess karaktär med 
ständigt närvarande skärgårdskänsla och 

idag arbetar de med bevarandet av arvet, men bygger också för 
framtiden. Ottosson säger även att; ”Kommunen arbetar efter en vision 
där de vill stå för: det öppna sinnet, den attraktiva livsmiljön, den bästa 
kunskapen och det växande näringslivet”. De senaste åren har 
turismen ökat markant, samt en allt större fokusering på det marina 
livet.  

1993 börjades Amiralens köpcentrum att byggas utanför Karlskorna 
centrum, detta för att marknaden sa att det var dags för det. En annan 
anledning till att kommunen börjat med externa etableringar är för att 
staden blev för liten, det gick inte att bygga mer inne på Trossö, som är 
ön där Karlskorna centrum är placerat.    
                                                           
3 Karta 1.2 
4 Carl-Axel Ottosson. Enhetschef - Näringslivsenheten, Karlskorna 
kommun, Intervju 2011-04-26 

 

Kommunen har nu börjat etablera fler områden för att området kring 
Amiralen är utbyggt till max och det finns ytterligare behov av mer 
handel.  

 

 

 

 

 

Innan etableringarna började äga rum var kommunen skeptisk till det 
externa, men med facit i hand har de externa etableringarna dragit till 
sig mer folk till centrum. Butikerna i centrum har nischat sig och idag är 
externhandeln viktig för centrum och vise versa. Kommunen arbetar 
därför med att samverka staden och dess periferi. Externa etableringar 
har en tendens att öka, medan centrum handeln är begränsad på grund 
av topografin. Att se upp med när det gäller externa etableringar är att 
det inte sker dubbeletableringar, detta är något som hänt karlskona 
och de jobbar med att försöka lösa detta så att affärerna inte slår ut 
varandra, säger Ottosson.  

För att få stadskärnan attraktiv arbetar Karlskrona kommun bland 
annat med fastighetsägarna, kommunen satsar även på infrastruktur 
och på att bevara det marina, världsarvet. Att skapa upplevelser i 
staden och att ta tillvara på stadens historia prioriteras i planeringen. 

Karta 1.2 



36 
 

Karlskrona kommuns stadsmiljö har fått arkitekturpris 2010 för sitt 
ambitiösa samarbete med näringslivet för att förbättra stadsmiljön. Det 
handlar om att lyfta fram det unika på platsen, att modernisera utan 
att förändra för mycket, bevara och utveckla. 

 

Det som har gjorts i Karlskrona är att: 

1.förnya trädbeståndet i Hoglands Park 

2.en modern busstation har byggts vid Parkgatan 

3.hörnet Borgmästargatan/Ronnebygatan har blivit ett litet torg 

4.platsen utanför det nya hotellet vid Fisktorget har fått ett trädäck 
med en vacker skulptur av Pål Svensson. 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

Figur 4. Förbättringarna i stadsmiljön 
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6.3 Jönköping 
Jönköpings kommun5 hör till Sveriges 
tio största kommuner och har en 
befolkning på drygt 127 300 invånare. 
Jönköpings näringsliv kännetecknas av 
mångfald och variation.  

Antal registrerade företag uppgår till 
ca 10 000, varav drygt 4 000 är 
aktiebolag. De små och medelstora 
företagen är många eftersom 
entreprenörskapet är utpräglat i 
kommunen och regionen.   

Enligt Jenny Larsson6 som är 
stadsutvecklare i Jönköpings kommun är näringslivet i Jönköping 
kännetecknat av mångfald och variation och Jönköpings kommun har 
tillsammans med näringslivet i Jönköping bildat Destination Jönköping 
som marknadsför och utvecklar bilden av ett attraktivt Jönköping 
gentemot näringsliv, invånare och besökare. Företagsenheten inom 
Destination Jönköping arbetar fokuserat med att skapa de bästa 
förutsättningar för redan etablerade företag samt att underlätta vid 
nyetablering av företag och stimulera nyföretagandet. Tillsammans 
                                                           
5 Karta 1.3 
6 Jenny Larsson. Stadsutvecklare, Jönköpings kommun, Mailkontakt 
2011, 04, 18 

 

med näringslivet marknadsförs kommunen som attraktiv 
etableringsort, såväl nationellt som internationellt. 

 Ca 30% av Sveriges befolkning, bor inom en radie på 17 mil från 
Jönköping och allt fler svenska och internationella företag anser att 
Jönköping är en naturlig utgångspunkt för lagring och distribution och 
har därför centraliserat sina distributions- och lagerfunktioner för 
Norden till Jönköping och kommunen är idag känt som ett ledande 
transport- och kommunikationscentrum och som centrum för handel 
och mässor. Jönköpings kommun, Destination Jönköping och Jönköping 
City AB har tillsammans blivit Bronsmedaljörer till Årets Stadskärna 
2010. 

Jönköping kommun har en vision om att Jönköping ska utvecklas till en 
av Sveriges attraktivaste handelsstäder. Jönköpings kommuns 
handelsstrategi kring lokaliseringsprinciper för etablering av 
sällanköpshandel och dagligvaruhandel i kommunen håller därför på 
att revideras. Den övergripande målsättningen är att handelsstrategin 
ska bidra till en attraktiv handel och stärka Jönköping som regionens 
självklara handelscentrum. En handelsutredning har tagits fram som 
underlag till handelsstrategin. 

Jönköping har goda förutsättningar att utvecklas till en av Sveriges 
attraktivaste handelsstäder. Detta kräver dock ett antal insatser från 
kommunen och stadens aktörers sida enligt Larsson.  

När Jönköping valde att börja etablera externhandel fanns en rädsla för 
vilka konsekvenserna kunde bli, men kommunen valde att se på 

Karta 1.3 
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möjligheterna. Beslutet om att det skulle börja byggas var i början av 
1980-talet då en möjlig ny användning av gamla militärområdet A6 
diskuterades. Området ligger ca 2 kilometer från stadskärnan, och är 
byggt kring och över väg E4. När A6 öppnade 1987 fick det 
konsekvenser för handeln i stadskärnan som minskade med 20-30 %. 
Kommunen och fastighetsägarna i stadskärnan insåg att de måste börja 
jobba tillsammans för att skapa en starkare stadskärna och första 
förnyelsen startades där de bland annat gjorde om en gata med både 
bilar och bussar till en gågata och konsekvensen blev att handeln 
stabiliserade sig igen. Detta gjordes både i samverkan och 
samfinansiering mellan kommun och fastighetsägare. Trevligare 
stadskärna ger fler besökare och därmed mer handel.  

Jönköpings kommun anser att det har varit positivt med externa 
etableringar eftersom deras externhandel ligger inom den egna 
kommungränsen och har ca 10 miljoner besökare per år. 
Externhandeln har även bidragit till att kommunen jobbar mer aktivt 
med att bevara en attraktiv stadskärna.  Det kan vara svårt att få in 
sådan volymhandel i stadskärnan som ofta etablerar sig i externa lägen 
och ändå skapa trevliga miljöer för gångtrafikanter, förklarar Larsson. 
Det har även skapat dubbeletableringar av kedjor, dvs. att de både 
etablerar sig på A6 och i stadskärnan, vilket har fungerat för Jönköping 
stad.  

                                                                            

  

Figur 5. A6 center 
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7. Ronneby 
För att specificera detta arbete har jag 
valt att applicera det som uppsatsen 
berör på Ronneby kommun7. Jag har valt 
Ronneby kommun på grund av att den 
just nu expanderar genom sitt 
etableringsområde Sörbydal8 och flera 
företag är i etableringsfas på området. 
Området lämpar sig för såväl handel 
som logistik och är genom sitt strategiska 
läge en central punkt i Blekinge. Sörbydal 
ligger i anslutning till knutpunkten mellan 

E22 och Riksväg 27. Området syns från E22 och väg 27 är i ett 
eftersträvansvärt skyltläge. Trots att Ronneby tillhör de mindre 
kommunerna i Sverige ska Ronnebys strategiska läge inte bortses. Runt 
120 000 personer bor inom 30 minuters bilfärd och delområdet 
omfattar ca 8 hektar.  

 

 

 

 

                                                           
7 Karta 1.4 
8 Karta 2 

Ronneby kommuns näringsliv kännetecknas av medelstora företag med 
en marknad som sträcker sig utanför Sveriges gränser. I Ronneby finns 
också många innovativa mindre företag. Inom traditionell industri, inte 
minst inom verkstadsindustrin, finns flera framgångsrika företag. 
Ronneby erbjuder goda förutsättningar för att utveckla näringslivet. I 
Ronneby Kommun finns idag ca 2300 företag. 

Nya tider innebär förändrade marknader, kommunikationer som växer 
och allt fler förbindelser. Östersjön har blivit ett innanhav och handeln 
över gränserna utökas, liksom etableringarna. Blekinge hamnar mer 
och mer i centrum av denna handel.  

Kommunen har gjort en planering av handelsområdet i översiktsplanen 
och även i detaljplanen. Handel har därför planerats i ett tidigt skede, 
och kommunen har även tagit fram konsekvenserna för den sociala 
hållbarheten för att möta upp mot plan- och bygglagens krav på hänsyn 
till svaga grupper. Kommunen har stora möjligheter att påverka 
detaljutformningen i området och i detaljplanen kan ställa krav på 
utformningen av byggnader, infrastruktur, skyltning osv. 

Sörbyområdet beläget norr om E22 och på båda sidor om väg 27, 
omfattas av två fastställda detaljplaner. 

Dessa detaljplaner säger bl. a att; 

•Högsta bygghöjd är 8 m 

•Området får användas för verksamheter och handel 
Karta 2, Sörbydalsområdet 

Karta 1.4 



40 
 

•Fastighetsindelning kan anpassas efter behov.  

•Marken är lättexploaterad och säljes för råtomtmarkspris.  

•Vissa vägar är redan byggda. 

•Serviser för VA och el är framdragna så långt att återstoden kan klaras 
i takt med planering och byggnation.  

 

 

Eftersom att handeln hänger samman med transporter som söker sig 
till ställen med goda kommunikationer blir Sörbydalsområdet därmed 
aktuellt på grund av sitt goda läge. 

 I och med att externa handelsetableringar ger tillgång till billig mark 
och stort kundunderlag så kan denna utveckling vara nödvändig för 
kommunen för att ”locka” till sig nya företag. Även att logistiken 
underlättas inom Sörbydalsområdet och kan ge billigare transporter 
som i sin tur leder till att de kan hålla lägre priser som attraherar mer 
kunder, vilket i sin tur leder till att fler företag intresserar sig för detta 
externa läge.   

Ronneby har sett på olika lokaliseringsalternativ och Sörbydal var det 
bättre alternativet på grund av dess anslutning till vägen samt att det 
redan finns etableringar i området. Kommunen har diskuterat att dra 
en busslinje ut dit för att öka tillgängligheten när området är 
färdigetablerat.  

Etablering av externhandel kan som sagt utarma handeln i stadskärnan 
och i bostadsområden vilket kan drabba socialt svagare grupper som 
har svårigheter att ta sig dit. Detta är något som Ronneby kommun har 
i åtanke när de bygger ut området i Sörbydal.  Det är även viktigt att 
kommunen gör en realistisk bedömning av det allmänna intresset när 
det gäller vidare etablering, eftersom det är vanligt att kommunernas 
nytta av nya etableringar beskrivs svepande eller präglas av 
önsketänkande.  

Figur 6. Detaljplan över Sörbydal 
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Externhandelsetableringar kan som nämnt tidigare påverka 
grannkommunerna, det är då viktigt att Ronneby kommun bjuder in 
grannkommunerna att delta i detaljplaneprocessens samrådsskede, så 
de kan komma med yttranden samt att eventuellt överklaga 
antagandet av planen till länsstyrelsen, så att allt går rätt till. Ronneby 
kommuns grannar har redan egna externa etableringar vilket är något 
kommunen behöver ha med i minnet vid byggande av deras egna 
etableringar.  Ett annat problem som kan uppstå i och med 
externhandelsetableringar är att grannkommuner kan göra stor skada 
på den egna handeln, så Ronneby kommun får vara aktsam och skydda 
sin egen stadskärna. 

De senare årens storskaliga handelsanläggningar har inte heller alltid 
kunnat ta hänsyn till den stadsmiljö som redan finns i stadskärnan men 
detta är något som Ronneby nu har chansen att ta med i åtanke, 
eftersom de fortfarande är i etableringsfasen.  

Centrumutveckling i kommunen handlar om att stärka 
Ronnebys attraktivitet och stimulera företagandet. Detta kan ske 
genom fler evenemang, ökat samarbete mellan intressenterna och 
lämplig fysisk planering.  Många av Ronnebys företag finns utanför 
centralorten och deras utveckling är mycket viktig för kommunen som 
helhet9. 

                                                           
9 Tjänsteman på Näringslivsenheten, Ronneby Kommun, Mailkontakt 
2011-03-08 

Stadskärnans attraktionskraft består av ”helheten”. Det är därför 
viktigt att staden ses som en sinnesbild för skönhet, kultur och 
mänskligt liv eftersom att människorna väljer alltmer var de vill bo 
utifrån hur attraktiv en stad eller ort uppfattas vara.  

Externa etableringar attraherar bland annat pågrund av sitt bredare 
utbud vilket är en av anledningarna till att dessa bör byggas. En annan 
förklaring kan vara att cityhandeln tillsammans med externhandeln är 
ett mer intressant alternativ för konsumenter i den egna kommunen 
samt för grannkommunerna. När det gäller effekterna på stadskärnans 
handel är skillnaderna mellan stora och små kommuner obetydliga och 
externcentra har endast en marginell effekt på cityhandeln, oavsett om 
etableringen har skett i en liten eller stor kommun. Externa 
etableringar attraherar konsumenter från kringliggande kommuner och 
från den handel i en kommun som inte finns i centrum eller i anslutning 
till externetableringarna. Därför kan externhandel vara något som 
Ronneby kommun bör satsa mer på.  

Ett problem är dock att externetableringar som byggs i mindre 
kommuner inte i samma utsträckning som i större kommuner lyckas 
attrahera köpkraft från kringliggande kommuner. En möjlig förklaring 
till resultatet kan vara att centralorten ofta är större i stora kommuner, 
och därmed blir centralorten tillsammans med externetableringen mer 
intressant att besöka för långväga konsumenter. Men viktigt att ha i 
åtanke är att komma ihåg är att det inte är i första hand cityhandeln 
som drabbas när externhandel expanderar, för stadskärnorna har i 
regel sin egen dragningskraft och starka sammanslutningar som verkar 
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för att bevara och stärka den, vilket gör att Ronneby kommuns 
stadskärna kan locka till sig människor trots sin mindre storlek. 
Ronneby kommun kan känna sig tvingade att ta upp konkurrensen med 
externa etableringar med närliggande kommuner för att hindra 
utflödet av köpkraft från den egna kommunen. Kommunen kan också 
ha ett intresse av att öka kommuninvånarnas tillgänglighet till handel. 

Den viktigaste faktorn när det gäller placering av externa etableringar 
är som nämnt tidigare ”Läget”. Och detta är något som Ronneby 
kommun har. Externhandeln är ute efter god tillgänglighet för dem 
med bil genom att de önskar etablera sig vid stora trafikleder och där 
parkeringstillgången är stor. Andra orsaker till placering är billigare 
tomtmark och behov av stora affärsytor, vilket Sörbydalsområdet kan 
erbjuda.  

Ronnebys stadskärna har en trivsam känsla med det lilla torget som är 
sammankopplat med gågator. Och eftersom den huvudsakliga 
handelsdragningen för centrum är förankringarna mellan handelns 
aktivitet och möjligheterna för fotgängare att ta sig till centrum, samt 
tillgängligheten och att fotgängare huvudsakligen rör sig längs 
gågatorna så är Ronneby även enligt dessa kriterier en gemytlig stad. 
Kommuner jobbar därför mycket med att binda samman de 
huvudsakliga gågatorna med de sekundära, då denna utveckling binder 
samman gatorna i staden vilket resulterar i en attraktivare handelsstad. 
Ronneby håller även just nu på med att bygga om vägarna som går 
genom staden för att göra den attraktivare för människorna.     

För att bli en attraktiv stadskärna behövs det bland annat en tät 
koncentration och brett utbud av handel, boende och aktiviteter. 
Variation inom handel, kultur, utbildning och service tillsammans med 
fysisk förnyelse och estetisk upprustning av stadens centrala delar har 
visat sig vara framgångsfaktorer för tillväxt och utveckling av staden.  
Ronnebys stadskärna har bevarat sin känsla från förr och eftersom 
stadskärnan är förknippad med en stads identitet kan detta ses som ett 
sorts varumärke för staden. Brunnsparken är även den en del av 
Ronneby kommun som lockar människor, framförallt sommartid, och 
kan därför också bidra till Ronnebys varumärke. 

Kommunen arbetar just nu med att göra staden mer attraktiv, vilket är 
välbetänkt eftersom en sund stadskärna är nödvändig för att en stad 
ska fungera i sin region och för att hela staden ska fungera. En stad där 
människor vill spendera sin tid är inte en självklarhet, utan en levande 
stad är när människor rör sig i staden, bjuds in till att gå, cykla, och 
stanna.  

Ronnebys stadskärna erbjuder just nu närvaro, lockande publika ytor 
och den har en variation av funktioner. Kommunen arbetar även med 
att skapa liv på gatorna och att få fler blandade funktioner längs 
gatorna eftersom detta är kvalitéer för en bra stad.  

Café, stora butiksfönster, bänkar att sitta på och blomarrangemang är 
även något som kommunen erbjuder sina invånare, vilket hjälper till att 
öka attraktiviteten, samt att det ger en trivsam känsla när handlarna 
rör sig längs med gågatan. För att öka attraktiviteten ännu mer kan 
fastighetsägare tillsammans med kommunen hjälpa till att satsa på 
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stadsförnyelseprogram samt upprustning av de fysiska och sociala 
miljöerna och renoveringar av befintliga gågator, vilket kan leda till 
ännu mer estetiskt tilltalande gator. 

 God kunskap för Ronneby att tänka på är att handeln i kommuner med 
externa etableringar har ökat sin omsättning mest och att de 
kommuner som saknar externa etableringar har visat svagare tendens 
till ökad omsättning. En effekt av externa etableringar som kan påverka 
Ronneby kommun är att externa köpcentrum kan attrahera 
konsumenter från kringliggande områden som då väljer att inte bara 
handla i det externa köpcentrumet utan även kompletteringshandla i 
den närliggande staden, vilket då skulle gynna Ronneby stadskärna. 
Ronneby kommun får dock vara observanta så att inte etableringarna 
bidrar till att bostadsnära butiker och dylikt får svårt att konkurrera, så 
att de behöver avvecklas.  

En positiv effekt av externhandel och den eventuellt ökade 
konkurrensen kan vara att butiksinnehavare i centrum och lokala 
politiker får drivkrafter att skapa förnyelseprogram för stadskärnan 
som bidrar till att den blir alltmer attraktiv. Externa etableringar kan 
ses som positivt i Ronneby för att de med ett passande varusortiment 
och dimensionering kan komplettera stadskärnans handel, eftersom att 
all handel är inte lämpad för de centrala kvarteren. Samt när 
stadskärnan behöver avlastas, det kan gälla brist på lokaler, brist på 
parkering, dålig varumottagning, dåligt trafiksystem och störande 
buller kan externa etableringar bli nödvändiga. Och i en attraktiv stad 
är det även viktigt att ta hand om bilen så den inte tar överhanden, 

därför kan det vara bra att placera bilberoende butiker utanför 
stadskärnan.  

Externhandeln har främst varit koncentrerad till Sveriges södra delar, 
trots detta har Ronneby inte någon aktiv externhandel än och eftersom 
att det finns en del som tyder på att externhandeln kommer att öka 
ännu mer, är det bra att Ronnby kommun nu satsar på detta. En annan 
följdeffekt av externhandel kan till exempel vara att sysselsättningen i 
kommunen ökar, vilket skulle gynna Ronneby kommun på grund av 
Ronnebys befintliga situation.  
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8. Diskussion 
Externhandelsetableringar beskylls ofta för att påverka den befintliga 
handeln i den aktuella kommunen och i grannkommunerna negativt så 
till vida att omsättning, antal företag och sysselsättningen minskar, 
samt att stadskärnan förlorar sin attraktivitet. Men eftersom allt fler 
externa handelscentrum byggts tyder det på uppskattning från 
konsumenterna.  De viktiga anledningarna till denna uppskattning kan 
vara bland annat det breda varuutbudet, konkurrenskraftiga priser, 
goda parkeringsmöjligheter samt tidsvinsten av att kunna genomföra 
många kompletterande inköp på ett och samma ställe. 

Arbetet har resulterat i att både för- och nackdelar föreligger vad det 
gäller externa etableringar och dessa är olika för alla städer. Fler 
fördelar innebär ju tillexempel inte att fördelarna överväger 
nackdelarna, utan det beror på hur de olika effekterna värderas.  De 
största nackdelarna med externa etableringar är att bilen kan behövas 
för att ta sig dit och att risken för att mindre dagligvaruhandels butiker 
får lägga ner. Staden är en begränsad yta och för att centrum ska förbli 
stadens kärna måste det finnas etableringar utanför i periferin. På så 
vis samarbetar dessa två, och de behöver varandra. Att bara ha externa 
etableringar eller bara stadshandel är inte lösningen. Att inom 
kommunerna arbeta med att förena dessa två är lösningen. I 
Karlskorna kommun så var externhandeln lösningen då staden var för 
liten, handeln behövde större plats och på så vis var externhandeln 
lösningen på det problemet. För att minska känslan av att 
externhandeln ligger långt från stadens centrum kan en lösning vara att 
förena dessa områden med t.ex. bostäder, universitet/skolor etc. 

Externhandeln är alltså inte svart eller vit, det finns en gråskala 
däremellan, och var kommun har olika förutsättningar.  

Intervjuerna talade om hur externhandeln har realiserats i de valda 
städerna och hur den har påverkat stadskärnorna, ex dubbeletablering 
som Karlskrona kommun arbetar med att undvika, och fler 
återkommande gemensamma konsekvenser, som till exempel att 
många städers kommuner har gått från en negativ till en positiv syn på 
externhandel. De valda städerna som blivit intervjuade har varit väldigt 
positiva till deras externa etableringar och det har bidragit till att fler 
besöker staden. De har valt att nischa stadens handel, och de tar 
tillvara på det unika i staden, t.ex. det Karlskronas marina läget eller 
Kalmars dess 1600 tals anda.  Det gäller att hitta sin stil, det unika som 
ger platsen en egen identitet så att besökarna får sig en upplevelse när 
de besöker centrum. Att ta tillvara på stadens kvalitéer och göra den 
attraktiv. Detta är svårare att skapa i de externa områdena, men där 
finns inte heller behovet av att göra det.  Utan där är det intressanta 
att kunna erbjuda kunderna fler butiker, med bättre bilmöjligheter.  

Intervjuerna har bidragit till en ökad positiv syn på externhandeln. Vid 
fortsatt arbete av detta ämne skulle en ökad bredd på arbetet erhållits 
om en stad som misslyckats eller som inte är tillfreds med sin externa 
handel presenterats.  

Det går inte att dra alla kommuner över samma kant, men det tyder på 
att större kommuner tjänar på externhandel. Mindre kommuner kan 
ha mindre nytta av externhandel då den kan riskera att konkurrera ut 
stadens handel, det är då en fråga om regionalplanering. Det moderna 
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samhället gör det möjligt för externa etableringar och människor är 
idag rörliga.  

Hur Ronneby stadskärna kommer påverkas kan man inte på förhand 
veta, men genom att utgå från de exemplen som finns i 
denna uppsats skulle externhandeln antagligen inte skada centrum. En 
stor bidragande faktor till eventuell påverkan är såklart vilka typer av 
affärer som etableras. (Det beror så klart även på vilka typer av butiker 
som etablerar sig där.) I genomförandet av mina intervjuer märkte jag 
att både Jönköping stad och Karlskrona nämnde dubbeletableringar, 
men att de använde sig utav dem på olika sätt. Jönköpings stad och 
dess externhandel har arbetat med dubbeletableringar av butiker och 
inte sett det som en nackdel för staden. Till skillnad från Karlskrona 
stad som arbetar med att få bort dubbeletableringar av butiker mellan 
centrum och extern handeln, för att på så sätt se till att 
kundunderlaget till butikerna inte "krockar" och att både centrum 
och den externa handeln besöks. Detta visar att städer skiljer sig väldigt 
åt och att andra faktorer i staden spelar stor roll, såsom stadens storlek 
och stadskärnans aktivitetsnivå. För Ronnebys del är det viktigt att 
kommunen får staden att samverka med externhandeln, och att 
centrum- och externhandeln kompletterar varandra till att locka ett 
större kundunderlag, inte bara från Ronneby utan även från 
kranskommunerna och övriga regionen. Externhandeln är som nämnt 
tidigare en gråzon, och dess för- och nackdelar och påverkan på 
stadskärnan är inte antingen svart eller vitt, utan flera faktorer spelar in 
på externhandelns succé eller misslyckande för en stad.  

En fundering är om utvecklingen fortgår mot mer bilberoende så som 
Boverket befarade 2004? Detta kan ifrågasättas efter att ha sett 
trenden för bilinnehav per invånare i Sverige(Statistiska centralbyrån), 
då den har planat ut och minskat något sedan år 2007. Stora skillnader 
råder dock mellan storstadsområden och glesbygdskommuner. 
Uppsatsen fångar inte upp variationen i inköpsresor mellan olika typer 
av orter. 

Detta arbete kretsar kring en samling av originaldokument, eftersom 
arbetet till stor del utgår från rapporter.  Uppsatsen saknar fokus på en 
enskild intressegrupp och därför är det svårt att komma med några 
särskilt originella slutsatser.  Hade mitt reslutat och analys varit ett 
planförslag hade det blivit tydligare. I detta fall försvåras förekomsten 
av en analys och ett reslutat, då det inte går att säga att så här är det, 
utan resultatet för olika från stad till stad, det går inte att dra en 
generell slutsats angående externhandels påverkan! 

Vid en eventuell fortsatt undersökning till detta arbete kan en 
specificering av en enskild intressegrupp vara relevant för att komma 
fram till mer konkreta slutsatser. Förändringarna i den offentliga 
centrummiljön mäts inte, och eftersom de valda kommunerna är 
likartade kan inte några anmärkningsvärda skillnader ses, för att se 
detta krävs det en undersökning av kommuner som är mer olikartade. 
Detta är något att arbeta vidare med vid en tänkbar fortsatt granskning 
av externhandelns påverkan.  
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9.2 Bilder 
Samtliga foton är tagna av författaren. 

Figur 1. Modehuset i Kalmar 

Figur 2. Skylt över vilka butiker som finns i gallerian MODE i Kalmar 

Figur 3. Amiralens parkering i Karlskrona 

Figur 4. Förbättringarna som gjort i Karlskornas stadsmiljö 

Figur 5. A6 center sett från vägen, Jönköping 

Figur 6. Detaljplan över Sörbydalsområdet i Ronneby 
Publiceras med tillstånd från Ronneby kommun 

 

 

 

9.3 Kartor 
Karta 1.1. Kalmar kommun. Underlag: GIS- karta © Lantmäteriet Gävle 2011. 
Medgivande I 2011/0071—0100 
 
Karta 1.2.  Karlskrona kommun. Underlag: GIS- karta © Lantmäteriet Gävle 
2011. Medgivande I 2011/0071—0100  
 
Karta 1.3.  Jönköping kommun. Underlag: GIS- karta © Lantmäteriet Gävle 
2011. Medgivande I 2011/0071—0100  
 
Karta 1.4. Ronneby kommun. Underlag: GIS- karta © Lantmäteriet Gävle 
2011. Medgivande I 2011/0071—0100  
 
Karta 2. Sörbydalsområdet © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande 
I 2011/0071—0100 
 
Bilaga 2 - Kartor. GIS- karta © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 
2011/0071—0100 
 
9.4 Muntliga källor 
Davidsson Thomas. Näringslivschef, Kalmar kommun, Telefon intervju 
(2011-04-29), samt mailkontakt 

Larsson Jenny. Stadsutvecklare, Jönköpings kommun, Mailkontakt 
(2011, 04, 18) 

Ottosson Carl-Axel . Enhetschef - Näringslivsenheten, Karlskorna 
kommun, Intervju (2011-04-26)  

Tjänsteman på Näringslivsenheten, Ronneby Kommun, Mailkontakt 
(2011-03-08) 
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10. Bilaga 1 
Frågor ställda till kommunerna;  

•Hur kommer det sig att just er kommun har externa etableringar? Hur 
gick tankarna kring detta innan beslutet togs?  

•När tog ni beslutet om att första etableringen skulle få byggas? Hur 
kom det sig att det skedde just då? 

•Hur gör ni för att hålla stadskärnan attraktiv så att folk fortfarande 
tar sig dit? 

•Vad har ni för erfarenheter när det gäller externhandelns påverkan på 
stadskärnan? (Drar det till sig folk till centrum eller tar de bort 
människor från centrum?) Hur har utbudet och profilen på 
centrumhandeln förändrats? 

•Vilka är de positiva respektive negativa effekterna av externhandels 
etableringar? Varför? 
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Bilaga 2 
 

 

  

Fågelvägen från Kalmar centrum till deras 
externa handelscentrum är ca 3.5 km. 

Fågelvägen från Karlskrona centrum till deras 
externa handelscentrum är ca 6 km. 

Centrum 

Externhandelscentrum 

Kalmar Karlskrona 
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Fågelvägen från Jönköpings centrum till deras 
externa handelscentrum är ca 3 km. 

Fågelvägen från Ronneby centrum till deras 
externa handelscentrum är ca 4 km. 

Jönköping 
Ronneby 


