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Förord & Tack 

Denna uppsats har varit lärorikt och kul att skriva då vi kunnat använda oss av våra tre års studier 
på Turismprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Ämnet vi valde angående externa 
handelsområdens påverkan på stadskärnor, är ett om dikterat ämne i samhällsdebatten runt om i 
Sverige och därför intressant att studera och har bidragit till ny kunskap för oss. 

Vi hade inte kunnat samla in all denna nya kunskap utan hjälp av alla människor som bidragit till att 
denna uppsats blev möjlig. Vi vill därför tacka alla som har medverkat till att denna uppsats kommit 
till. Varmt tack till vår handledare Dimitri Ioannides för det stöd han varit under vårt 
uppsatsskrivande och den vägledning han gett oss för att komma vidare, Tobias Lundgren, som var 
den första personen i vårt arbete att intervjua och bidrog till att föra oss vidare till de människor 
som hade kunskap inom vårt ämne. Alla informanter som ställt upp på att intervjuvas och bidragit 
till insamling av information; Annette Lindow, Peter Martinek och Richard Hallström som bidragit 
med sin kunskap om stadskärnans utveckling, samt Johan Redhe, Mona Modin Tjulin och Maria 
Broberg som bidragit med sin kunskap om Östersunds utveckling från ett kommunperspektiv. Även 
ett stort tack till alla de företagare som är verksamma i stadskärnan som delgivit sin syn på hur 
utvecklingen skett i centrum. Vi vill även tacka Janet Moberg som bidragit med sina kunskaper 
inom svenska och läst igenom arbetet. Vi tackar för ett bra mottagande.  



Abstract 

The purpose of the thesis is to ascertain how the city centre of Östersund has been affected since the 
out-of-town retail park of Lillänge was established. Furthermore, it is to acquire an understanding 
as to why this development occurred and how urban planners and local businesses deal and engage 
with it. 

In order to fulfill this purpose, we have gathered information about the planning ideal of the city: 
sprawl, compact city and mixed-used-development. We have also looked at the way which thesis 
out-of-town trade and retail centers have impacted in other parts of the world.  

At a later stage, we interviewed representatives from the municipality, developers and local retail 
businesses. In addition, we spoke to city center business men and women regarding their analysis as 
to how the establishment of the aforementioned shopping precinct had impacted on them.  

In conclusion, we found that downtown Östersund remains relatively lively and competitive in 
relation to the out-of-town retail park then other cities. Lillänge has proven itself to be a 
complement rather than a competitive threat to the success of the city centre in a major perspective. 
Those who are effected are the small companies in the city core, who can´t compete with the 
development and changed consumer behaviour. 

Keywords: Out-of-town retail, out-of-town retail park, sprawl, compact city, urban growth, urban 
core, urban planning, policies.  



Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur stadskärnan i Östersund påverkats sedan ett externt 
handelsområde etablerades i Lillänge och få kunskap om varför denna utveckling skett, samt se hur 
samhällsplanerare och företag möter denna utveckling. 

För att uppfylla syftet har vi samlat in information om städers planeringsideal såsom spridning, 
förtätning och blandad användning. Samt även information om hur externa etableringar påverkat 
andra delar av världen och i Sverige. Senare har vi intervjuat personer inom kommun, 
centrumutveckling och Östersunds handel. Vi har även intervjuat företagare i stadskärnan angående 
hur de känner att de har påverkats sedan det externa köpcentrumet Lillänge etablerades i 
stadskärnan.  

Avslutningsvis har vi kommit fram till att Östersunds stadskärna är relativt levande och 
konkurrenskraftig gentemot det externa handelsområdet. Lillänge ses idag som ett komplement till 
stadskärnan snarare än en konkurrent. Anledningen till att kommunen idag väljer att etablera ett 
externt handelsområde är för att det skapar tillväxt, ökar sysselsättningen och lockar besökare från 
grannkommuner och är positivt ur ett helhets tänk. De som påverkas är små företagarna som inte 
hänger med i utveckling och det förändrade konsumentbeteendet. En vidare utveckling av Lillänge 
skulle komma att påverka stadskärnan negativt om detta skulle ske med dagens förutsättningar.  

Nyckelord: Externhandel, externhandelsområde, spridning, förtätning, stadstillväxt, stadskärna, 
samhällsplanering, policys.  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1. Problemformulering 

I detta inledande avsnitt så kommer vi att börja med en bakgrundsinformation om arbetet, därefter 
följer syftet med arbetet, frågeställningar och en disposition. 

Torget är en mötesplats som har varit en viktig handelsplats för stadens utveckling långt tillbaka i 
tiden. Stadskärnor runt om i världen och i Sverige upplever idag ett hot av de externa 
handelsområdena. Syftet är att öka tillväxt i kommunen genom att attrahera företag och besökare 
från andra regioner, samt öka sysselsättningen i kommunen. Externhandel påstås konkurrera ut 
handeln i stadskärnor och lämna tomma lokaler. Handeln är en viktig aspekt för att skapa flöde och 
vitalitet i innerstaden. Detta innebär att strategier ändras av samhällsplanerare för att motverka en 
negativ utveckling i stadskärnan. Vi vill därför undersöka varför externhandelsområden etableras 
och hur de faktiskt påverkar stadskärnor och deras utveckling. Vi har valt att göra en fallstudie i 
Östersund för att se hur stadskärna påverkats sedan externhandelsområdet Lillänge byggdes, samt 
vilka strategier som används för att göra stadskärnan motståndskraftig gentemot externområden. 

1.1 Spridning av städer  
Hur städer planeras och vilka planeringsideal som används är komplext och påverkas bland annat 
av hur samhället ser ut ekonomisk och politiskt (Johansson & Khakee, 2009). Därför kan 
planeringsteorier och historia ge en bakgrundsförklaring till varför det ser ut som det gör idag och 
varför planer blivit accepterade (Nyström & Tonell, 2012). Spridning är ett begrepp inom 
samhällsplanering och är en process där infrastruktur, arbetsmarknad och social service sprider ut 
sig från stadskärnan till stadens ytterområden. Servicen decentraliseras när befolkningen fördelas 
över ett större område och är en utveckling som skett när handel placerats i periferin (Arnstberg, 
2005).  

Syftet med spridning var att skapa välfärd i samhället genom ökad tillväxt och utveckling 
(Arnstberg, 2005), och var det dominerande synsättet att skapa lönsamhet efter andra världskriget. 
Först på 1960-talet uppmärksammades det att spridning kunde leda till negativa konsekvenser som 
ökade sociala, miljömässiga och ekonomiska kostnader. Några av de utmaningar som uppstod var 
trängsel, luftföroreningar, en försvagad ekonomi inne i tätorterna, vilket ledde till en stadsnedgång 
(Goetz, 2011).  

Geografisk rörlighet är ett begrepp som innebär att överbrygga rumsliga avstånd och innefattar den 
fysiska rörligheten när människor byter plats. Med hjälp av tekniska system ökar människor sin 
räckvidd och möjligheter för att nå andra platser. Rörlighet ses som en form av konsumtion, och 
efterfrågan på varor och tjänster som ger tillgång till andra platser. Hur mobila människor är beror 
på tillgång till transportmedel eller hur påtvingande strukturella aktiviteter är för befolkningen 
beroende på vilken stad och region de lever i. Hur påtvingad rörligheten är för människor beror på 
hur utspridd bebyggelse och lokaliseringsmönstret är i staden. Rörlighetshandlingar är strategier i  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vardagslivet som hur långt människor reser för att handla i närbutik och på en stormarknad 
(Frändberg, Thulin & Vilhelmson, 2005).  

Fenomenet med köpcentrum i periferiområden dök upp efter andra världskriget när konsumenters 
bilanvändande ökade och drev ut handeln från stadskärnan. Det resulterade i att externa områden 
blev en stark konkurrent mot innerstaden med sina stora ytor och billiga hyror och tvingade 
stadskärnorna att transformeras om (Arnstberg, 2005). Innerstaden fick svårt att överleva och 
bidrog till minskad livskvalité och attraktivitet hos stadens medborgare, varumärket är därför en 
viktig del för stadens identitet i dag (Soule, 2006).  

Två planeringsideal växte fram för att förhindra spridning; förtäta befintlig bebyggelse och att 
blanda olika verksamheter i staden med bostäder. Smart tillväxt slog igenom under 1970-talet och 
var ett fenomen i planeringskretsar under termen den täta staden. Den kompakta staden är viktig 
aspekt för att uppnå en hållbar stad (Pettersson. Forsberg, 2012). Hållbarhet uppnås genom en 
balans mellan ekonomiska och sociala dimensioner (Rio Fernandes & Chamusca, 2012). Anti-
spridningspolicyn blev ett verktyg för att minska negativa effekter och uppmuntra befolkningen att 
flytta in mot stadskärnan för att minska utarmning av centrum (Hortas-Rico, 2014). Genom att 
samla fler människor på en och samma plats ger det bättre tillgänglighet för befolkningen i staden 
att genomföra sina aktiviteter. Förtätning är därmed ett verktyg för att förhindra att dessa negativa 
konsekvenser uppstår (Frändberg et al., 2005).  

1.2 Etablering av externa köpcentrum i Sverige 
Kommuner beskylls för att utarma centrum när de väljer att etablerar externa köpcentrum i stadens 
ytterkanter istället för att satsa på den lokala stadskärna. Det krävs att människor med rätt 
kompetens hinner reagera i tid innan byggnadsprojekten påbörjats (Sveriges riksdag, 2011). I 
Sverige ansvarar kommunen och staten över hur marken ska används. En hållbar planering anses 
viktig för att inte äventyra framtida generationers behov (Regeringen, 2015).  

De var på 1930-talet som städer började sprida ut sig i Sverige och det första externa köpcentrumet 
etablerades i Malmö år 1962 (Statistiska centralbyrån, 2013). 

Under 1970-talet blev det allt svårare att bedriva rationell handel då konsumentbeteendet ändrades. 
Externa köpcentrum etablerades på grund av ändringar i lagstiftning gällande affärstider och 
stadsförnyelseprogram. Externhandel blev konkurrenskraftig då internhandeln inte hängde med i 
utvecklingen (Hellström, 2001). Strukturomvandling inom detaljhandeln ledde till att den största 
konsumtionen skedde på stora- och halvexterna köpcentrum (Hellström, 2001).  
Städer förlorade sin marknadsdominans till externa handelsområden med bättre tillgänglighet som 
lockade butiker att flytta ut ur i stadskärnan. Detta skadade stadskärnans attraktivitet när butiker och 
fastighetsägare försvann ut från centrum till periferin (Gorter, Nijkamp & Klamer, 2003). Externa 
etableringar med handel har ökat i Sverige i små och mellanstora städerna som hoppas på att bli ett  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ekonomiskt centrum regionalt, genom att locka folk från grannkommuner att handla i den egna 
staden. Då syftet är att öka skatteintäkter och sysselsättning i kommunen, vilket gör att kommunen 
blir mindre kritiska mot att etablera externhandel. Kommunen tänker inte alltid på 
hållbarhetsfrågorna när det kommer till lokal utvecklingsplanering, då kommersiella intressen får 
stort utrymme och privata investerare har starkt inflytande (Hrelja, Isaksson & Richardsson, 2012). 

Stadskärnor konkurrerar därför inte bara emot andra handelsområden utanför kommunen utan även 
mot den externhandel som är förlagd i den egna kommunen. Det blir en utmaning för verksamheter 
att överleva i centrum. Staden behöver därför stöd från politiker för att utveckla stadskärnan till en 
attraktiv plats för handel och möten (Hållbarstad, 2013).  

Östersund är ett exempel på en mindre stad som etablerat externhandelsområde, i detta fall kallat 
Lillänge och därför är en stad som är intressant att studera då effekterna hur externhandel kan 
påverka stadskärnan kan skilja sig från stora och mellan stora städer. Östersund skiljer sig också 
mot mellan och större städer då dem inte etablerat IKEA. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på varför kommuner väljer att etablerar externhandel trots att 
handel placerad i externa områden kritiserats och påstås ge negativa effekter på stadskärnan. Därför 
vill vi se vilka effekter externa etableringar ger på stadskärnan och dess utveckling genom att 
undersöka hur Lillänge som är ett externhandels områden i Östersund påverkat stadens centrum och 
vilka strategier företagare och kommunen använder sig utav för att behålla en konkurrenskraftig 
stadskärna när den står inför utmaningar som externhandel i ytterområden medför. 

1.4 Frågeställningar 

1. Varför väljer kommunen att etablera externa handelsområden? 
2. Kan externa etableringar utgöra ett hot mot stadskärnan? 
3. Vilka utmaningar har Östersunds stadskärna och vilka strategier används för att den ska var 
konkurrenskraftig gentemot externa etableringar? 

1.5 Avgränsning  

Östersund som stad har idag ett brett utbud av handel och externa etableringar som har spritt ut sig i 
staden, främst med området kring Lillänge och Odenskog men även i stadsdel Norr där ICA Maxi 
och Mekonomen har etablerat sig i staden. Söder om staden finns det även en del butiker som anses 
som ett komplement till stadskärnan. I vårt arbete har vi valt att avgränsa oss till hur Lillänge 
påverkat innerstaden. Dock har etableringarna i Stadsdel Norr kommit på tal men att vi ansåg att 
just denna etablering inte påverkar sällanköpsvaruhandeln i stadskärnan.  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Vi har avgränsat oss till tre perspektiv på hur stadskärnans påverkats av Lillänge och det är 
kommunen som ger ett helhetsperspektiv, centrumledningen som vet hur stadskärnan påverkas mer 
ingående och företagarna inne i centrum längs med shoppinggatan Prästgatan som är de första att 
märka av potentiella hot. Prästgatan valdes ut i centrum då de har affärer som kan jämföras mot 
Lillänge.  

1.6 Diposition 

Detta arbete kommer att innehålla åtta olika delar. Bakgrund/inledning som sedan går över till att 
beskriva syftet med arbetet och frågeställningarna. Därefter beskriver vi i metodavsnittet hur vi har 
gått tillväga genom arbetets gång. I del tre kommer tidigare forskning som kallas teori som är 
kopplade till våra frågeställningar. I den empiriska delen beskriv Östersunds stadskärna och det 
externa köpcentrumet kort innan vi går över att sammanställa de resultat vi fått fram. I den femte 
delen, analysen, kommer de tidigare teoretiska studierna ställas emot de empiriska resultat vi fått 
fram via våra intervjuer. I den sjätte delen diskuteras resultaten som ställts emot varandra och i den 
sjunde delen diskuterar vi vad vi kommit fram till och vilka slutsatser vi kan dra. Sist i den åttonde 
delen så ger vi förslag på framtida forskning.  
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2. Metod 

För att besvara våra frågeställningar kommer vi i följande metoddel beskriva hur vi gått 
tillväga för att få fram våra svar och motivera valet av metoder. Därefter kommer en 
sammanställning av intervjupersonerna att presenteras. 

2.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativa metoder går in mer på djupet för att förstå meningen med ett resonemang. När vi 
använder oss utav kvalitativa metoder i denna uppsats ser vi detta ur ett hermeneutisk synsätt. 
Hermenautiken kan även kallas för tolkningsläran och är ett sätt att skapa förståelse om med våra 
fem sinnens iakttagelser (smak, lukt, syn, hörsel och känsel) och den logiska analysen. Det som 
spelar in i den hermeneutiska tolkningsmetoden är igenkännandet eller empatin där vi vill förstå 
varför och inte bara begripa det intellektuella. Genom hermenautiken kan man förstå andra 
människors känslor och upplevelser. Genom denna metod kan vi djupdyka och ta reda på hur olika 
intressenter i samhället upplever och påverkas av hur stadskärnan planeras när externa etableringar 
görs. Negativt med det hermeneutiska synsättet kan vara att det är en osäker metod eftersom alla 
människor tänker olika utifrån deras egna paradigm och världsuppfattning, vilket vi måste ha i 
åtanke när vi intervjuar företagare i stadskärnan, samt politiker och centrumledare. Hermenautiken 
är ett nödvändigt komplement till den positivistiska hårda datan och rationalistiska tankesättet 
(Thurén, 2010).  

Fallstudier används ofta för studier inom samhällsplanering. Fallstudier går ut på att undersöka 
orsaken till att vissa saker blir som det blir. En fallstudie är en empirisk undersökning som belyser 
samtida fenomen inom det verkliga livets ramar, samt drar gränser mellan fenomen och verkliga 
sammanhang som inte alltid är självklara och där det finns möjlighet att använda flera 
informationskällor för att belysa fenomenet. Vi har valt att rikta in oss på Östersund och hur externa 
handelsområden påverkar handeln i stadskärnan. En fallstudie passar bra då strategier och policys 
studeras då den innehåller flera olika källor som kan vara datainsamling och intervjuer med 
kommunen, företagare och centrumledare i Östersund (Andersen, 2012).  

2.2 Snöbollsurval 
Snöbollsurval är en urvalsmetod som används när vi studerar ett ämne som inte är allmänt känt hos 
alla i samhället, där vi måste leta reda på nyckel personer som besitter denna kunskap att intervjua 
om våra frågor. Planeringsdokumenten som vi använts oss av i vår undersökning kan inte förklara 
den komplexitet och de rådande förhållande på ett lika utförligt sätt som en informant inom ämnet. 
För att få fram vissa svar innebär det att vi inte ställer frågor som endast svarar på våra 
frågeställningar. Vi ställer även frågor som kan leda oss in på ett nytt ämne och andra synvinklar 
som vi inte visste om tidigare (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).  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Vi har använt oss av detta snöbollsurval på grund av att vi inte vet den komplexitet om hur Lillänge 
påverkar stadskärnan, vilket vi vill ta reda på. Detta innebär att vi måste samla in mycket 
information från olika synvinklar för att kunna få ett svar.  
2.3 Val av informationsinsamling- Sekundärdata 
Sekundärdata är data som har samlas in tidigare i ett annat syfte än för denna studie. Vi använder 
oss av sekundärdata är för att vi ska få ett sammanhang från tidigare undersökningar för det som vi 
senare ska undersöka. Detta hjälper sedan till med att komma fram till ett resultat (Christensen, 
Engdahl, Grääs & Haglund, 2010).    

De sekundära metoderna vi valt att använda oss av går ut på att samla in information genom 
litteratur och vetenskapliga artiklar. För att kunna besvara vårt syfte så har vi även valt att studera 
vissa planeringsdokument, som vad en handelspolicy ska innehålla och samhällsplanering generellt 
i Sverige. Vi har även studerat Östersunds handelspolicy, Östersunds översiktsplan, Tillväxtplanen 
och Centrumutvecklingsplanen. Detta är för att få kunskap om staden och hur den har förändrats. 

2.4 Förberedande intervju 
Vi var först i kontakt med Tobias Lundgren från kommunen och det var utifrån detta möte som vi 
bestämde hur vi skulle gå vidare med uppsatsen. Vi fick namn på personer som vi kunde kontakta 
som var kunniga inom Östersunds utveckling och handeln. Detta har resulterat i en snöbollseffekt 
där vi fått tips på personer som vi kan kontakta under de intervjuer vi gjort.  

2.5 Intervjuer- Primärdata 
Christensen et al., (2010) menar på att det finns olika sätt att genomföra intervjuer. Skiljelinjerna 
går mellan strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 
intervjuer innebär att intervjuaren ställer samma öppna frågor till alla respondenter men i och med 
att det är öppna frågor kan det leda till svar, som i sin tur leder till en diskussion. Detta är en 
motsats till den strukturerade intervjun som är inom vissa ramar och riktlinjer. Ostrukturerade 
intervjuer innebär att hela intervjun sker utan förutbestämda frågor och liknar mer en konversation. 
Ostrukturerade- och semistrukturerade intervjuer analyseras kvalitativt med motiveringen till att vi 
inte bara vill ta reda på hur utan även varför (Christensen et al., 2010).  

De intervjuer vi har gjort med företagare i stadskärnan är semistrukturerade. Anledningen till att vi 
valt semistrukturerade intervjuer är för att vi ställt samma frågor till varje respondent för att se 
skillnaderna i svaren vi får, eftersom att dem kan uppfattas olika. Vi intervjuade sju butiksägare 
under två olika tillfällen under samma tid på dygnet. Sammanlagt ställde vi sju frågor till varje 
butiksägare. Vi kontaktade inte butiksägaren innan intervju tillfället och därför fick inte 
butiksägaren ta del av intervjufrågorna innan intervjun.  

Vi har gjort intervjuer med tre personer inom kommunen med god kännedom om kommunens 
utveckling, två centrumledare verksamma under olika tidsperioder med erfarenhet och kunskap av  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helheten och utvecklingen i centrum i Östersund, och en person inom Östersunds handel som har en 
nära kunskap och relation till hur företagare i stadskärnan påverkas. Dessa intervjuer har skett under 
fem olika tillfällen där respondenten inte har fått tillgång till frågorna innan. Två av intervjuerna 
genomfördes under ett och samma tillfälle. Vi har valt att utföra ostrukturerade intervjuer för att få 
en öppen diskussion där intervjun kan leda till en diskussion och för att komma in på de viktiga 
delarna på djupet.  

Detta är våra primärdata. Alla personer inom kommunen och centrumutvecklingen har blivit 
kontaktade via mail eller telefon innan intervjutillfället och blivit tillfrågade om de har möjlighet att 
svara på några frågor samt en kort förklaring om vad arbetet handlar om och vilka vi är. Detta för 
att de säkert ska veta att dem är rätt person för att svara på frågorna. Efter intervjutillfället 
meddelande vi varje respondent att vi eventuellt skulle återkomma angående en uppföl 

jande intervju via telefon eller mail. Nedan kommer en tabell som visar samtliga respondenter. 

2.6 Tillvägagångssätt 
Vi har valt att dokumentera våra intervjuer med hjälp av inspelningar och anteckningar under 
intervjun. Fördelar med att spela in en intervju är att personen som intervjuar får full fokus på 
respondenten och behöver inte tänka på anteckningar som annars behövs göras. Detta gör det lättare 
för personen som intervjuar att komma på följdfrågor, vilket kan leda till en öppen diskussion när 
det enda fokuset är informanten och dennes svar. Därefter blir det lättare att utföra analysarbetet på 
ett effektivt sätt där vi kan gå tillbaka och lyssna på respondentens svar ordagrant (Repstad, 2007).  

En nackdel med att spela in en intervju är att respondenten kan känna sig hindrad av att bli inspelad 
och ett flyt i intervjun blir inte lika förekommande. En annan nackdel med att spela in intervjuer är 
att de måste föras in i pappersform i form av transkribering, vilket är tidskrävande. Om  

Butiker vi intervjuar i 
stadskärnan

Intervjupersoner- 
Östersunds kommun

Intervjupersoner- 
Centrumutveckling

Intervjupersoner- Svensk 
Handel

Blomsteraffär F.d. Ordförande för Miljö-
& Samhällsbyggnad- 
Mona Modin Tjulin

Centrumutvecklare- 
Peter Martinek

Ordförande för 
Östersunds Handel- 
Annette Lindow

Skoaffär Stadsarkitekt- Maria 
Broberg

F.d. Centrumutvecklare- 
Richard Hallström

Elektronikaffär Tillväxtchef- Johan 
Redhe

Sportaffär

Kaffeshop

Inredningsbutik

Klädaffär för Herrar

15



anteckningar dock fördes under intervjutillfället behövs inte denna transkribering i samma 
utsträckning som annars (Repstad, 2007).  

När vi utfört våra intervjuer så har vi spelat in dem för att få ett bättre flyt i intervjun samtidigt som 
vi har tagit anteckningar. För att få en validitet i vår undersökning så har vi bifogat bilagor i 
uppsatsen med frågor som vi frågat varje respondent. (Se bilaga 1). I empirin har vi transkriberat de 
viktigaste delarna som är relevanta för vårt arbete. 
  
Intervjuerna med samtliga respondenter i detta arbete har fungerat bra. Antagligen tack vare att vi 
använde oss av snöbollseffekt där våra respondenter har kunnat föra oss vidare till nyckelpersoner 
som har haft kunskap inom ämnet och intresse av att dela med sig utav den. En annan del är att det 
är ett ämne som det debatteras om och därför många känner till. Det har också underlättat i 
kontaktandet att vi kunnat referera tillbaka till den person som rekommenderat dem för vår uppsats. 
Intervjutiden i alla intervjuerna har varit cirka en timme, och det var vi noga med att förklara så de 
skulle ha tid att boka in våra möten och avsätta den tid som krävdes. En timmes intervju tyckte vi 
var lagom för att orkar hålla intresset uppe och för att respondenten ska ha möjlighet att avsätta tid. 
Vi har istället frågat om det går bra att återkomma med följdfrågor om det skulle dyka upp. 
Mottagandet har varit bra från samtliga intervjupersoner. 

2.7 Källkritik 

Problematiken med hur externhandel påverkar stadskärnan är komplex då flera faktorer påverkar 
och alla platser är unika. Hur de olika intressenterna ser på problemet formas utifrån deras bakgrund 
och erfarenheter och påverkas därför utifrån vilket perspektiv de har. Om mer tid funnits hade även 
fastighetsägarnas- och konsumenternas perspektiv varit intressant att undersöka. Storgatans 
företagare intervjuvas inte i detta arbete och är något som skulle varit intressant eftersom den gatan 
har haft ett flertal konkurser. Vi hade dock inte tid att intervjua dem till denna undersökning. 

En annan utfallsvinkel hade också varit att pratat med de företagarna som har gått i konkurs i 
stadskärnan och inte bara de som finns kvar med sina verksamheter. Om mer tid hade funnits hade 
vi intervjuat fler än sju företagare i stadskärnan för att öka validiteten i uppsatsen. 

Vi valde ut att intervjua företagare i stadskärnan framför dem i Lillänge, eftersom att det är den 
utfallsvinkel vi har valt att skriva detta arbete utifrån. För en bättre validitet hade det varit ett 
komplement att även intervjua företagare i Lillänge, för att få en bredare syn och förståelse, men 
eftersom att vi fokuserar endast på hur stadskärnan kan komma att påverkas av externa etableringar 
ansåg vi inte att detta var nödvändigt i detta arbete.  

En viktig aspekt att ha i åtanke är att Östersunds stadskärna inte ännu har den volymhandel som 
visat sig påverka stadskärnan markant, och därför inte har ett centrum som är utarmad i nuläget,  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utan fortfarande är välbevarat. Tydligare resultat hade det blivit om vi valt en stadskärna som till 
exempel Borlänge, som är mindre levande, men vi valde Östersund för att ge kunskap om hur 
stadskärnor kan vara konkurrenskraftiga mot externhandelsområden och hur kommunen kan hjälpa 
till att reglera utvecklingen.  
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3. Teori 

Teorin är uppbyggd på sättet då vi först förklarar hur samhällsplaneringen i Sverige ser ut, 
därefter ser vi på olika planeringsideal genom tiderna så som spridning, förtätning och 
blandad användning. Anledningen till att vi senare i teorin kollar på olika 
planeringsdokument inom samhällsplanering är för att vi ska få en generell bild av hur det 
ser ut i Sverige med handelspolicys och översiktsplaner och hur dessa dokument kan 
användas för att planera en stad. Därefter kommer vi att diskutera hur tillgängligheten ser 
ut till de externa köpcentrumen då rörlighet är ett faktum. Sist men inte minst diskuteras 
påverkan av externa handelsområden på stadskärnan och vilken konkurrens det leder till. 

I Sverige ökar externa handelsområden i hopp om att bli en regionalt ekonomiskt centrum för 
mindre eller mellanstora städer runt om i landet. Mycket också för att dessa köpcentrum lockar 
grannkommuner att komma och shoppa i staden, och som i det långa loppet ökar skatteintäkterna 
och sysselsättningsmöjligheterna. Detta är en bakomliggande orsak till att städer i Sverige blir 
mindre kritiska till att fortsätta etablera externa handelsområden (Hrelja et al., 2012). Stadskärnor 
konkurrerar inte bara mot andra städer om deras handel och besökare utan också mot större 
handelsområden placerade i stadens ytterkant. Detta leder till stora utmaningar för företag som har 
sina verksamheter placerade i innerstaden. De behöver därför stöd och förståelse från politikerna i 
deras arbete med att utveckla centrum till en attraktiv handel- och mötesplats (Hållbarstad, 2013). 

3.1 Samhällsplanering i Sverige 
År 1987 blev det ett krav att alla kommuner i Sverige skulle ha en kommuntäckande översiktsplan 
för att uppfylla flera viktiga funktioner. Planen anger en långsiktig vision om bebyggelseutveckling, 
hushållning av naturresurser och utveckling av den fysiska miljön som är av betydelse när handeln 
ska söka tillstånd för sina verksamheter (Boverket, 2014). Myndigheter idag jobbar med att hantera 
urbana möjligheter för ekonomisk tillväxt. Kommunen tar till drastiska åtgärder för att kunna säkra 
detta och det sker i städer runt om i Sverige (Hrelja, et. al, 2012). 

I samhällsplaneringen är den kommunala fysiska planeringen en viktig del i det fysiska rummet. 
Kommunen ger sitt ställningstagande relaterat till hur de anser att mark och vatten bäst bör 
exploateras i framtiden och ser till att hushållning av resurser efterhålls långsiktig. Flera 
samhällsintressen konkurrerar ofta mot varandra om samma markområden. Dessa differentierade 
intressen vägs då emot varandra. Om intressena går i sär kan de samsas om området med 
motstående part, annars gör dem en avvägning angående vilken part som ska få företräde till platsen 
(Petersson Forsberg, 2012).  

Hur marken används i Sverige är grundläggande för hela samhället, vilket staten och kommunen 
ansvarar för. En hållbar planering kan tillgodose de behov vi har idag samtidigt som den tar hänsyn 
till kommande behov i framtiden och styrs därmed utifrån lagstiftningar som kan garantera att  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marken används eller att miljöer och byggnader byggs upp enligt planen (Regeringen, 2015). 
Kommuner i Sverige visar en tendens på att använda lokal utvecklingsplanering som ett sätt att fatta 
snabba beslut och tänker inte alltid på hållbarhetsfrågor. Acceptansen för kommersiella intressen i 
utvecklingsplanen är höga och studier visar på att privata investerare har ett starkt inflytande på 
stadens planeringsutvecklande i Sverige. Detta beror på att dessa privata investerare tenderar att 
utveckla starka positioner genom lokala myndigheter och att externa handelsområden tenderar att 
väcka ambitioner inför framtiden. Men senare studier visar att dessa externa handelsområden är 
osäkra och tenderar att variera beroende på de lokala förhållandena. Hos politikerna finns det 
fortfarande en tro om att dessa handelsområden kommer att öka den ekonomiska tillväxten (Hrelja 
et al., 2012).  

Ansvaret för den lokala planeringen har kommunen inom deras geografiska område, men 
kommunen kan även välja att samarbeta med andra kommuner gällande översiktsplaner eller 
detaljplaner. Förutom att ge tillstånd till bebyggelse har kommunen även en plikt om att upplysa 
allmänheten om vilka regler som gäller och delge information (Regeringen, 2015).  

Nyttan med att ha en översiktsplan är att kunna överblicka helheten och tänka till innan för att 
kunna skapa en bättre miljö, enklare vardagsliv för befolkningen och en mer attraktiv kommun för 
människor att välja att bo, verka i och besöka. Detta för att främja en god ekonomi och att det sker 
på ett hållbart sätt. All förändring och utveckling bidrar antingen till större eller mindre 
konsekvenser för omgivningen under en lång period. Därför krävs det att fysisk planering fattas i 
bakgrund till mycket kunskap om vilka förutsättningar och konsekvenser planeringen kommer att 
ge. Detta för att främja en önskad utveckling och ett bra helhetstänk. Därför ska byggprojekten inte 
planeras enskilt utan i förhållande till ett större sammanhang som tar med helhetsperspektivet både 
geografiskt men också tidsmässigt. Översiktsplanen blir därmed ett verktyg i denna process 
(Boverket, 2014).  

3.2 Planeringsideal 

I samhällsplanering krävs en planeringsteori för att förstå planering av 
markanvändningstillämpningar och en historisk beskrivning av omständigheter för att tolka varför 
planerna blivit accepterade och påverkat utvecklingen (Nyström & Tonell, 2012). Stadsplanering 
och städers planeringsideal är komplext och ändras utefter den utveckling som råder för att anpassas 
till samhällets livsstilsmönster och förhållandena inom ekonomi, politik, försvaret och tekniska 
innovationer inom transport. Oplanerad tillväxt styrs av hur markförhållandena ser ut i 
omgivningen, hur gränser dras och hur vägar och byggnader placerats och byggts (Johansson & 
Khakee, 2009).   
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3.2.1 Spridning  
Det var under 1930-talet spridning av städer satte igång i Sverige och detta ändrade om 
planeringsidealen i samhället. Sveriges första externa handelsområde etablerades år 1962 i Malmö. 
Spridningen har ifrågasatts av samhällsplanerare i vår tid och det är numer den täta staden som ses 
som ett ideal (Statistiska centralbyrån, 2013).  

Spridning innebär att städer glesas ut och är ett stadsbyggnadsbegrepp. Det är en process där 
infrastruktur, arbetsmarknad och social service sprider ut sig från stadskärnan till stadens 
ytterområden. Befolkningsantalet jämnas ut över ett större område och servicen decentraliseras. 
Detta sker av bostadsområden, köpcentrum, industriområden och kontorsområden som formas till 
kluster (Arnstberg, 2005).  

Fenomenet med externa köpcentrum i perifera områden dök upp efter andra världskriget i samband 
med ökat bilanvändande. Handeln drev på spridningen från innerstaden till ytterområden. De 
externa handelsområdena och deras köpcentrum var och är en stark konkurrent mot citykärnan med 
deras stora ytor och billiga hyror, vilket gjort att stadskärnor tvingats transformeras om (Arnstberg, 
2005).  

Spridning av staden har tidigare varit en planeringsteori för att skapa utveckling och tillväxt i syfte 
för att uppnå välfärd, men kan få en motsatt effekt om det sker på ett oattraktivt sätt och bidra till att 
välfärden istället sjunker. Stopp av spridning kan hindra kommunens tillväxt och utveckling, vilket 
gör att samhället kan stagnera, vilket innebär att det sluta utvecklas och få svårt att överleva, medan 
ökad tillväxt antas bidrar till att kommunen utvecklas (Arnstberg, 2005). Spridningsteorin har varit 
ett dominerande synsätt efter andra världskriget för att skapa tillväxt i staden. Det var först på 1960-
talet som medborgare började förstå att spridningen av städer inte enbart medförde positiva 
egenskaper som privat lönsamhet utan samtidigt ökade sociala, miljömässiga och ekonomiska 
kostnader (Goetz, 2011). 

Spridningen kan leda till ökad markförbrukning, föroreningar, behov av utbyggd infrastruktur, 
försämrad social service och kommunal ekonomi, minskad känsla av gemenskap hos befolkningen 
och en ökad segregation (Frank, 2005). Problematiken som kan uppstå när outvecklad mark 
transformeras om till perifera handelsområden, kan leda till en nedgång av stadskärnor. När 
stadscentrum utarmas kan det bidra till en minskad livskvalité och attraktivitet hos medborgarna. 
Innerstadens varumärke är ofta en viktig del i att skapa stadens identitet (Soule, 2006).  

Översiktsplanen kan ge en bild av vad kommunen har för kvalitéer och kan lyftas fram i 
marknadsföringen (Boverket, 2014). Den snabba spridningen har skapat många av de utmaningar 
som städer står inför idag, som trafikstockningar, föroreningar, och en förlust av 
rekreationsområden av öppna ytor till en försvagning av ekonomin i tätorter och fördelar i  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produktion av lokala offentliga tjänster. Dessa innerstadsproblem stärker processen för förortens 
tillväxt och stadsnedgång (Goetz, 2011). 

3.2.2 Förtätning/Kompaktstad 
För att förhindra problematik med spridning växte två planeringsideal fram; att förtäta befintlig 
bebyggelse och att blanda olika verksamheter i staden med bostäder. Smart tillväxt och ny urbanism 
slog igenom under 1970-talet influerat av USA och var ett fenomen i planeringskretsar under 
termen den täta staden (Petersson Forsberg, 2012). Att använda sig av en anti-spridnings-policy kan 
fungera som ett verktyg att minska de negativa effekterna som kommer med spridningen. Det kan 
uppmuntra befolkningen att flytta in mot stadskärnan, och kan resultera i att kommunerna väljer att 
bygga nytt för att minska stadsnedgång (Hortas-Rico, 2014).  

Förtätning av städer innebär att staden ska vara tillgänglig för alla. Ny bebyggelse ska byggas 
klimatsmart där noder skapas från innerstaden till de närliggande regionerna. Svenska städer och 
större orter har påbörjat arbetet med att bredda gator för att prioritera gång- och cykelvägar. Det ska 
vara smidigt och lätt att ta sig fram på andra sätt än med bil för att förbättra luftkvalitén i 
stadskärnan. Genom att människor väljer att gå och cykla förbättras inte bara luften utan även 
folkets hälsa (Boverket, 2012). Sveriges regering har som mål att utveckla bostäder, arbetsplatser, 
service och nöjen i form av kultur, som ska finnas i närheten så att efterfrågan på transporter 
minskar och istället förbättrar förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter 
(Hrelja, et al., 2012). Förtätning är ett styrmedel för att minska trafik och de negativa 
konsekvenserna som trängsel, buller, luftföroreningar och hög energiförbrukning. Hög 
befolkningstäthet ska ge bättre tillgång till aktiviteter. Men ökad täthet behöver inte innebära att 
folk reser mindre (Frändberg et al., 2005). 

Hållbarhetsbegreppet användes som ett argument för att förtäta staden då tät bebyggelse innebär att 
spara produktiv mark, transportmedel, service och energieffektivisering. Dock anser forskare att en 
stad inte kan kallas hållbar enbart utifrån att den är kompakt. Det mänskliga beteendet styrs 
nämligen av flera mekanismer där valfrihet får folk att inte alltid välja den närmaste skolan för sina 
barn eller där människor trots bränslesnål bil ändå väljer att köra mer. Den kompakta staden är dock 
en viktig aspekt i samband med andra ekonomiska styrmedel för att skapa förutsättningar för att 
uppnå en hållbar stad (Petersson Forsberg 2012). En hållbar utveckling och motståndskraft, samt 
styrning och förnyelse har vuxit fram och stärkt huvudprinciperna inom fysisk planering och 
styrning. Idag vill politiker utveckla hållbara städer som är balanserade mellan de sociala och 
ekonomiska dimensioner som ger en naturlig och hälsosam miljö. Hänsyn tas också till den roll 
detaljhandeln spelar för stadens ekonomiska hälsa, sociala integrering och effekter på miljön (Rio 
Fernandes & Chamusca, 2012). 
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3.2.3 Blandad användning 
Spridningen har med fört att många äldre stadskärnor förfaller. Därav skapas processer för 
stadsförnyelse för att förhindra denna nedgång av centrum. Detta innebär att skapa attraktiva 
miljöer för kommande invånare eller investerare för att göra den tilltalande (Johnson, Glover & 
Stewart, 2014). För att skapa en hållbar utveckling krävs det att den fysiska strukturen är 
lokaliserade i förhållande till varandra. Genom att blanda användningsområden bidrar det till att 
göra kommunen attraktivare och att locka till sig nya invånare och företagare. Genom en långsiktig 
och hållbar samhällsstruktur uppnås miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar. En kommun 
som har splittrad fysisk struktur med långa avstånd mellan bostäder, service och arbetsplatser samt 
otrivsamma miljöer kan få större samhällskostnader. Låg attraktivitet kan uppstå när det görs fel 
lokaliserade satsningar (Boverket, 2014).  

Att blanda olika användningsområden inom bebyggelse, det kommersiella, samt institutioner för att 
skapa en vitalitet och ekonomi i samhället, är ett planeringsideal. För att uppnå social aktivitet i 
stadsrummet anses detaljhandeln vara en viktig bidragande faktor. Hur planering i stadsrummet 
utvecklas påverkas inte bara av politiker utan även av företag och konsumentbeteenden, som är två 
andra viktiga intressenter i stadens utveckling (Grant & Perrott, 2010). 

3.2.4 Hållbar planering och smart tillväxt 
Hållbarhetsfrågan är ett viktigt dilemma när stora varuhus som Ikea etablerar sig i medelstora eller 
mindre städer. Genom dessa etableringar sker det förändringar i marknadsekonomin och leder till en 
ny offentlig förvaltning i staden. Andra dimensioner att ha i åtanke är den nya planeringens 
förändringar, där klimatpåverkan spelar in för att uppnå en hållbar utveckling. I europeiska länder 
har det blivit en trend att länder ska anpassa sin planering till lokalt beslutsfattande. Detta för att 
minimera de hinder som uppstår i utvecklandet av planeringen och ger möjlighet att utöka de 
ekonomiska möjligheterna i staden (Hrelja et al., 2012). 

Stadsutveckling slits mellan två synsätt, spridning och att uppnå en hållbar stadstillväxt som inte 
äventyrar framtida generationers behov. Samhällsplanerare reglerar spridningsutvecklingen genom 
använda sig utav begrepp som smart tillväxt och är anledningen till att städer antagit planer och 
policys för att uppnå den vision de har för framtiden (Goetz, 2011). 

Planering är komplex när det gäller att återuppliva samhället. Översiktsplaneringen är ett verktyg 
som används inom samhällsplanering för att få en helhetsbild över vart visionen av utvecklingen 
ska sträva. Befolkningstäthet är en viktig komponent för att uppnå bättre utbud och öka 
attraktiviteten, samt tillväxt i kommunen, och är grunden för att attrahera människor med rätt 
kompetens och kapital. Smart tillväxt innebär att erbjuda olika transportmedel, jobb och bostäder. I 
den komplexitet som planeringen medför krävs det därför noga analyser för vilka strategier som ska 
användas för att uppnå stadens mål (Soule, 2006) 
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Smart tillväxt har varit ett effektivt sätt att minska spridningen och istället uppmuntrat till förtätning 
av städer. Det har öppnat upp för breda allianser med större acceptans inom stadsutveckling. Att 
smart tillväxt lyckats ha en sådan genomslagkraft har lett till att kunna forma en starkare regional 
policysamsyn (Goetz, 2011). 

3.3 Planeringsdokument 

Efter kriget så började människor flytta från staden till förorterna. Därefter omformades det 
rumsliga mönstren av tillväxt i storstadsområden. Många faktorer samverkade för att generera 
stadsspridning, som befolkningstillväxt och att individers krav på bostäder förändrades. 
Människorna började tjäna mer pengar kombinerat med en minskning av transportkostnader och en 
förbättring av infrastruktur försäkrade efterfrågan på land i utkanten av städerna. Detta har i sin tur 
lett till en kontinuerlig tillväxt. I med detta framtvingades det en politisk splittring. Aspekterna som 
den fysiska geografin, miljön, stadstillväxt med externa program, allmänna investeringspolicys och 
markanvändningsregleringar har också blivit avgörande. Denna snabba spridning till förorterna är 
en utmaning som påstås förflytta stora andelar av befolkningen och sysselsättningen (Hortas-Rico, 
2014). 

3.3.1 Policydokument som styrmedel 
Hur detaljhandeln placeras beror främst på hur företag, samt individer tänker utifrån olika 
tidsperioder och utvecklingen drivs av olika intressen, planeringsteorier och restriktioner. Hur 
detaljhandeln sprider ut sig sker i relation till hur policys och planeringen är utformad (Rio 
Fernandes & Chamusca, 2012). Policydokument är ett av styrdokumenten som kommunen 
använder sig utav i Sverige. Policydokument innehåller inga mål utan anger förhållningssätt, vilket 
innebär hur medarbetare ska bete sig i olika situationer. Det är ett politiskt dokument som beslutas i 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och kan förtydligas genom en rutin eller 
processbeskrivning som kan gälla för hela eller delar av verksamheten (Östersunds kommun, 2015).  

3.3.2 Handelspolicy 
Regeringen i Storbritannien presenterade 1998 en rapport över hur handel påverkats av stora 
köpcentrum utanför staden och hur det påverkar deras konkurrenter. Deras planeringspolicys och 
riktlinjer varnade för problematik av vitalitet av deras existerande centrum. Tillvägagångssättet 
varierar hur mindre städer försöker kämpa emot större och mäktigare verksamheter genom en 
kombination av lokal handel, som upplever att det är svårt att vara motståndskraftig (Hallsworth & 
Worthington, 2000). För att områden inte ska konkurrera ut varandra inom handel är det viktigt att 
avgöra vilka strategier som ska användas för att motverka spridning genom en politisk 
sammanhållning och planering (Arnstberg, 2005).  

Det finns många möjligheter inom handeln för att öka tillväxten, sysselsättning och serviceutbudet. 
Tar kommunen tillvara på dessa möjligheter blir följdeffekterna en nöjdare lokalbefolkning och fler  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besökare till kommunen. Dock saknas det långsiktiga strategier på hur handeln ska utvecklas inom 
många kommuner runt om i landet. För att skapa tillväxt inom handeln krävs det en ständig dialog 
mellan kommun, politiker och köpmän. För att de långsiktiga strategierna sedan ska fungera i 
praktiken krävs det en förståelse och kunskap för handelns villkor, med detta menas att förstå 
konsumentens behov och förstå hur dem tänker, samt att anpassa sina butiker efter trender 
(Klackenberg & Sandermo, 2013, 20 juni). 

Avsaknad av handelspolicys i svenska städer kan bidra till att butiker lägger ner när externa 
köpcentrum konkurrerar med internhandeln istället för att samverka. Många köpmän runt om i 
Sverige upplever att kommunerna är dåliga på att samråda i detaljhandelsfrågor. Kommunens del i 
handeln är att fatta beslut för handelns fortsatta utveckling som i sin tur skapar service och jobb åt 
lokalbefolkningen (Klackenberg & Sandermo, 2013, 20 juni).  

3.4 Rörlighet & Tillgänglighet till externhandel 

3.4.1 Rörlighet 
Det existerar social och geografisk rörlighet som beskriver olika former av flöden och uttryck som 
rör sig i globala nätverk på en samhällsnivå med hjälp av transport- och kommunikationsmedel 
kopplat till infrastrukturen. Den geografiska rörligheten innebär att överbrygga rumsliga avstånd 
och innefattar den fysiska rörligheten när människor byter plats. Med hjälp av tekniska system ökar 
människor sin räckvidd och möjligheter för att nå andra platser. Hur människor väljer att använda 
sig av systemen påverkar sedan hur systemen utvecklas, samt vilka konsekvenser det medför i 
samhället ur ett helhetsperspektiv och i människors liv. Den geografiska rörligheten betraktas olika 
utifrån det perspektiv som existerar hos individer och befolkningen. Rörlighet kan därför ses som en 
form av konsumtion, nämligen en efterfrågan på varor och tjänster som ger tillgång till andra 
platser. Rörlighet är en resurs som kan mätas i befolkningens tillgång till transportmedel eller 
förklara och tolka mänskliga handlingar utifrån olika omständigheter. Rörlighet kan för en del 
människor vara en strukturell påtvingad aktivitet som utgörs av hur samhället är utformat i staden 
och regionen och beror på dess mer eller mindre utspridda bebyggelse och lokaliseringsmönster. 
Rörlighetshandlingar är strategier i vardagslivet, till exempel, hur långt folk reser för att handla i 
närbutik, stormarknad eller genom att använda sig av e-handeln (Frändberg et al., 2005). 

När rörlighet ökar i samhället anser vissa att det är grunden till tillväxt och utveckling för välfärd 
och den individuella friheten. Andra ser det som en upplösning av lokalsamhället som ökar stress 
och utbrändhet. Det stationära samhället kan dock enligt människor med annat synsätt leda till 
stagnation som ger begränsande valmöjligheter och inskränkthet hos människor, men orörlighet ses 
som hot mot regioners välfärd och tillväxt. Den lokala förankringen med geografisk närhet anses 
viktig för att skapa tillit hos människor men även för att främja tillväxt i kluster av nyskapande 
företag. Rörlighet inom det fysiska är viktig för hur vi väljer att använda vår tid så att vi hinner med  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våra bestyr under dagen. Resandet utvecklas utifrån hur det dagliga resandet ser ut och vilken 
livsstil befolkningen har gällande deras rörlighet. Det påverkas av olika faktorer i samhället. 
Tillgång till effektivare och snabbare transportmedel har drivit utvecklingen framåt. Fritidsaktiviter 
har ökat och drivit på denna utvecklingen ännu mer (Frändberg et al., 2005). 

3.4.2 Etablering av externhandel 
När det första externa köpcentrumet etablerades var det mer tänkt i ett syfte för nöje där centrumet 
inte direkt var inriktad på direktköp utan att shoppa i en avslappnad miljö och få underhållning. 
Själva grundtanken blev snarare att det skulle gå snabbt och effektivt att shoppa i det externa 
handelsområdet (Gorter, Nijkamp & Klamer, 2003). 

Många städer har förlorat sin marknadsdominans till köpcentrum utanför stadskärnan som är 
lättillgängliga och att många lokaler i centrum blir långvarigt lediga. Stadskärnorna måste ge upp 
sitt traditionella tänkande kring detaljhandeln eftersom att ju mer de externa köpcentrumen lockar 
andra butiker som annars ligger centralt att flytta kommer det att skada stadskärnans attraktivitet. 
Detta på grund av att fastighetsägarna och människorna i staden kommer att avledas från centrum 
(Gorter et al., 2003). Detaljhandeln har genomgått en strukturomvandling där flera trender har 
identifierats. En av dem är att större delen av konsumtionen sker i stora externa och halvexterna 
köpcentrum och att de största kedjorna har tagit marknadsandelar (Hellström, 2001).  

3.4.3 Tillväxt 
Etableringen av externa handelsområden i de stora städerna har ökat tillväxten snabbt, men det är 
svårt att garantera samma ekonomiska tillväxt med etableringar i mindre städer på grund av 
ekonomiska osäkerhetsskäl. Detta kan ges exempel på när investerare vill utveckla 
detaljhandelsområden i en stad och det ges förväntningar om att det ska ske en ändrad ekonomisk 
aktivitet som leder till fler arbetstillfällen, skatteintäkter och besöksnäring i kommunen. Genom 
externa etableringar vill man stärka stadens roll på regional nivå samtidigt som det krävs att externa 
köpcentrum accepteras av alla inblandade i en stad. På senare tid har de fått mer negativa åsikter i 
och med externa etableringars miljöpåverkan, då det snabbaste sättet att ta sig ut dit är via bil 
(Hrelja et al., 2012). Liljankoski (2014) skriver att en anledning till att externa köpcentrum etableras 
är att människor idag tycker att det är smidigt att använda bilen när de åker och handlar. Men 
externa köpcentrum byggs inte på grund utav att bilanvändandet ökar, utan externa köpcentrumen 
gör så att fler människor använder bilen.  

3.4.4 Tillgänglighet 
När externa köpcentrum etablerades under 1970-talet var det på grund av ändringar i lagstiftningen 
gällande affärstider och stadsförnyelseprogram. Det blev allt svårare att bedriva en rationell handel i 
Sveriges städer när logistik inte längre fungerade för varken kunder eller butiker. Bästa tiden att 
göra sina inköp för medborgarna var under helgerna. Trots denna förändring tog handeln i 
stadskärnan inga initiativ på att ändra sina öppettider. Detta gav de förutsättningar som 
externhandeln behövde för att vara konkurrenskraftig mot stadskärnans handel då de kunde erbjuda  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en mer konsumentanpassad service. Fenomenet med externa köpcentrum har sedan utvecklats över 
hela Sverige (Hellström, 2001). 

Utbredningen av lågprisbutiker i perifera områden har skapat nya möjligheter hos konsumenter 
vilket påverkar stadskärnors livskraft och vitalitet i och med att konkurrensen ökar. Den största 
naturliga förändringen till att köpbeteendet hos konsumenter har ökat är att fler har tillgång till bil i 
hemmet. Forskare har länge kunnat se en skillnad i köpbeteende hos personer som äger en bil och 
de som inte gör det. Dels på grund av att shoppingcentrumet blir mer tillgängligt för dem som har 
bil än dem som inte har (Colin, Bromley & Bromley, 2001). Vad som ofta styr medborgarnas 
shoppingvanor är tillgänglighet till butiker, inte kostnad för parkering utan det konsumenten mer 
efterfrågar är tillgång och trygghet för sin bil, samt att det är lätt att hitta. Cityhandeln påverkas av 
stadens storlek. Parkeringar som inte har någon avgift skapar lättare kaos än parkeringsplatser som 
har (Klackenberg & Sandermo, 2013, 20 juni). 

En problematik många mindre städer har är en hållbar kollektivtrafik, för att få den lönsam behöver 
staden en befolkning på minst 50 000 invånare. Det nya samhället gör även att fler prioriterar att 
resa under fritiden, bilen gör detta möjligt eftersom att det är snabbt och effektivt. De spontana 
resorna och inköpen ökar och shopping blir en multitaskingeffekt när vi kan åka till de externa 
köpcentrumen, där det finns mycket under ett och samma tak (Banister, 2007).  

Längre öppettider och en modernare attraktivare miljö påverkar konsumenternas köpbeteende då 
det inte bara är ute efter att lägga pengar på varor nu för tiden utan även att få en upplevelse som 
ska förknippas med nöje. Detta kan komma till att bli en negativ effekt på de äldre köpcentrumen då 
de inte kan erbjuda samma möjlighet till upplevelse (Colin et al., 2001). Handlarnas ansvar i detta 
ligger i att kunna erbjuda samma öppettider för alla butiker i en stadskärna. Denna efterfrågan är 
större än att ha öppet längre på dygnet. Då det ger en trygghet för konsumenten att kunna lita på att 
butikerna har öppet och kan utföra sina ärenden på en och samma gång. Detta kan svikta för den 
interna handeln men är en dragningskraft till de externa områdena (Klackenberg & Sandermo, 
2013, 20 juni).  

Att ta sig fram genom kollektivtrafik, cykla eller gå är idag inte lika attraktivt som det har varit. 
Idag är det bilen som är det dominerande färdsättet. En hållbar strategi går då ut på att minska 
antalet resor och dess längd och effektivisera kollektivtrafiken. Det behövs att kommunen 
prioriterar kollektivtrafiken för att försvåra för människor att använda bilen. För att minska 
bilanvändandet inne i staden så försvårar och saktar planerarna ner trafiken och främjar 
kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar. I med detta pratas det om att det är bättre att planera 
en stad där det finns tillgänglighet än att människorna ska ha mobilitet. Med mobilitet menas det att 
de har tillgång till bil för att kunna ta sig till de externa köpcentrumen för att handla (Banister, 
2007).  
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3.5 Påverkan & Konkurrens  

3.5.1 Centrumutveckling 
Utbudet i köpcentrumen präglas först och främst efter konsumenternas krav och deras möjligheter 
till att shoppa när kunderna efterfrågar bättre priser och därmed utvecklingen av outlet-butiker. 
Dock vill inte samhällsplanerare helt säga att denna förändring helt har påverkat den interna 
handeln då det fortfarande finns kvar äldre strukturer på detaljhandeln i stadskärnan. Samt att 
regeringen blir mer medveten om de negativa effekterna detta kan ge på stadskärnan och är 
beroende att förhindra dessa då de menar på att stadskärnor skapar en social identitet för 
lokalbefolkningen (Colin et al., 2001). 

I början på 1980-talet började regeringen komma med vissa antaganden om att mindre stadskärnor 
skulle få svårt att överleva konkurrenskraften från de externa köpcentrumen i perifera områden. Nu 
på senare tid blir det mer och mer känt att äldre stadskärnor behöver förnyelse, och ett starkt 
varumärke utåt för att kunna överleva konkurrensen från den externa handeln. Däremot anser 
handelsföretagarna att förändringarna som skett i med handelsstrukuren har gått relativt långsamt 
och de nya köpcentrumen i de externa områdena ses som ett komplement snarare än en konkurrent 
(Colin et al., 2001).  

3.5.2 Motståndskraft 
De kommuner som hade störst försäljningsökning under 1900-talet hade även en tillväxt av 
befolkningen, medan kommuner som tappade i sin totala försäljning märkte av en minskning. Andra 
skillnader mellan kommunerna berodde på externa köpcentrum, turistattraktioner och attraktiva 
stadscentrum som lockade människor från andra regioner. Stadskärnor som kan erbjuda en 
mångfald och ett brett utbud är svåra för externa köpcentrum att konkurrera med (Hellström, 2001). 
För att kunna konkurrera med dessa externa områden tvingas butikerna hitta ett alternativ till sina 
butiker. Det krävs noggranna strategier som undersöker konsekvenserna av dessa köpcentrum för att 
ta reda på stadens upptagningsområde och handelsområde, då frågan är om de externa 
köpcentrumen är ett komplement till de butiker som finns i stadskärnan (Gorter et al., 2003). 

3.5.3 Effekter 
Externa köpcentrum kan öka sysselsättning, men det finns motståndare som hävdar att externa 
handelsområden tar de jobb som redan finns i stadskärnan istället för att skapa nya. De externa 
jobben leder då till längre arbetsresor vilket gör det svårare för ungdomar att skaffa arbete, då 
tillgänglighet till kollektivtrafik kanske saknas (Sveriges riksdag, 2011).  

Externa etableringar av handeln bidrar till en negativ effekt på angränsande kommuner som 
upplever att deras besöksnäring och attraktivitet minskar. Kommunen är enligt riksdagen den svaga 
parten när det gäller att planlägga handeln och servicen. Den starka parten är näringslivet och de 
stora kedjorna, vilket gör att kommunen ofta ger med sig för kortsiktiga ekonomiska kalkylerna,  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med positiv klang. Kommunen ger med sig för att vara konkurrenskraftig gentemot andra 
kommuner för att få investeringar, det är även avgörande vem som sitter vid makten när det 
planeras, samt hur det passar in i det vardagliga planerandet. Staten har ett övergripande ansvar i 
samhällsbyggandet att göra den långsiktiga hållbarheten och målen gripbara och tydliga. 
Länsstyrelsen uppgift är att stötta kommunerna, därför krävs det människor som besitter rätt 
kompetens inom området och hinner reagera i tid innan byggnadsprojekten påbörjats (Sveriges 
riksdag, 2011). 

Shopping överlag anses som väldigt lockande och något som människor gärna gör på sin fritid. 
Däremot har inte stadskärnan blivit det populäraste stället att shoppa på även fast att de kanske har 
ett brett utbud av butiker. Mycket på grund av tillgängligheten i de externa områdena anses vara 
bättre än i centrum. Detta har en bidragande orsak att parkeringsplatser är mindre lättillgängliga i 
stadskärnan och butikernas shoppingyta är mindre. En annan aspekt är att hyrorna i stadskärnan är 
högre än i externhandelsområdena, vilket automatiskt driver ut butikerna till de perifera områdena 
(Gorter et al., 2003). 

Gorter et al, (2003) skriver att på grund av att bilägandet hela tiden ökar runt om i världen så gör det 
konsumenterna mer rörliga och det öppnar upp för att inte behöva åka till det närmaste området för 
att handla, vilket ofta är centrum. Detta gör att konsumenterna istället kanske åker till de externa 
köpcentrumen. I och med den ökade rörligheten behöver inte konsumenterna anpassa sig för var, 
när och hur de behöver handla. Istället ägnar de mer tid åt att jämföra kvalitet, tjänster och 
funktionen av dessa varor och tjänster de köper. Det ekonomiska perspektivet spelar in då 
konsumenten vill att det ska vara effektivt och billigt, det ekonomiska perspektivet drar in aspekter 
som rabatter, pris, restid och kostnader, samt parkeringsavgifter. Någonting som också är märkbart 
är förändringarna hos konsumenternas behov och vad de väljer att spendera pengar på. Gorter et al, 
(2003) menar på att konsumenter idag har mer pengar men det går till andra fritidsaktiviteter och 
inte till detaljhandeln.  
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4. Empiri 

Vi har ovan presenterat vår teori och kommer nu i detta avsnitt att redovisa våra empiriska 
studier som vi har samlat in.  

Vi kommer nedan först presentera bakgrundsfakta om Östersund som är vårt valda 
studieområde och sedan kommer en sammanställning av vårt insamlade empiriska material 
under studien. I denna uppsats består det insamlade resultatet av kvalitativa intervjuer för 
att besvara våra frågeställningar om varför externa handelsområden etableras, om de utgör 
ett hot mot stadskärnan och vilka strategier som används för att behålla en levande 
stadskärna så den inte konkurreras ut av externhandeln. 

4.1 Fallstudie av Östersund 
Östersund ligger i mitten av Sverige och är en centralort och tätort. Det är den enda staden i 
Jämtlands län. Befolkning i kommunen består av en tredjedel av länets befolkning med 60 495 
invånare och staden har varit centrum för både handel- och administration sedan den grundades 
(Östersunds kommun, 2012). Besöksnäringen är den största näringen i Östersund idag och det är de 
små företagen som dominerar (Östersunds kommun, 2014). Östersund har många företag inom 
olika näringar som turism, och tjänsteproduktion. Förutom handeln är besöksnäringen viktig med 
besökare från Norge, Tyskland och Holland. Innerstaden beskrivs som shoppingvänlig nära till 
affärer och caféer, samt restauranger (Östersunds kommun, u.å.). 

4.1.1 Beskrivning av Östersunds stadskärna 
Östersunds stadskärna är utpekat som riksintresse med sin gamla bebyggelsen där en modernisering 
kan göra centrum till en attraktion i sig. Staden är indelat i ett rutnät som gör innerstaden 
lättorienterad, tätt och kompakt. I centrum är avstånden korta mellan service, fritidsaktiviteter och 
nöjesliv och bygger till stor del på handel. Idag har Östersunds centrum en mix av butiker i olika 
storlekar och med olika innehåll. Butikerna ligger relativt koncentrerade på en liten yta i huvudsak 
längs Prästgatan. Centrumhandeln har på senare år fått alltmer konkurrens från handel i stadens 
ytterkanter (Östersunds kommun, 2011). 

I tabellen nedan illustrera vi vilka butiker i Lillänge som kan komma att konkurrera med 
stadskärnan. Med undantag för de butiker som är dubbel etablerade i Östersund, i anseende om att 
de tillhör samma kedja.  
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4.1.2 Beskrivning av Lillänge 
Näringslivet är en viktig tillväxt faktor för Östersund. Lillänge byggdes för elva år sedan, 2004 och 
är ett externt handelsområde i Östersund (Rämme &Vestin, 2007). Lillänge består av 17 butiker, 
vilka samtliga har öppet måndag till söndag med tillgång till gratis parkeringar och består av butiker 
inom dagligvaruhandel, sällanköpshandel och även större skrymmande varor, (http://
www.lillange.se). Nedan kommer en överblick över affärer som finns etablerade i Lillänge: 

4.2 Val av respondenter utifrån tre intressenter 
Resultatet har vi delat in i tre sektioner utifrån tre olika perspektiv, nämligen kommunen, 
centrumledning/cityhandeln och företagarna. Totalt har vi intervjuat tretton informanter i detta 
arbete och kompletterat detta med planerings dokument; Östersunds översiktsplan 2014-2040, 
Östersunds tillväxtplan 2014-2020, Centrumsutvecklingsplanen 2012 och Östersunds handelspolicy 
skriven 2007.  

Butiker i stadskärnan Butiker i Lillänge

Westwalls, 06 ZeroSix Dressman

Team Sportia Intersport

Toys Rus (kommer snart att etableras) Hobbyboden, Lekstugan

Elgiganten Teknikmagasinet, Kjell & Company

Sportringen Stadium Outlet

Scorette, DNA Skopunkten

Butiker i Lillänge

Dressman Apoteket

Lindex Buketten

KappAhl Flügger färg

Djur Magazinet Coop Forum

Team Sportia Stadium Outlet

Toys Rus Rusta

Elgiganten Skopunkten

Övrigt utbud i Lillänge

Ingo- Bensinstation

Café Lillänge

MacDonalds
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Kommunen, centrumledningen/cityhandel och företagarna är olika intressenter med tre olika 
perspektiv på utvecklingen och därför intressanta i studien att jämför mot varandra för att se vad 
som skiljer sig och om det existerar några gemensamma synsätt över vad externa etableringar 
innebär för samhället. Att intervjua folk inom olika områden och ställa deras svar mot varandra ger 
en tydligare bild om vilka effekter externa etableringar har på stadskärnan när de expanderas. Vi 
jämför empirin med varandra för att få fram ett så bra resultat som möjligt.  
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4.3 Kommunens perspektiv 

Kommunen har god kunskap om Östersunds utveckling och avgör vad som får byggas och inte och 
är därför ett viktigt perspektiv för att besvara frågeställningarna. Vi valde ut tre respondenter inom 
kommunen med olika positioner för att få en god bild som kunde besvara våra frågor. 

4.3.1 Tillväxtplanen och handelspolicy 
Kännetecken för Östersunds näringsliv är att de består av flera småföretag och ett brett spann av 
branscher, kluster och myndigheter. Östersund vill skapa en hållbar tillväxt i kommunen och vara en 
attraktiv kommun, vilket är deras vision för att utvecklas. De vill vara en vara en konkurrenskraftig 
region som genererar tillväxt med arbetstillfällen. För att göra kommunen attraktivt vill Östersund 
fokusera på företagsamhet, boende och välkomnandet, då utvecklingen är viktigt för 
besöksnäringen men även för stadens medborgare. För att behålla en levande stadskärna är handel, 
kultur och evenemang några av de delar som kommunen vill fokusera på enligt tillväxtplanen 
(Tillväxtplanen, 2014).   

I Östersunds handelspolicy tar de upp ett antal rekommendationer och riktlinjer kommunen bör 
jobba efter. I varje steg de gör måste de ställa allmänhetens intressen mot varandra för att nå en 
lösning som enligt ett service utbud är bra. Här tar de upp bland annat:  
Att de vill utveckla och värna om en livskraftig stadskärna, öka sällanköpshandeln, ge 
förutsättningar för konkurrens, livsmedel där folk bor, god tillgänglighet och låg miljöbelastning 
och inga nya externa köpcentrum (Östersunds kommun, 2007). 

4.3.2 Mål för att skapa tillväxt 
Under 1990-talet hade Östersund en liten nedgång i befolkningsutvecklingen på grund av 
arbetslöshet, men kommunen har sedan dess fortsatt att växa de senaste åren med en svag ökning av 
arbetstillfällen och nådde förra året ett befolkningsantal över 60 000 invånare. Enligt kommunens 
nuvarande översiktsplan fram till år 2040 har kommunen en vision att fortsätta växa och har därför 
satt 65 000 invånare som mål (M. Modin Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015).  

En ökad befolkning skulle underlätta för kollektivtrafiken att bli ekonomiskt hållbar, då fler 
invånare ger ett bättre marknadsunderlag och gör att fler varor konsumeras i kommunen. Mer 
handel leder till att butiker får det lättare att överleva både externt och internt (Östersunds kommun,  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2014). Anledningen till att kommunen vill öka invånare är enligt M. Modin Tjulin (personlig 
kommunikation, 16 april, 2015), för att kunna utveckla staden att bli mer självgående, vilket en stad 
blir först runt 100 000 invånare. För att växa behöver kommunen skapa fler arbetstillfällen och 
bostäder i samhället och har därför satt som mål att öka befolkningen. Att det inte byggts så mycket 
nya bostäder de senaste åren är något kommunen lider av.  

... man pratar om olika gränser när en stad blir självgående, det är då den genererar till sig själv och det är 
någonstans vid hundratusen personer, men det mäktar vi inte sätta som mål. Men vid 65 000 personer, dit 
kan vi nå. Så därför har det varit viktigt att växa och därför behövs det arbetstillfällen och bostäder (M. 
Modin Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015). 

Enligt J. Redhe (personlig kommunikation, 20 april, 2015), är det viktigt att ha en växande 
befolkning för att kunna balansera makten i riksdagen så Norrland kan påverka de stora frågorna. 
Men även att det ska finnas människor i framtiden som tar hand om de äldre och kan fylla de 
arbeten som behövs. Trots en svag utveckling befolkningsmässigt i kommunen har Östersund 
lyckats öka med femhundra personer om året under de senaste två åren, vilket är en relativt kraftig 
ökning. Det finns två orsaker till att denna utveckling har skett och det är mottagandet av flyktingar 
och att människor flyttar in från grannkommuner och kranskommuner, samtidigt som Östersund 
förlorar befolkning till storstäder som Stockholm och Göteborg. För att Östersund ska klara av att 
skapa bostäder och etableringar anser J. Redhe (Personlig kommunikation, 20 april, 2015), att 
ökningen av invånare ska ligga på 400 hundra till 500 personer per år för att utvecklingen ska ske i 
en takt som kommunen klarar av. 

...Vi ska öka någonstans med 400 till 500 personer per år. Det är den takt vi klarar av att skapa bostäder 
men också att vi försöker hittar etableringar och arbete i den takten (J. Redhe, personlig kommunikation, 
20 april, 2015). 

4.3.3 Etableringar och utveckling av externhandel- utifrån planeringsperspektiv 
Östersund ville till en början inte ha ett externt handelsområde i kommunen då de fokuserade på 
stadskärnans utveckling, men ändrade sig då förslag kom på att etablera extern området i 
grannkommunen Krokom. Rädslan över att förlora handeln till grannkommunen gjorde att 
Östersund ändrade sig i etableringsfrågan (M. Boberg, personlig kommunikation, 17 april, 2015). 
Kommunen ville inte ha ett externhandelsområde som påverkade stadskärnan negativt som de sett 
etableringen av Birsta i Sundsvall göra och erbjöd därför mark ute i Lillänge, med god 
tillgänglighet från stadscentrum med sina tre kilometer (M. Modin Tjulin, personlig 
kommunikation, 16 april, 2015). 

… Östersund var en av de få städer som inte ville ha något externt köpcentrum eftersom att centrum var 
den stora prioriteringen. Sedan blev det förslag om att det skulle ligga i Krokoms kommun, på gränsen till 
Östersunds kommun, vilket skulle innebära att människor skulle åka dit och handla istället. Då kom 
Lillänge upp som är ett läge, inte flera mil från staden utan det går att cykla och vissa som bor i områdena 
runt omkring kan till och med gå. (M. Boberg, personlig kommunikation, 17 april, 2015). 
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Östersund hade blivit uppvaktade flera gånger innan av verksamheter som vill etablera sig i 
kommunen och initiativet till att etablera handel kom från flera intressenter som kommunen, 
fastighetsägare och näringsidkare, som efter utredningar sett att det fanns mer handel att hämta hem 
till Östersund. Även handlarna hade intresse av mer handel till kommunen och hade inga 
motsättningar till etablering av externhandel. En av de viktigaste näringarna i Östersund är handeln 
då den även stärker upp kommunens besöksnäring som även den är en viktig näring (M. Modin 
Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015).  

… Handel och besöksnäring går hand i hand. Utan en stark handel så har vi inte en stark besöksnäring 
och vi har en stark handel tack vare att vi har en stark besöksnäring. Vi vill ju fortsätta att ha mycket 
besökare, det gör ju också att vi får en större volym handel än om det bara skulle vara vi Östersundare. 
Dessutom är det ju många från länet som åker in till Östersund för att handla. Vi såg dessutom att mycket 
av våra pengar har gått till Sundsvall. Vi har möjlighet att plocka hem mer pengar och det ger mer jobb 
här och dem jobben behöver vi. Det fanns en stor politisk enighet och det gör det fortfarande att vi tycker 
handel är viktigt (M. Modin Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015). 

Östersund vill ge näringslivet goda förutsättningar att kunna verka i Östersund genom att ge dem 
möjligheter att etablera sig och även expandera i kommunen. Därför vill kommunen kunna erbjuda 
mark i intressanta områden till företag, vilket är viktigt att ta med i den långsiktiga planeringen. 
Kommunen uppmuntra därför till nyföretagande och genomför insatser för att skapa tillväxt som 
ökar möjligheter till nya marknader, samt handelsrelationer. För att locka hit nya aktörer behöver 
företag och branschorganisationer arbeta tillsammans för att verksamheter och invånare ska vilja 
etablera sig i Östersunds kommun (Östersunds kommun, 2014). Lillänge låg på en plats där det 
fanns tillgång till mark att göra något med, vid en motorfartsled som hade redan utvecklad 
infrastruktur, busskommunikationer och nära till ett bostadsområde, vilket gjorde att staden kunde 
hållas ihop (M. Modin Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015).  

Externhandeln är ett sätt att visa på utveckling i kommunen och för företagare att det är en 
intressant plats att verka i för framtida investerare. När kommunen valde att etablera Lillänge var 
anledningarna att en viss typ av handel inte fick plats inne i stadskärnan då den var skrymmande 
och krävde tillgång till stora volymer av parkeringsplatser. Kommunen ville även öka 
arbetstillfällen, samt behålla kvar handeln i det egna länet (J. Redhe, personlig kommunikation, 20 
april, 2015). Det fanns även ett mindre argument att det var bra att minska antalet handelsresor med 
bil till Sundsvall ur miljösynpunkt men även att inte förlora pengar till en annan kommun (M. 
Modin Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015).  

...Det var ju en anledning till varför Lillänge kom till, man såg hur mycket pengar som gick i från länet 
till Birsta i Sundsvall... Lillänge är ju inte externt på det sättet som Birsta är. Lillänge ligger tre km från 
centrum med gång och cykelavstånd. Det var också viktigt när vi tittade på betongstationen sen. Vi har 
sett att vi tagit hem handel, men det finns ändå mer att plocka hem vi skulle kunna ha ännu mera handel 
här.. (M. Modin Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015).  

Sällanköpsvaruhandeln har fortsatt att etablerats kraftigt och är en utveckling som fortskrider i 
Östersund, därför har handelsplatser i perifera områdena som Söder, Lillänge och Odenskog byggts  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ut, där det är meningen att det ska finnas mer skrymmande varor som inte får plats inne i 
innerstaden för att komplettera centrumhandeln (Östersunds kommun, 2007).  

4.3.4 Externhandeln ett hot eller en möjlighet för stadskärnan 
Det märktes en liten nedgång först i början i stadskärnan när externhandel etablerades, men 
effekterna av att Lillänge har visat sig bidra till en starkare handel i kommunen, vilket utredningar 
av handelsindexet visat på och det ligger fortfarande starkt. Stadskärnan hade kanske påverkats 
negativt om folk fortsatt handla i Sundsvall, då andra externa handelsområden utgör ett hot idag. 
Däremot finns det en oro hos företagen i centrum och några av politikerna att en vidareutveckling 
faktiskt kan ge oönskade effekter och är orsaken till att kommunen valt att stoppa fortsatt 
exploatering i dagsläget. Dock menar andra som är för ytterligare etablering att det hade varit en 
positiv utveckling för Östersund och tror att stadskärnan skulle ha återhämtat sig även denna gång 
(M. Modin Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015). 

Stora volymer av externhandeln slår ut stadskärnor. Det krävs ett bra marknadsunderlag för att 
centrum inte ska påverkas negativt. Därför tänker Östersund inte släppa fram dem volymerna i 
kommunen, utan bara tillåta den volym som staden tål, dock kan det medföra förändrat city utbud. 
Lillänge är positivt för Östersund som stad och ort i helhet, men för små butiker mindre positivt då 
de påverkas mer. Det tros att en vidare utveckling av Lillänge gynnat Östersund och att det kan ha 
varit skadligt för Östersund som varumärke när kommunen satte stop för exploatering av 
handelsområdet. Då det hade kunnat höja attraktiviteten för invånare och besökare. Många politiker 
vågar inte ta steget till en extern etablering för att de tror att det kommer att påverka stadskärnan för 
mycket. Men det verkliga hotet kommer från omvärlden och e-handeln. Östersunds handel stärker 
staden som handelsstad och besöksmål (J. Redhe, personlig kommunikation, 20 april, 2015).  

Jag tror man måste se handel i Östersund som en del i syfte att stärka Östersund som handelsstad men 
också besöksmål. Jag tror inte man ska se det som två skilda saker därför att hotet ligger inte mellan 
Lillänge och staden. Hotet ligger mellan Östersund och omvärlden som internet handel och andra stora 
handels etableringar runt om i Sverige. Så vi behöver bli starka som stad och ort och då måste man kunna 
etablera sig i city, men också externt i Lillänge, därför att det finns olika behov av våra aktörer. Större 
skrymmande varor vill vara utanför citykärnan medan det kanske passar för andra typer av verksamheter i 
citykärnan. Jag tror inte det finns antingen eller utan man behöver satsa på centrum och absolut den här 
typen av handel externt (J. Redhe, personlig kommunikation, 20 april, 2015).  

Oavsett om det finns en konflikt gällande att satsa eller inte på mer köpcentrum i kommunen måste 
stadskärnan enligt M. Modin Tjulin (Personlig kommunikation, 16 april, 2015), utvecklas för att 
vara attraktiv och erbjuda ett större utbud oavsett hur mycket handel det är inom kommunen. 
Östersund har en attraktiv centrumhandel, men brottas med öppettider och att externa köpcentrum 
erbjuder bättre tillgänglighet för människor med rullstolar, rullatorer och barnvagnar, vilket de 
arbetar med att förbättra. Det förändrade köpbeteende hos konsumenter och e-handeln som plockar 
marknadsandelar är utmaningar för små butiker i centrum som måste kunna omvandlas för att 
överleva. Enligt J. Redhe (Personlig kommunikation, 20 april, 2015), behöver butiker i kärnan  

35



kunna hålla öppet måndag till söndag vilket är svårt för vissa butiker, det behöver hittas nya 
servicenivåer att erbjuda konsumenter. Men att säga nej till externhandel riskerar Östersund att 
förlora investerare och därför viktigt att fortsätta att vara välkomnande mot utveckling. 

...det kommer ske en omvandling i city.., du kanske får större utbud av restauranger och andra typer utav 
verksamhet som passar i citykärnan. Så jag tror inte man ska vara rädd för att vi växer som handelsstad... 
och det kommer kräva omvälvningar i citykärnan (J. Redhe, personlig kommunikation, 20 april, 2015). 

Att Östersunds stadskärna inte påverkas nämnvärt av externhandeln, kan bero på att de är 
motståndskraftiga genom att inte erbjuda samma utbud av varor som på Lillänge, samt att 
stadskärnan idag allt mer erbjuder människor en upplevelse, vilket gör att den fortsätter bevara sin 
vitalitet (M. Boberg, personlig kommunikation, 17 april, 2015). Ansvaret för att stadskärnan inte 
ska utarmas när externhandel etableras behöver ligga på dem som bedriver näringen att fortsätta 
utveckla sina egna verksamheter. Detta gäller företag, fastighetsägare och hotellnäring (J. Redhe, 
personlig kommunikation, 20 april, 2015). 

En stark handel ökar sysselsättning vilket är en positiv effekt i Östersunds kommun sedan Lillänge 
kom till. Handel är även viktig för att behålla ungdomar i kommunen då det öppnar upp möjlighet 
för unga att skaffa sig jobb efter utbildning och idag har Östersund hög arbetslöshet (M. Modin 
Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015). 

… vi har sett är flera fördelar med att ha lokal handel och det är arbetstillfällen. Handeln är ofta en 
inkörsport för ungdomar in i yrkeslivet och vi har en hög arbetslöshet. Många ungdomar kommer till 
Östersund och många väljer att studera på gymnasiet här och blir ofta kvar…då finns det möjlighet att 
komma in på arbetsmarknaden via handel...att kunna utveckla handeln och besöksnäringen är beroende av 
att det finns en attraktiv handel. Utredningen visar på att det finns pengar att hämta hem (M. Modin 
Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015). 

4.3.5 Strategier och utmaningar för att behålla en levande stadskärna 
Östersund vill öka sin befolkning, minimera utsläppen och stärka sin identitet. För att uppnå detta 
använder de sig av strategier som att få ett växande näringsliv, utveckla infrastrukturen, vara 
klimatneutral och att Östersund ska vara attraktivt (Östersunds kommun, 2014), och jobbar därför 
med utsmyckningen av staden för att göra centrum mer trivsam. Det finns behov av fler parkbänkar, 
papperskorgar och fontäner för att göra Östersund trevligare (M. Boberg, personlig kommunikation, 
17 april, 2015).  

Kommunen erbjuder mark, bygger nya bostäder och främjar företagande inne i staden. Östersund 
vill förtäta staden och göra den tillgängliga för människor som går, cyklar och åker kollektivt för att 
spara på energiförbrukningen (Östersunds kommun, 2014). Att förtäta är ett sätta att hjälpa city att 
bli en levande stadskärna men behöver inte ske på bekostnad av externhandeln. Etableringar av 
externhandel behövs ske i en bra takt för att kunna satsa på utvecklingen i centrum. För att inte 
utarma innerstaden är det viktigt att externa handeln inte etableras fortare än vad stadskärnan klarar 
av (J. Redhe, personlig kommunikation, 20 april, 2015).  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... kommunen har ett stort ansvar att förtäta och urbanisera stadskärnan så att det blir fler bostäder och få 
en levande stadskärna. Det är vår uppgift som kommun... Jag tror man vill tillbaka till att förtäta staden 
igen, utveckla centrum och närområden som till exempel Storsjö strand där vi utvecklar en ny stadsdel 
som också inrymmer restauranger och butiker i dem kvarteren för att få en levande stadsdel... men även 
bygga bostäder där vi kan centralt (J. Redhe, personlig kommunikation, 20 april, 2015). 

Kommunen använder sig även av planeringsstrategin att blanda olika användningsområden som 
boenden, verksamheter och service placerade längs gator med bra flöde som kan innehålla handel i 
bottenvåningar (Östersunds kommun, 2014). I centrum har de som mål att ha tre starka noder, 
Mittpunkten/Kärnan, Åhléns/Centralpalatset och Stortorget, där många caféer, restauranger och 
butiker ska etablera sig. Centrum vill skapa ett naturligt flöde mellan Mittpunkten och Stortorget 
idag. Stortorget ska vara en viktig samlingsplats för besökare både dag och kväll. Kluster ska 
skapas med likartade butiker med liknande segment i samma område (Östersunds kommun, 2012). 
Handeln är fortfarande en viktig del i centrum med restauranger, caféer och andra typer av 
upplevelser som ger en mix i innerstaden men även att utveckla nya koncept som ”showrooms", där 
kunder kan gå och titta och jämföra priser (J. Redhe, personlig kommunikation, 20 april, 2015).  

... mixen är viktig. Några år kanske handel är större än upplevelsenäringen och nästa stund kanske det är 
tvärtom. Tänk en Ikea butik i citymiljö där du bara säljer ljus, bestick, glas och allt möjligt småplock som 
man kan ta med sig och så visar de möbler på stora skärmar och så kommer möblerna från Sundsvall och 
Umeå, Trondheim levererat hem. Det kanske kommer nya aktörer som man inte ser idag, men som 
kanske förändrar sitt koncept (J. Redhe, personlig kommunikation, 20 april, 2015).  

Stadskärnan har en stor utmaning, då handeln ständigt utvecklas och förändras. 
Generationsutveckligen tyder på att ungdomar har ett helt annat köpmönster idag än förr då nätet är 
förstahands alternativet och inte butikerna. Detta gäller inte bara generellt i Östersund utan även för 
hela världen. För att kunna konkurrera med e-handeln måste handeln i stadskärnan jobba med att 
skapa en bra servicenivå där kunderna känner sig väl mottagna och kommer tillbaka (J. Redhe, 
personlig kommunikation, 20 april, 2015). För att höja servicenivån kan stadskärnan använda sig 
utav en värdskapsutbildning i centrum för att utvecklas. Centrumutvecklingsplanen är ytterligare ett 
verktyg för att utveckla stadskärnan åt ett positivt håll, där parkeringsfrågan nämns (M. Modin 
Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015).  

...Vi har ju haft centrumsutvecklingsplaner för centrum i flera omgångar och den senaste tog vi för 
ungefär tre år sedan. I den finns det 50 punkter för att förbättra centrum och då är det både förbättra 
parkeringsmöjligheter, därför har vi sänkt avgifterna i p-huset till fem kronor i timmen från tolv kronor 
för att möjliggöra mer attraktiva parkeringsplatser… (M. Modin Tjulin, personlig kommunikation, 16 
april, 2015). 

Att upprätta en handelspolicy i kommunen har varit ett sätt att reglera spridningen av handel, då den 
visar en tydlig linje och vilka spelregler som gäller över vart handeln ska ske i Östersund och är 
därför koncentrerar vid de två noderna stadskärnan och Lillänge (M. Modin Tjulin, personlig 
kommunikation, 16 april, 2015). Detta underlättar logistik och kommunikation över hur  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busstrafiken ska styras och gör att utvecklingen kan kontrolleras (J. Redhe, personlig 
kommunikation, 20 april, 2015). 

4.3.6 Samarbete mellan innerstaden och externområdet 
Östersunds kommun har ett bra samarbete idag mellan handeln, City Östersund och 
fastighetsägarna, vilket är ett annat sätt att bevara stadskärnan. Kommunens ansvar att hålla 
centrum levande långsiktigt där de försöker förbättra tillgängligheten och attraktiviteten i Östersund 
genom olika insatser som att möjliggöra uteserveringar, och bygga ihop Stortorget med 
badhusparken (M. Modin Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015). Samarbetet mellan 
stadskärnan och Lillänge är idag inte befintlig men är under utveckling (J. Redhe, personlig 
kommunikation, 20 april, 2015), och ska ändras framöver med hjälp av Destinationsbolaget i 
Östersund då ett samarbete skulle vara bra för kommunen mellan de två handelsområdena (M. 
Modin Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015). 

.... I det här fallet är det Odenskogs intresseförening och City Östersund som behöver närma sig varandra och 
se sig som en gemensam aktör... det tror jag är jätteviktigt faktiskt. Det finns inte vi och dem. Vi har inte råd 
med det. Vi är för små för att tro att konkurrensen sker mellan staden. Det är vi mot världen (J. Redhe, 
personlig kommunikation, 20 april, 2015).  

Lillänge behöver också utvecklas med bland annat busskommunikationer. Kommunen vill att fler 
ska åka buss och att externa köpcentrumet inte ska bli för bilberoende och har problem med bussar 
som fastnar i köer (M. Boberg, personlig kommunikation, 17 april, 2015). Det finns därför en 
utvecklingsplan för Lillänge som tar upp miljöbelastningen i området och trafiken och det har nu 
påbörjats en trafikutredning, för att lösa problematiken med trängsel, men för att finansiera dessa 
åtgärder vill kommunen ta hjälp av investeringsbidrag (Östersunds kommun, 2007).  

4.4 Centrumledares perspektiv 

Centrumledarna besitter viktig information om hur stadskärnan utvecklas och transformeras om 
utefter utmaningar och möjligheter och besitter därför viktig kunskap över hur stadskärnan 
påverkats och hur de kan vara motståndskraftiga mot externhandelsområden. 

4.4.1 Handelspolicyn som verktyg i utveckling 
I Östersund genomfördes en utredning av Konsult firman Temaplan AB som en grund för 
handelspolicyn, där de bestämde att Östersund måste renodla sig. Det gick inte att sätta stopp för en 
utveckling med externa köpcentrum, då folk annars istället kommer fortsätta att åka till 
köpcentrumet Birsta i Sundsvall (R. Hallström, personlig kommunikation, 10 april, 2015). 

Trots handelspolicyn genomfördes etableringen Mekonomen i stadsdel Norr där Ica Maxi tidigare 
byggdes samtidigt som handelspolicy antogs. Kommunen godkände bygget med hänvisning till att  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Mekonomen var en verkstad, vilket andra ansåg var handel och borde i med handelspolicyn 
etablerats i Lillänge eller stadskärnan, som utsetts till två starka noder för handel. Detta för att 
handeln inte skulle spridas okontrollerat. Etableringen skapade därför en oro hos folk att kommunen 
skulle släppa på handelspolicyn och att fler affärer skulle etableras runt Ica Maxi. Men trots 
byggnationen har kommunen lyckats hålla handelspolicyn ganska bra. Utvecklingen av Lillänge har 
enligt R. Hallström (personlig kommunikation, 10 april, 2015), snarare gynnat Östersunds 
stadskärna. Stadskärnan har inte haft en stor nedgång utan har kunnat dra fördel av Lillänge 
etableringen då den attraherat nya besökare från närliggande kommuner (R. Hallström, personlig 
kommunikation, 10 april, 2015). 

... är du inte stark, vill du inte utvecklas, då dör du och någon kommer och tar upp dig (R. Hallström, 
personlig kommunikation, 10 april, 2015). 

Stadskärnan kommer att utvecklas mer åt upplevelse hållet under tiden externhandelsområdet 
utvecklas, vilket kommer skapa en tydligare konkurrensbild mellan vilka typer av butiker som 
ligger i stadskärnan och vilka som ligger i Lillänge (R. Hallström, personlig kommunikation, 10 
april, 2015). 

4.4.2 Vidare exploatering av externhandel 
Precis som kommunen tidigare nämnt tar även centrumledaren upp att handelspolicyn inte 
godkänner fler externa etableringar på grund av att den blir en utveckling som Östersunds 
stadskärna inte skulle klara av för att hålla sig vital. Orsaken till att det blev stopp för ytterligare 
exploatering var framför allt från företagarnas initiativ, då de gjorde en namninsamling med 
människor som var emot etableringen, vilket ledde till att några politiker ändrade sig i frågan. 
Anledning bakom initiativet att utveckla Lillänge kom från kommunen som ville flytta på 
betongstationen genom att låta en privat investerare bekosta förflyttningen och som tidigare nämnt 
skulle kommunen även utöka handelsindexet tredubbelt i med en till extern etablering. Detta med 
bakgrund av att kommunen skulle ha uppnått sitt mål på 65 000 invånare i kommunen år 2020, 
vilket de inte uppnådde och därför ändrades målet i den nya översiktsplanen till år 2040. Detta 
skulle göra det möjligt för det externa köpcentrumet att gå runt (A. Lindow, personlig 
kommunikation, 1 april, 2015).  

Utredningar som gjordes visade att 100 miljoner kronor skulle tas från centrum till det nya externa 
köpcentrumet. Det som händer då är att alla butiker på Storgatan försvinner, när deras omsättning 
idag ligger på 60 miljoner kronor per år, sedan skulle 40 miljoner kronor även komma att försvinna 
från Prästgatan. Politikerna ville inte se att detta skulle ge negativa effekter för stadskärnan, då den 
nyetablering skulle omsätta 300 miljoner kronor varav 200 miljoner kronor skulle komma från 
besökare i närliggande kommuner, som skulle spendera sina pengar i Östersunds kommun (P. 
Martinek & A. Lindow, personlig kommunikation, 1 april, 2015).  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4.4.3 Konkurrens mot stadskärnan 
Det är få butiker i stadskärnan som stängt ner på grund av konkurrensskäl de senaste fem till sex 
åren. Lillänge är inget ett problem ur konkurrens synpunkt mot centrum idag, utan snarare en viktig 
faktor för att öka besökarna till Östersund och få dem att stanna kvar genom att erbjuda ett större 
utbud. Detta gör att folk inte längre åker till Birsta och handlar i samma utsträckning. Ikea i 
Sundsvall drar dock folk från Östersund fortfarande. Lillänge är ett komplement till city och kan 
hålla sig konkurrenskraftiga genom att erbjuda det som stadskärnan inte har. Östersunds fördelar är 
att de är en stark centralort långt ifrån konkurrenter (R. Hallström, personlig kommunikation, 10 
april, 2015). 

... pris och parkering är det sämsta konkurrensmedlet i staden... allting annat kan man ju jobba med som 
personalpåverkan till tillgänglighet... se till så att bussar går, se till att det är lätt att cykla, ställa i från sig 
cyklar, ta sig till och från järnvägsstationen... ha fler tåg som stannar nere på västra... tydligare stråk... ser 
man ingenting inom tio meter så går man inte in där... det kan ligga världens stadsdel där borta (R. 
Hallström, personlig kommunikation, 10 april, 2015) 

4.4.4 Förändringar i stadskärnan 
Stadskärnans identitet har omvandlats till ett vardagsrum där handel inte nödvändigtvis behövde 
ske. Östersunds stadskärna har utvecklats och fått ett proffsigare utbud av butiker och nöjesställen. 
Vardagsrum är en ny strategi som stadskärnor använder sig utav idag (R. Hallström, personlig 
kommunikation, 10 april, 2015). 

... förtätning och förfining är jätteviktigt på alla sätt och speciellt idag när vi inte har det behovet som 
stadsbo att ha en liten gård ute där barnen kan leka i sandlådan... vi har stugor, kolonilott eller åker till 
Thailand på semester... staden är mer ett ställa att vara på... än att bo och frodas i (R. Hallström, personlig 
kommunikation, 10 april, 2015). 

Östersunds stadskärna har förändrats genom åren och i och med detta har det förändrade 
köpbeteendet spelat in. Detta har förändrats mer nu de senaste två åren än vad det någonsin har 
gjort. Detta har att göra med att konsumenterna förändrar sina attityder (A. Lindow, personlig 
kommunikation, 1 april, 2015).  

... kaffekoppen är inte så viktig, man behöver inte köpa en ny varje fredag. Det är inte bara vi som har 
problem med detta utan det är hela Sverige, hur löser man det? (P. Martinek, personlig kommunikation, 1 
april, 2015).  

Handeln utgjorde stadskärnan några år tillbaka, idag är butiker inte lika viktiga, utan det viktigaste 
är att ha bra caféer och restauranger i stadskärnan, där folk unnar sig det goda. Dock så har både 
Peter och Annette svårt att tro att handeln kommer att försvinna helt från stadskärnan men att 
vinnarna blir de som kan kombinera med att både ha en webbshop och en butik. Den största 
utmaningen handlarna har idag är att möta morgondagens köpbeteende. Nya trender tyder på att 
människor i dagsläget hellre sitter och fikar och utför sina inköp via internet än att gå och handlar i 
butiker. Butikerna har mer eller mindre en tendens att bli som ”showrooms" idag där  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konsumenterna kan känna och titta på kläderna, men sedan gå hem och beställa det på nätet. Denna 
utveckling leder till att de stora butikskedjorna inte behöver ha lika stora butiker längre eftersom att 
de kan dra ner på sitt lager, vilket i sin tur leder till fler tomma ytor och lokaler i stadskärnan (A. 
Lindow, personlig kommunikation, 1 april, 2015). En annan sak som också förändras är hur 
människor tar emot kommunikation, hur handlarna idag ska nå ut till konsumenten om att det är rea 
eller extraerbjudande. Konsumenterna nöjer sig inte längre bara med att gå och handla utan de vill 
ha upplevelsen när de gör det. En handlare som tror att de kan bedriva sin verksamhet på samma 
sätt som för fem år sedan kommer nog inte finnas kvar om några år eftersom att utvecklingen går 
snabbt idag. Det är en stor utmaning alla utvecklingsländer står inför (P. Martinek, personlig 
kommunikation, 1 april, 2015).  

4.4.5 Strategier för att främja utveckling av stadskärnan 
Trivsel är ett sätt att utveckla stadskärnan, detta kan innebära musik eller evenemang. Trivs du i 
stadskärnan så kommer du även att vilja visats där. Människors förväntningar och krav ökar hela 
tiden (P. Martinek, personlig kommunikation, 1 april, 2015).  

Både centrumledare och ordförande för city handel pratar om att stadskärnan har transformerats om. 
De två stora förändringarna som har skett är att år 2008 byggdes torget om för att skapa en levande 
mötesplats med värden som service och bemötande som kunde konkurrera med Lillänges 
parkeringsmöjligheter och billiga priser. Därmed flyttade Systembolaget från torget till det 
nybyggda Mittpunkten som byggdes om från ett Domushus. Både centrumledare och Östersunds 
handel tror att detta påverkade flödet mot torget då den stora aktiviteten blev kring Kärnan och 
Mittpunkten, detta skapade en obalans. Strax därefter brann centralpalatset ner och av säkerhetsskäl 
byggdes en tunnel på grund av risk för ras, detta stoppade flödet helt till denna sida av gågatan, men 
detta kommer snart att förändras då centralpalatset inom kort kommer ha byggts klart (se bilaga 2) 
redo för nya verksamheter (P Martinek, A. Lindow & R. Hallström, personlig kommunikation, 1 
april, 2015 & personlig kommunikation, 10 april, 2015).  

... handlarna slet ont, så det kommer bli ett jättelyft nu när det öppnar i maj. Sedan kommer det lite nya 
butiker och caféer in till Centralpalatset... Men jag tror och att allra viktigaste för att ha en levande 
stadskärna är att du har folk som bor i staden. Det har vi inte idag så mycket, men där har ju kommunen 
rätt mycket planer på att bygga bostäder, sedan att bygga på befintliga fastigheter. Annars för att göra 
stadskärnan trevligare är att göra något åt busstorget, som är en skam för den här staden (A. Lindow, 
personlig kommunikation, 1 april, 2015).  

För att bibehålla en levande stadskärna bör det även ligga i fastighetsägarnas intresse att de är måna 
om sina fastigheter samt att de är villiga att vilja driva saker framåt genom att vara tillmötesgående 
mot butiker (A Lindow, personlig kommunikation, 1 april, 2015).  

… Stora fastighetsägare som Diös vill inte dumpa sina hyror och har råd att vänta på rätt hyresgäst som är 
beredda på att betala vad det kostar att hyra deras lokal (P. Martinek, personlig kommunikation, 1 april, 
2015).  
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Detta märks tydligt då butikerna i Östersunds stadskärna aldrig har haft så mycket konkurser som i 
fjol, butikshyrorna är en bidragande orsak. Fastighetsägarna måste anpassa sig efter situationen. De 
mindre fastighetsägarna har börjat inse detta och börjat bolla mer med sina butiker för att få en 
stabil hyresgäst. För att lokaler inte ska stå tomma kan stadskärnan använda sig av “Pop up stores”, 
vilket fungerar som tillfälliga butiker. Fastighetsägare kan även bjuda in till andra aktiviteter så att 
lokalerna inte står tomma. Det är bättre att fylla butiken än att den står tom, genom att bjuda in 
lokala konstnärer och utställare som inte kan betala en marknadshyra (P. Martinek, personlig 
kommunikation, 1 april, 2015).  

4.4.6 Utbyggnad av Lillänge 
Centrumledningen nämner precis som kommunen att Lillänges öppning år 2004 skapade en större 
oro hos företagarna i centrum än vad de behövde inför invigningen. Det visade sig kort därefter att 
invånarna i Östersund hade kvar sitt invanda köpbeteende och handlade där de brukade. 
Anledningen till detta är att Lillänge och stadskärnan har olika klientel. De som är bilburna i 
befolkningen åker till Lillänge för att göra sina inköp (A. Lindow, personlig kommunikation, 1 
april, 2015). 

Även om Lillänge inte påverkade i den grad som företagarna förväntade sig har det ändå påverkat 
till en viss grad då de verkande i stadskärnan försöker idag se över ett sätt att få konsumenter i 
Lillänge att komma till centrum. Förr var det lättare att ta sig till stadskärnan med bilen då bilisterna 
kunde köra längst hela gågatan, detta är inte är möjligt längre (P. Martinek, personlig 
kommunikation, 1 april, 2015).  

4.5 Företagarnas perspektiv  

Företagarna i ett centrum är ofta den mest utsatta intressenten i staden när externa 
handelsområden godkänns av kommunen och därför en viktig intressent som besitter kunskap om 
hur externhandel påverkar deras verksamhet och övriga företag i centrum. I arbetet valdes sju 
informanter ut längs shoppinggatan; Prästgatan. Alla med olika utbud men inom sällanköpshandel, 
där två av butikerna var dubbel etablerade.  

4.5.1 Påverkan på stadskärnan 
Sedan externhandeln byggdes i Östersund så råder det olika åsikter angående hur det har inverkat 
på stadskärnan eller inte för företagarna. Fem av sju av de tillfrågade respondenterna i stadskärnan 
tycker att centrum har influerats av etableringen i Lillänge. De företagare som inte tycker att deras 
verksamhet har påverkats är dubbeletablerade eller är ett komplement till en annan kedja som finns 
i externhandels området. Anledningarna till att butikerna i innerstaden tycker att Lillänge har 
påverkat deras företag varierar, men de nämner två gemensamma nämnare och det är att externa 
etableringarna har mer fördelaktiga parkeringsmöjligheter och lämpligare öppettider. Andra faktorer  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som påverkar handeln i stadskärnan kan vara e-handeln och att mer pengar läggs på resor (Butik 1 
& Butik 5, Personlig kommunikation, 21 april, 2015).  

Två olika synsätt på hur Lillänge har påverkat dem negativt: 

… Ofta får man höra att där finns det parkeringar men inte här, vilket har gjort att många som har bil 
väljer ju att åka dit. Sedan det dem inte hittar det handlar dem på staden. (Butik 3, personlig 
kommunikation, 21 april, 2015).  

… eftersom att det inte är riktigt samma utbud däruppe som här nere… Men sedan om vi tittar i stort så 
brukar jag säga att det finns bara 100 % pengar och antingen går man ner på staden och lägger de här eller 
så kanske man lägger dem där uppe. Så i viss mån har det säkert påverkat oss (Butik 2, personlig 
kommunikation 21 april, 2015).  

4.5.2 Förändring av konsumtion i stadskärnan 
De tillfrågade företagarna i centrum bekräftar det cityhandeln tidigare nämnt att klientelen skiljer 
sig åt mellan externhandelsområdet och stadskärnan, vilket framgår tydligt då vissa butiker 
påverkas och andra inte. Företagarna är också samstämmiga med kommunen och centrumledare att 
stadskärnan allt mer förvandlas till en plats för konsumtion av upplevelser och det genuina (Butik 1, 
personlig kommunikation, 21 april, 2015).  

I centrum är de verksamma aktörerna införstådda med hur viktigt det är att bevara en levande 
stadskärna och värna om den småskaliga handeln. De vill inte göra samma misstag som Sundsvall. 
Företagarna är samstämmiga med kommunen att Lillänge lyckats hålla kvar Östersundsbor att 
handla i den egna kommunen och bidragit till ökad besöksnäring från kranskommuner och Norge 
(Butik 1, personlig kommunikation, 21 april, 2015). Externhandeln som är i kommunen idag är sunt 
då den tillför, men om den utvecklas kommer de bli för mycket handel då det inte existerar 
tillräckligt med marknadsunderlag i Östersund. Handeln har förändrats snabbt de senaste åren 
(Butik 7, personlig kommunikation, 22 april, 2015). Företagarna är eniga om att Lillänge och 
stadskärnan kompletterar varandra, dock är samtliga informanter, sju av sju oroliga över vad som 
kommer hända om det blir för väletablerat i Lillänge och att politiker har svårt att se att centrum 
behöver samma förutsättningar som externhandelsområdet. Två respondenter uttryckte sin oro om 
exploatering av handelsområdet följande: 

... om det blir för expansivt, ja. Kommunen har ju gjort utredningar som visar på att det skulle bli en stor 
förflyttning av omsättningen till externa handelsområdet. Och det är icke önskvärt, varken från oss 
handlare eller från konsumenten. (Butik 1, personlig kommunikation, 21 april, 2015).  

… Politikerna har ju svårt att se att vi på staden behöver samma förutsättningar som de har däruppe… 
(Butik 2, personlig kommunikation, 21 april, 2015).  
  

4.5.3 Företagarnas strategier i centrum 
Företagarna delar samma bild som kommunen att det är viktigt att värna om Östersunds stadskärna 
och anser att det är viktigt att behålla lokala handlare då det är viktigt att ha en bra mix av företag i  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en stad. Stora kedjor behövs som dragningskraft till centrum, men om det bara var dem skulle 
stadskärnan inte vara unik och därför är viktigt med lokala företag i stadsutbudet (Butik 7, personlig 
kommunikation, 22 april, 2015). En av de tillfrågade butikerna beskriver hur viktigt det är att 
bevara stadskärnan och uttalar sig så här:  

... viktigt att vi bevara stadskärnan och att det finns ett schyst utbud... för det är en otroligt charmig stad 
och med ett bra utbud. Det kan bli ännu bättre om man nu får till Storgatan. Man håller på att göra något 
av innergårdarna där, vilket jag vet att kommunen är väldigt positiv till (Butik 1, personlig 
kommunikation, 21 april, 2015).  

På bilder nedan visas en påbörjad ombyggnation av en innergård på Hamngatan i anslutning 
till Prästgatan och Storgatan. Första bilden är från gatan, andra illustrerar innergården. 

Foto 1. Ombyggnation av en innergård i korsning från Prästgatan och Storgatan, Fotograf: Fanny Pettersson.  

Många handlare medger att Prästgatan är det bästa läget för handeln men för att göra hela 
stadskärnan levande jobbar kommunen, fastighetsägarna och några handlare med att utveckla 
innergårdarna för att bedriva en upplevelse handel, samt att skapa ett samarbete mellan handlarna i 
staden. Vad som är tänkt med innergårdarna som håller på att byggas just nu är inte helt klart, men 
antingen ska butikens koncept variera med ett café, bageri, blommor eller någon annan form av 
samarbete med någon handlare i stadskärnan. Detta ska hjälpa Storgatan att få mer kundflöde när 
det stora flödet idag är på Prästgatan och att människor ska få en anledning till att gå och titta i 
dessa butiker (Butik 7, personlig kommunikation, 22 april, 2015).  

4.5.4 Parkeringsfrågan 
Sju av sju butiker som är tillfrågade tar upp parkeringsfrågan som ett problem i stadskärnan. 
Kommunen hävdar att det finns parkeringar, medan handlarna säger att det inte finns tillräckligt och 
där Lillänge har bättre förutsättningar för detta: 
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...Det är dyrt och få parkeringsplatser. Ofta säger de att det finns parkering på parkeringshuset och i 
badhusparken. I Lillänge är det gratis att parkera. Istället för att ha gratis parkeringsplatser så kan man ju 
ha en parkeringsskiva där man får stå två timmar för då tas inte dem parkeringarna upp av dem som 
jobbar i staden. Om de som vill in i staden då är det perfekt för två-tre timmar (Butik 6, personlig 
kommunikation, 21 april, 2015).  

... jag är inte jätteför att det ska finnas så supercentrala parkeringar, men det måste vara lätt att parkera 
inom ett visst avstånd från själva läget i city. Det får inte vara ett hinder att åka till staden men samtidigt 
att gå från badhusparken är en baggis, det är nära. Men folk vill ju helst stå i butiken eller precis utanför. 
Det är en utmaning som vi handlare i staden har framför oss att försöka få kunden att förstå att oavsett 
vart man är i Östersund så är det nära.. (Butik 7, personlig kommunikation, 21 april, 2015).  

Fem av sju butiker som är tillfrågade menar på att dyra parkeringar kan ha hjälpt till att bidra till 
nedgång i stadskärnan, samt att människor idag inte kan förlita sig på vad som är öppet och inte i 
centrum idag (Butik 2 & Butik 6, personlig kommunikation, 21 april, 2015).  

4.5.5 Utmaningar 
Förutom den externa handeln så tar e-handeln många kunder från stadskärnan och butikernas stora 
utmaning i framtiden blir att försöka locka tillbaka kunderna från e-handeln. Istället för att locka 
med priser i de fysiska butikerna kan konsumenterna istället få prova sakerna och känna på 
kvalitén, vilket skulle vara ett dragplåster. I och med att generationernas köpbeteende ändras blir det 
svårt att veta vad kunden kommer att efterfråga. Då är det extra viktigt att det finns bra caféer och 
restauranger i stadskärnan som lockar människor (Butik 3, Butik 6 & Butik 7, personlig 
kommunikation, 21 april & 22 april, 2015).  

Det som företagarna kan se som problematiskt med externhandelsområdet är hur den kan påverka 
stadskärnans attraktivitet i framtiden om en utveckling av Lillänge kommer fortskrida, även om det 
satts stopp för detta idag (Butik 1, personlig kommunikation, 21 april, 2015). Varför externhandel 
skulle kunna inverka på stadskärnan beskrivs av en butik så här: 

... vi har ett underlag på 100 000-120 000 personer som är vårt normala upptagningsområde, om det 
kräver mer handel i framtiden, då kan vi ta ställning till det då. Men vi ska bygga klart det vi har beslutat 
innan vi tar några nya positioner (Butik 1, personlig kommunikation, 21 april, 2015).   
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5. Analys 

I denna del kommer våra insamlade sekundärdata ställas emot våra empiriska studier för att kunna 
komma fram till ett resultat. Vi har kategoriserat svaren utifrån våra frågeställningar för att läsaren 
ska få en bättre förståelse. 

5.1 Varför väljer kommunen att etablera externa handelsområden? 
För att skapa en hållbar utveckling krävs det att den fysiska strukturen är lokaliserad i förhållande 
till varandra (Boverket, 2014). Östersund var från början negativa till ett externt handelsområde, 
men när grannkommunen Krokom var positiva till förslaget insåg Östersunds kommun att de skulle 
tappa i deras eget handelsindex om människor valde att handla utanför kommunen. Det gavs då som 
förslag att den mark som Lillänge ligger på idag var ett område nära till stadskärnan, och inte flera 
mil bort, utan låg endast tre kilometer från centrum. Vilket inte gör det till ett helt externt 
köpcentrum då människor kan gå eller cykla dit (M. Broberg, personlig kommunikation, 17 april, 
2015). Handelsområden ökar i Sverige för att kommuner vill bli regionala ekonomiska centrum 
genom att locka grannkommuner att shoppa i staden. Detta ökar skatteintäkter men även 
sysselsättningsmöjligheterna, vilket gör att kommuner inte är kritiska mot etablering av 
externhandel (Hrelja et al., 2012).  

En annan orosfaktor till att Lillänge kom till var konkurrensen emellan Östersund och Sundsvall 
gällande handel där Östersund redan förlorade pengar till Sundsvalls kommun (M. Modin Tjulin, 
personlig kommunikation, 16 april, 2015). Kommunen ger därför med sig för att locka investerare 
och vara konkurrenskraftig. Anledning till att externhandel etableras eller inte beror på vem makten 
ligger hos. Kommunen är den svaga parten när det gäller att planlägga handeln och servicen. Den 
starka parten är näringslivet och de stora kedjorna, vilket gör att kommunen ofta ger med sig för de 
kortsiktiga ekonomiska kalkylerna, med positiv klang (Sveriges riksdags, 2011). Initiativtagare till 
att Lillänge exploaterades första gången var att kommunen, näringsidkarna och fastighetsägarna var 
intresserade av att plocka hem mer handel till Östersund, där även handlarna visade intresse (M. 
Modin Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015). 

En attraktiv handel lockar besökare från andra kommuner. Östersund är en handelsstad som 
attraherar många norska konsumenter vilket gör att det är extra viktig att ha ett bra utbud som gör 
att besökarna inte reser vidare. När Lillänge etablerades sågs tendenser på att färre personer reste 
till Sundsvall för att shoppa (Butik 1, personlig kommunikation, 21 april, 2015). Externa 
etableringar av handeln bidrar till en negativ effekt på angränsande kommuner som upplever att 
deras besöksnäring och attraktivitet minskar (Sveriges riksdag, 2011). Östersund måste kunna 
generera tillväxt genom arbetsmöjligheter för att vara konkurrenskraftiga och en attraktiv kommun 
(Tillväxtplanen, 2014). 
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Även när en vidareutveckling av Lillänge kom på tal var det för att kommunen ville flytta 
Betongstationen som idag ligger på en mark där kommunen ville utveckla ett till externt 
handelsområde. Betongstationen skulle bli flyttad utan kostnad för kommunen då den privata 
investeraren som stod bakom etableringen skulle flytta den åt dem (A. Lindow, personlig 
kommunikation, 1 april, 2015). För att växa ekonomiskt tar kommunen till drastiska åtgärder och 
tänker inte alltid på hållbarhet. De vill fatta snabba lokala beslut där privata investerare har mycket 
inflytande. Där externhandel ses som en investering för framtiden (Hrelja et al., 2012). 

Dock har senare studier visat på att externa handelsområden är osäkra och tenderar att variera 
beroende på de lokala förhållandena (Hrelja et al., 2012). I Östersund är det viktigt att skapa en 
ekonomisk tillväxt för att öka sysselsättningsgraden och skatteintäkterna, vilket gör att kommunen 
låter privata investerare få mer inflytande i beslut. När vidareetablering av Lillänge kom på tal 
visade utredningar att det externa köpcentrumet skulle ta 100 miljoner kronor från stadskärnan, men 
att 200 miljoner kronor skulle komma in i kommunen som en nytillväxt från besökare från 
grannkommuner. Den stora frågan är då om kommunen skapar tillväxt eller om det blir en för stor 
negativ effekt på stadskärnan? (P. Martinek & A. Lindow, personlig kommunikation, 1 april, 2015). 

 I Östersund vill de uppmuntra till nyföretagande för att skapa tillväxt och vill därför öka 
möjligheterna till nya handelsrelationer och marknader (Östersunds kommun, 2014). Etableringen 
av externa handelsområden ökar tillväxten snabbt, men det är svårt att garantera samma 
ekonomiska tillväxt med etableringar i mindre städer på grund av ekonomiska osäkerhetsskäl. Detta 
kan ges exempel på när investerare vill utveckla detaljhandelsområden i en stad och det ges 
förväntningar om att det ska ske en ändrad ekonomisk aktivitet som leder till fler arbetstillfällen, 
skatteintäkter och besöksnäring i kommunen (Hrelja et al., 2012). Spridningsteorin har tidigare varit 
det dominerande synsättet för att skapa tillväxt då det medförde privat lönsamhet (Goetz, 2011). 

Östersund har etablerat en hel del sällanköpsvaruhandeln de senaste åren och kommunen beräknar 
att detta ska fortsätta. Därför har de byggt ut perifera handelsområden som Lillänge, Söder och 
Odenskog. Dessa områden ska innehålla skrymmande varor som inte får plats i centrum, då de 
kräver större lokaler. Externhandel ses som ett sätt i Östersund att komplettera handeln i 
stadskärnan och är ytterligare en anledning till att kommunen väljer att etablera (Östersunds 
kommun, 2007). Nya köpcentrum ses idag snarare som ett komplement än ett hot mot centrum, då 
stadskärnor insett att det inte klarar av konkurrensen från externhandelsområden och därför behövt 
förnya sig och ändra varumärken (Colin et al., 2001). För att kunna vara stark som stad och ort 
behöver företag kunna etablera sig i Östersunds stadskärna och ute i Lillänge då aktörer har olika 
behov (J. Redhe, personlig kommunikation, 20 april, 2015).   

Etablering av Lillänge har bidragit till en stark handel och handelsindexet i kommunen visar 
fortfarande starkt (M. Modin Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015). För att skapa 
tillväxt används planeringsteorin spridning av handel fortfarande, för att öka välfärden i kommunen.  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Om spridning stoppas kan det hindra kommuners tillväxt och utveckling och få motsatt effekt där 
samhället stagnerar och istället får problem med att överleva. Kommuner vill därför fortsätta växa 
då det bidrar till fortsatt utveckling i kommunen (Arnstberg, 2005). 

Östersund hade tidigare en nedgång i befolkningstillväxt på grund av arbetslöshet och den ligger 
fortfarande högt, framförallt hos ungdomar. Då är handel är ett sätt för dem att komma in i 
arbetslivet. Efter att Lillänge etablerade sig i kommunen har Östersund märkt av flera fördelar med 
den lokala handeln, såsom fler arbetstillfällen, vilket krävs för att Östersund ska kunna fortsätta 
växa (M. Modin Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015). Befolkningstäthet är en viktig 
komponent för att uppnå bättre utbud och öka attraktiviteten, samt tillväxt i kommunen, och är 
grunden för att attrahera människor med rätt kompetens och kapital. I den komplexitet som 
planeringen medför krävs det noga analyser för vilka strategier som ska användas för att uppnå 
stadens mål (Soule, 2006)  

Översiktsplanen är ett verktyg som innehåller kommunens långsiktiga vision, hur utveckling av den 
fysiska miljön används som är en viktig grund när handeln ska söka tillstånd för sina verksamheter 
(Boverket, 2014). I Östersunds kommun vill de öka med 400 till 500 personer per år då det är den 
takt som de anser klara av att skapa bostäder och hitta nya etableringar (J. Redhe, personlig 
kommunikation, 20 april, 2015). För att en stad ska vara lönsam krävs ett befolkningsantal på 50 
000 invånare (Banister, 2007). Östersund ligger i dagsläget på ca 60 000 invånare vilket gör att 
staden är lönsam, men för att bli självgående behöver de växa till 100 000 invånare. Detta är ett för 
högt mål att sätta för Östersund och de har istället valt att sätta målet vid 65 000 invånare, vilket är 
ett uppnåbart mål i dagsläget. Fler bostäder och arbeten behövs för att kommunen ska växa (M. 
Modin Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015). Anledningen till att kommunen ville öka 
sin befolkning till 65 000 personer var för att de skulle ha befolkningsunderlag för att kunna 
etablera ett till externt köpcentrum i Lillänge (A. Lindow, personlig kommunikation, 1 april, 2015). 
Ökad befolkning i Östersund gör att makten i riksdagen balanseras då Norrland får mer att säga till 
om (J. Redhe, personlig kommunikation, 20 april, 2015). Externa etableringar bidrar därför till flera 
fördelar för en kommun att hålla sig vital genom att attrahera besökare, boenden och företag. 

Den fysiska planeringen är en viktig del för att få det fysiska rummet att fungera. Det är kommunen 
som bestämmer över hur mark och vatten ska fördelas (Pettersson. Forsberg, 2012). Då marken som 
finns i en stad planläggs av kommunen, har dem som ansvar att se till dagens behov och kommande 
generationers behov. Det är lagstiftningarna som garanterar att marken används enligt planen 
(Regeringen, 2015). I planeringsteorin skapas en förståelse för hur markanvändningen har planerats 
och beskrivits genom historien (Nyström & Tonell, 2012). Översiktsplanen kan ge en bild av vad 
kommunen har för kvalitéer och kan lyftas fram i marknadsföringen (Boverket, 2014). Östersunds 
kommun vill kunna erbjuda kommunalmark som är intressant för näringslivet, så att de kan 
attrahera nya verksamheter och nya medborgare att etablera sig och expandera i kommunen och gör 
att det är viktigt att planera långsiktigt (Östersunds kommun, 2014). Externhandel är ett sätt att visa  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på att staden utvecklas vilket gör det intressant för investerare att vilja verka i (J. Redhe, personlig 
kommunikation, 20 april, 2015). Dock kan städer som sprider ut sig leda till en ökad 
markförbrukning, föroreningar, behov av utbyggd infrastruktur, men även en försämrad social 
service och kommunal ekonomi (Frank, 2005). 

5.2 Kan externa etableringar utgöra ett hot mot stadskärnan? 
Staten har ett övergripande ansvar i samhällsbyggandet, därför krävs det människor som besitter rätt 
kompetens inom området hinner reagera i tid innan byggnadsprojekten påbörjas (Sveriges riksdag, 
2011). Kommunens har som uppgift att ta beslut för handelns fortsatta utveckling för att skapa 
service och jobb. Om kommunen saknar en handelspolicy kan butiker komma att lägga ner i 
stadskärnan då de konkurreras ut av externhandel (Klackenberg & Sandermo, 2013, 20 juni). 
Östersunds kommun har en handelspolicy för att handel inte skulle spridas okontrollerat och lyckats 
hålla den ganska bra, vilket medfört att Lillänge snarare gynnat Östersunds stadskärna. Stadskärnan 
har kunnat dra fördel av externhandels etablering och har därför inte haft en stor nedgång då 
Lillänge attraherat nya besökare från närliggande kommuner (R. Hallström, personlig 
kommunikation, 10 april, 2015). Lillänge anses sunt för kommunen då den tillför, men om det 
utvecklas med för mycket handel finns det inte tillräckligt med marknadsunderlag i Östersund 
(Butik 7, personlig kommunikation, 22 april, 2015). 

Social aktivitet i staden är en viktig aspekt där detaljhandel är den stora dragningskraften. Det är 
inte bara politiker som styr hur stadskärnan ska planeras, utan planeringen påverkas också av 
företagare och konsumenternas beteende som skiftar från år till år (Grant & Perrott, 2010). Det 
märks en förändring för Östersunds stadskärna då den nya generationens köpbeteende spelar in, 
många företag har märkt denna förändring nu bara de senaste två åren. Hela världen står inför dessa 
problem om hur de ska lösa detta då butikerna inte är lika viktiga utan konsumenterna anser att bra 
restauranger och caféer istället är det självklara (P. Martinek & A. Lindow, personlig 
kommunikation, 1 april, 2015). Stadsplaneringsbegreppet är komplext och måste förändras utefter 
den utveckling som sker och anpassas efter samhällets livsstilsmönster och förhållandena inom 
bland annat ekonomi, politik, och transport (Johansson & Khakee, 2009). 

För att kunna konkurrera med externa områden behöver butikerna hitta ett alternativ till sina 
butiker. Externa köpcentrumen kan vara ett komplement till de butiker som redan finns i 
stadskärnan. Det krävs noggranna strategier som undersöker konsekvenserna av dessa köpcentrum 
för att ta reda på stadens upptagningsområde och handelsområde (Gorter et al., 2003). De tillfrågade 
företagarna i centrum bekräftar att cityhandeln i Östersunds klientel skiljer sig från Lillänge, vilket 
framgår tydligt då vissa butiker påverkas och andra inte. Företagarna är samstämmiga med 
kommunen och centrumledare att stadskärnan allt mer förvandlas till en plats för konsumtion av 
upplevelser och det genuina (Butik 1, personlig kommunikation, 21 april, 2015). Externa 
etableringar kan vara tufft för små butiker då det ställs krav på deras öppettider, men att de som 
helhet inte utgör ett hot mot stadskärnan då Östersund inte har den volymen som kan påverka  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stadskärnan negativt, men har medfört att cityutbudet förändras (J. Redhe, personlig 
kommunikation, 20 april, 2015). 

Stadskärnor behöver förnya sig och ha verksamheter i innerstaden som passar citykärnan. 
Förändrade öppettider är en utmaning för butiker då krav ställs att de ska ha öppet måndag till 
söndag (J. Redhe, personlig kommunikation, 20 april, 2015). Detaljhandeln har genomgått en 
strukturomvandling. När krav på öppettider ändrades hängde stadskärnor inte med i utvecklingen, 
vilket gjorde att externhandel blev konkurrenskraftiga mot handel i centrum. Det var ändringar 
gällande affärstider i lagstiftningen och program för att omvandla city som var en grund för att 
externa köpcentrum etablerades. Det är svårt att bedriva handeln när logistik inte fungerar för 
kunder och butiker i städer och att inköpen görs i större utsträckning under helgen och den större 
delen av konsumtionen sker i stora och halvexterna köpcentrum (Hellström, 2001). Anledningarna 
till att butikerna i innerstaden tycker att Lillänge har påverkat deras företag varierar, men de nämner 
två gemensamma nämnare och det är att extern etableringarna har mer fördelaktiga 
parkeringsmöjligheter och lämpligare öppettider (Butik 1 & Butik 5, Personlig kommunikation, 21 
april, 2015). 

Företagare i stadskärnan upplever att personer som är bilburna väljer att handla i Lillänge framför 
stadskärnan (Butik 3, personlig kommunikation, 21 april, 2015). Östersund vill utveckla 
busslinjerna att bli mer effektiva utan att hamna i köer, då de inte vill att det externa köpcentrumet 
ska bli för bilberoende (M. Boberg, personlig kommunikation, 17 april, 2015). Externa 
handelsområden byggs i periferiområden då människor i befolkningen anser att det är smidigt att 
använda bilen när de åker och handlar, vilket ökar människors bilanvändande (Liljankoski, 2014). 

De första externa köpcentrumet etablerades för sitt primära syfte att vara ett centrum för nöje och 
inte direktköp. Köpcentrum skulle erbjuda shopping i en avslappnad miljö i samband med 
underhållning. Detta ändrades sedan till att det skulle gå snabbt och effektivt att shoppa i det 
externa handelsområdet. Då bilägandet har ökat och gör konsumenter i dag mer rörliga behöver de 
inte längre åka till närmsta område för att handla vilket tidigare varit centrum. De väljer numera 
istället att åka till externa handelsområden (Gorter et al., 2003). De som är bilburna i befolkningen 
åker till Lillänge och gör sina inköp, men detta har inte påverkat lokalbefolknings köpbeteende efter 
att Lillänge byggdes, utan folk handlar där de brukar (A. Lindow, personlig kommunikation, 1 april, 
2015).  

Dock kan det bli ett problem för centrum om de skulle införa gratis parkeringar då dessa skulle tas 
upp av de som bor eller jobbar i staden och inte av konsumenten som de verkligen är till för (Butik 
6, personlig kommunikation, 21 april, 2015). Parkeringar som är gratis skapar mer kaos än 
parkeringar med avgift (Klackenberg & Sandermo, 2013, 20 juni). 
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Skrymmande varor behöver tillgång till parkeringsplatser som stadskärnor inte kan erbjuda vilket är 
en aspekt av att handel behövde flyttas ut till Lillänge i Östersund (J. Redhe, personlig 
kommunikation, 20 april, 2015). Det som däremot styr konsumenternas köpbeteende är 
tillgänglighet till butiker och parkeringar och om de kostar eller inte spelar inte sådan stor roll 
(Klackenberg & Sandermo, 2013, 20 juni). I med det förändrade köpbeteendet blir det svårt för 
butikerna att veta konsumentens behov. Tillgängligheten till parkeringar i stadskärnan ses som ett 
problem för företagarna. Konsumenten upplever att det är få parkeringar och att de som finns är 
dyra och ligger långt bort. Det stadskärnan måste försöka jobba med är att få dem att förstå att det 
inte är långt. De externa köpcentrumen har en stark konkurrenskraft i detta läge då det finns mycket 
parkeringar som är gratis. Detta tros kunna ha bidragit till en nedgång i stadskärnan (Butik 2, 
personlig kommunikation, 21 april, 2015). 

Pris och parkering är det sämsta konkurrensmedlet i centrum gentemot externhandeln och därför är 
det viktigt att jobba med centrums tillgänglighet (R. Hallström, personlig kommunikation, 10 april, 
2015). Shopping överlag anses som väldigt lockande och något som människor gärna gör på sin 
fritid. Trots brett utbud i stadskärnan är den inte det populäraste stället att shoppa på när människor 
anser att externhandeln har bättre tillgänglighet än vad stadskärnan har. De dyrare butikshyrorna är 
en annan faktor som driver ut handeln till periferiområden. (Gorter et al., 2003). 

Folk hävdar att externhandeln inte skapar fler jobb utan tar av de jobben som redan finns i 
stadskärnan, vilket försvårar för ungdomar att komma ut i arbetslivet då tillgången till transporten 
inte är lika bra (Sveriges riksdag, 2011). Utvecklingen i Lillänge är positivt för Östersund som stad 
men inte för mindre butiker. Däremot kan det vara farligt att sätta stopp för utveckling då det kan 
påverka stadens varumärke (J. Redhe, personlig kommunikation, 20 april, 2015). Stoppas 
spridningen för mycket kan det medföra att samhället stagnerar och staden får svårt att överleva 
eftersom att välfärden sjunker (Arnstberg, 2005). 

När outvecklad mark transformeras om till perifera handelsområden, kan leda till en nedgång av 
stadskärnor och minskad livskvalité och attraktivitet hos medborgarna (Soule, 2006). 
Externa köpcentrum kan leda till en försämrad vitalitet i centrum. Det finns olika sätt för mindre 
städer att vara motståndskraftiga mot större företag, detta innebär att staden ska satsa på lokal 
handel (Hallsworth & Worthington, 2000). Stadskärnan i Östersund är hyfsat motståndskraftigt 
gentemot det externa handelsområdet idag, detta beror på att de två olika handelsområdena erbjuder 
olika utbud (A. Lindow, personlig kommunikation, 1 april, 2015). Det är viktigt att värna om den 
lokala handeln samtidigt som de stora kedjorna måste finnas som en dragningskraft (Butik 7, 
personlig kommunikation, 21 april, 2015).  

Östersund har inte påverkats av Lillänge utifrån ett helhetsperspektiv då stadskärnan sett det som ett 
komplement och utvecklats allt mer från handeln mot upplevelser, vilket kan från företagarnas 
perspektiv påverkat centrum negativt då butikshyrorna i stadskärnan är för höga och att detta driver  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ut butikerna till de externa handelsområdena. Östersund centrum har haft en nedgång, då fler 
butiker har gått i konkurs nu de senaste året. Det har aldrig varit en sådan stor nedläggning av 
butiker i stadskärnan förr (A. Lindow, personlig kommunikation, 1 april, 2015). Fastighetsägarnas 
intresse för att vilja ha en attraktiv stad är a och o för en levande stadskärna. Just på grund av att 
hyrorna är betydligt mycket billigare i de externa områdena. För att inte driva ut alla butiker dit 
måste de vara villiga att dumpa hyrorna (Gorter et al., 2003). 

Ytterligare en aspekt som hotar handeln idag är att konsumenterna lägger sina pengar på annat som 
exempelvis resor (Butik 1, personlig kommunikation, 21 april, 2015). Hotet kommer även från 
omvärlden med e-handel och andra externa handelsområden, vilket gör att utökad handel i själva 
kommunen istället anses stärka Östersund som handelsstad- och besöksmål och är viktigt för 
stadens varumärke. Detta är anledningen till att stadskärnan omvandlats med ett bredare utbud för 
att vara konkurrenskraftiga mot externhandels områden som Lillänge (J. Redhe, personlig 
kommunikation, 20 april, 2015). För att områden inte ska konkurrera ut varandra inom handel är det 
viktigt att avgöra vilka strategier som ska användas för att motverka spridning av handel, det görs 
genom planering och en politisk enighet om att etablera eller inte (Arnstberg, 2005). Politiker idag 
vågar inte ta steget med att satsa på en till extern etablering i Östersund då det är rädda för hur det 
ska påverka stadskärnan (J. Redhe, personlig kommunikation, 20 april, 2015).  

5.3 Vilka utmaningar har Östersundsstadskärna och vilka strategier används för 
att den ska vara konkurrenskraftig? 
Det planeras och byggs en hel del i Östersund kommun just nu, främst i Lillänge. Detta innebär 
förändringar för stadskärnan när nya butiker byggs ut och etableras och är ett sätt för centrum att 
överleva. Så länge kommunen håller sig till de planeringar som just nu är bestämda i Lillänge och 
har ett befolkningsunderlag så ses inte fortsatta utbyggnader som något problem (Butik 1, personlig 
kommunikation, 21 april, 2015). Översiktsplanen fungerar i syfte av att överblicka händelser i 
kommunen och skapa en attraktiv kommun för människor att vilja bo i. Den fysiska planeringen 
spelar in i utvecklingen och helheten. Byggnadsprojekt som planeras i kommunen ska se till detta 
helhetsperspektiv (Boverket, 2014). 

Stadsförnyelse är ett sätt för kommunen att skapa attraktiva miljöer för att locka fler invånare till 
staden (Johnson et al., 2014) Om befolkningstillväxten ökar blir det lättare för den interna och 
externa handeln att överleva då konsumtionen inom staden ökar (Östersunds kommun, 2014). 

När spridning av städer blir ett fenomen så förfaller stadskärnor. För att återuppliva stadskärnan 
skapas strategier för förnyelse. I med stadsförnyelse vill kommunen attrahera invånare och 
investerare för att göra den tilltalande (Johnson, et. al, 2014). En kommun som inte är tilltalande 
och har långt avstånd mellan bostäder, service och arbetsplatser, samt otrivsamma miljöer kan leda 
till höga samhällskostnader (Boverket, 2014). För att förhindra att stadskärnan förfaller och att 
lokaler står tomma i stadskärnan kan fastighetsägarna använda sig av strategin ”Pop up Stores”  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vilket är en tillfällig butik eller komplettera med andra aktiviteter som inte har råd att betala 
marknadshyra, undertiden de väntar på rätt butik ska öppna upp (P. Martinek, personlig 
kommunikation, 1 april 2015). 
  
Spridning ökar sociala, miljömässiga och ekonomiska kostnader som ökad markförbrukning, 
föroreningar, förlust av öppna markytor, försämrad ekonomi i tätorter och fördelar i produktion. 
Dessa innerstadsproblem bidrar till förortens tillväxt och stadskärnans nedgång (Goetz, 2011). Hur 
detaljhandeln placeras beror främst på hur företag, samt individer tänker utifrån olika tidsperioder 
och utvecklingen drivs av olika intressen. Detaljhandeln sprider ut sig i relation till hur policys och 
planeringen är utformad (Rio Fernandes & Chamusca, 2012). Kommunen ville inte längre sätta 
stopp för utvecklingen av handeln. Men för att den inte skulle bli för utspridd skrevs det i 
handelspolicyn att den skulle begränsas till två olika områden för att inte skapa en obalans (R. 
Hallström, personlig kommunikation, 10 april, 2015). Policydokument är ett av styrdokumenten 
som kommunen använder sig av i Sverige och innehåller inga mål utan anger förhållningssätt 
(Östersunds kommun, 2015). Att använda sig av en anti-spridnings-policy kan fungera som ett 
verktyg att minska de negativa effekterna som kommer med spridningen. Det kan uppmuntra 
befolkningen att flytta in mot stadskärnan, och kan resultera i att kommunerna väljer att bygga nytt 
för att minska stadsnedgång (Hortas-Rico, 2014). 

För att förhindra problematik med spridning av städer växte två ideal fram inom planering. Att 
förtäta befintlig bebyggelse och att blanda olika verksamheter i staden med bostäder för att uppnå 
smart tillväxt (Petersson Forsberg, 2012). Att förtäta staden är ett sätta att hjälpa city att bli en 
levande stadskärna men behöver inte ske på bekostnad av externhandeln. Etableringar av 
externhandel behövs ske i en bra takt för att kunna satsa på utvecklingen i centrum. För att inte 
utarma innerstaden är det viktigt att externa handeln inte etableras fortare än vad stadskärnan klarar 
av (J. Redhe, personlig kommunikation, 20 april, 2015). 

Förtäta innebär att staden ska vara tillgänglig. Det ska vara smidigt att ta sig fram på andra sätt än 
med bil (Boverket, 2012). Östersund strävar efter att förtäta staden genom fortsatt bebyggelse i 
områden som är tillgängliga för människor som går, cyklar och åker kollektivt, för att spara på 
energiförbrukningen. Östersunds strävar även efter att blanda olika verksamheter som bostäder och 
service, där gator med bra flöde kan innehålla handel i bottenvåningar och bostäder med 
verksamheter i samma lokal (Östersunds kommun, 2014). Genom att blanda användningsområden 
bidrar det till att göra kommunen attraktivare och att locka till sig nya invånare och företagare. 
Genom långsiktig och hållbar samhällsstruktur uppnås miljömässiga, sociala och ekonomiska 
fördelar (Boverket, 2014). Detta är en strategi för att skapa vitalitet och hållbar stad med god 
ekonomi. Detaljhandeln är viktig för att skapa social aktivitet i stadsrummet (Grant & Perrott, 
2010). 
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Kommunen har ett ansvar att förtäta och urbanisera innerstaden så att det blir fler bostäder i syfte att 
få en levande stadskärna. Därför försöker de utveckla centrum och närområden som Storsjö strand 
som kommer bli en ny stadsdel i Östersund, där det ska finnas restauranger och butiker i kvarteren 
för att få en levande stadsdel. De bygger även bostäder där de kan centralt (J. Redhe, personlig 
kommunikation, 20 april, 2015). Förtäta städer ses som ett planeringsideal i dag (Statistiska 
centralbyrån, 2013). 

Rörlighet för vissa människor kan vara en strukturell påtvingad aktivitet för de som inte har tillgång 
till bil, för att ta sig till de externa handelsområdena (Frändberg et al., 2005). Kommunen idag 
försöker bygga en hållbar stad med bra kollektivtrafik och främja gång- och cykelvägar. Däremot är 
bilen det dominerande färdsättet och därför vill kommunen försvåra för människor att använda bilen 
i centrum. Där av byggs det mer tillgängligt kring städerna där butiker bör vara nära för att 
minimera att människor inte behöver vara mobila (Banister, 2007). Det många företagare idag ser 
som ett problem i stadskärnan är att många människor använder sig av bilen för att ta sig fram 
(Butik 3, personlig kommunikation, 21 april, 2015). 

De externa handelsområdena är en stark konkurrent mot city och medfört att stadskärnor tvingats 
transformerats om (Arnstberg, 2005). Omvandlingen av centrum är antagligen en faktor varför 
Lillänge inte påverkat stadskärna negativt i den grad som folk var oroliga över. Centrum har lyckats 
vara motståndskraftigt genom att inte erbjuda samma utbud som i Lillänge. Östersunds stadskärna 
har transformerats om för att hålla sig vital genom att erbjuda människor upplevelser (M. Boberg, 
personlig kommunikation, 17 april, 2015). I med att externhandeln utvecklas, utvecklas även 
stadskärnan åt upplevelse hållet för att vara konkurrenskraftiga. Butiker i centrum behöver 
utvecklas och vara starka så de inte riskerar att en annan aktör tar deras plats (R. Hallström, 
personlig kommunikation, 10 april, 2015). Från företagarnas sida har Lillänge påverkat dem då 
människor väljer antingen att lägga sina pengar i Lillänge eller i stadskärnan, även då de inte har 
samma utbud (Butik 2, personlig kommunikation 21 april, 2015). 

Företag som har sina verksamheter i innerstaden utsätts för utmaningar när externa köpcentrum 
etableras i kommunen och behöver därför stöd från politiker för att utveckla en attraktiv handel- och 
mötesplats (Hållbarstad, 2013). Stadskärnans identitet har omvandlats under de senaste åren till ett 
vardagsrum, där handel inte alltid nödvändigtvis behöver ske. Östersunds stadskärna har utvecklats 
och fått ett proffsigare utbud av både butiker och nöjesställen. Strategin att omforma stadskärnan till 
ett vardagsrum är en ny strategi som används idag (R. Hallström, personlig kommunikation, 10 
april, 2015). För att skapa ett upplevelsecentrum byggs det om innegårdar i Östersunds stadskärna 
som en strategi för att skapa samarbete sinsemellan företagare i innerstaden för att öka 
besöksnäringen (Butik 7, personlig kommunikation, 21 april, 2015). 

Det finns chans att handeln ökar tillväxten samt att det skapar sysselsättning och ett bättre 
serviceutbud. Dock är det få kommuner runt om i Sverige som har strategier på hur de vill utveckla  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sin handel. Här måste alla jobba tillsammans inom kommunen och företagarna då alla behöver få en 
bättre förståelse för de krav som ställs från konsumenten och hur handeln ska kunna möta dessa 
(Klackenberg & Sandermo, 2013, 20 juni). Östersund har ett bra samarbete mellan kommun och 
företagare, vilket är anledningen till att stadskärnan är motståndskraftig idag (J. Redhe, personlig 
kommunikation, 20 april, 2015).   

Samarbete är ett annat sätt att bevara stadskärnan och sker mellan handeln, City Östersund, 
fastighetsägarna och kommunen. Kommunens har ett ansvar att hålla stadskärnan levande 
långsiktigt där de försöker förbättra tillgängligheten och attraktiviteten i Östersund genom olika 
insatser som att möjliggöra uteserveringar, och bygga ihop Stortorget med badhusparken (M. Modin 
Tjulin, personlig kommunikation, 16 april, 2015). Politiker, företag och konsumenters 
beteendemönster är viktiga intressenter i stadens utveckling som påverkar planeringen (Grant & 
Perrott, 2010). 
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6. Diskussion 

Här kommer en diskussion att genomföras som baserar sig på analysen i det tidigare avsnittet.  

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur Östersunds stadskärna har påverkats sedan ett 
externt handelsområde etablerats i Lillänge och få kunskap om varför denna utveckling skett, samt 
se hur samhällsplanerare och företag möter denna utveckling.  

Kommunen etablerar externa handelsområden med syftet att växa för att kunna utvecklas då 
externhandel bidrar till en ökad besöksnäring, nya etableringar av företag och gör kommunen mer 
attraktiv för nya invånare, genom att erbjuda konsumenter ett bättre utbud av varor. Externhandel 
blir därför väsentligt i den ekonomiska frågan då det ses som ett sätt att växa långsiktigt. 

Östersund hade en nedgång i befolkningen på grund av att de saknade arbetstillfällen. Då externa 
handelsområden genererar tillväxt som ökar arbetstillfällen bidrar detta starkt till varför kommunen 
väljer att etablera externa handelsområden och är anledningen till att de satt som mål att vara 65 000 
invånare fram till år 2040 i deras översiktsplan. Det är viktigt med befolkningstillväxt för att hålla 
kommunen konkurrenskraftig och attraktiv för medborgare och företag att etablera sig i. Vilket i sin 
tur leder till att besöksnäringen kan växa och bidra till ytterligare arbetskraft och skatteintäkter i 
kommunen. Ökat befolkningsantal ger ett bättre marknadsunderlag för handel att överleva både 
externt och internt och för att kommunen ska fortsätta vara intressant för företag att öppna upp sina 
verksamheter i, vilket i sin tur leder till ytterligare tillväxt. Spridning av städer är ett synsätt att öka 
tillväxten, då stopp för etableringar kan riskera att kommunen stagnerar och får svårt att överleva. 
Kollektivtrafiken blir också mer hållbar med växande befolkning och gör det lättare för kommunen 
att erbjuda fler transportmedel som ökar tillgängligheten och är miljövänligare. Ju fler invånare 
desto lättare att överleva då 100 000 invånare anses göra en stad självgående, men också att 
Östersund har mer att säga till om i stora viktiga frågor i regeringen, vilket är viktigt för att 
balansera makten i riksdagen. Fler bostäder är också en viktig fråga för att kunna växa så att fler 
kan flytta till kommunen. Jobb och boende går hand i hand. 

Externhandel är viktig för besöksnäringen då den lockar till sig fler besökare från grannkommuner 
och grannlandet Norge. I Östersund är besöksnäringen den viktigaste näringen idag vilket gör detta 
extra viktigt att kunna erbjuda ett bra utbud i kommunen, men också för att det håller kvar handeln i 
länet så människor inte åker till andra städer för att handla. Detta kan även bidra till att hålla kvar 
ungdomar i kommunen så de inte flyttar till storstäderna och är viktigt för framtiden då Östersund 
har problem med en åldrande befolkning. Handeln är en viktig inkörsport till jobb för den unga 
befolkningen. Genom att hålla Östersund attraktiv genom handel som erbjuder arbetsmöjligheter, 
samt service och ett bra utbud för invånare så kan utflytt från kommunen minska och istället öka. 

56



Östersund är en viktig shoppingstad i med att många norrmän kommer och shoppar när de är i 
närheten. Då är det viktigt att det finns ett bra utbud av affärer i stadskärnan. Sedan Lillänge 
byggdes ses tendenser på att färre från lokalbefolkningen reser till Sundsvall eller andra städer för 
att göra sina inköp. Istället stannar de i Östersund för att shoppa. Östersund är Jämtlands enda stad 
och har blivit ett centrum för grannkommuner när det kommer till shopping, då det har visats sig att 
fler nu åker till Östersund än förr. Östersund var redan innan Lillänge byggdes en betydande 
handelsstad för närliggande kommuner men det har kommit till att ha utökats nu i och med det 
externa handelsområdet. Därför anser många att Lillänge är ett komplement till stadskärnan i med 
att de stora kedjorna med skymmande varor och stora grossister med dagligvaruhandel finns 
etablerade i Lillänge som inte finns i stadskärnan. 

Dock finns det en tendens som visar på att fler butiker har gått i konkurs nu de senaste åren än vad 
det har gjort innan. Detta kan bero på hyrorna i stadskärnan är höga och att fastighetsägarna inte 
anpassar sig efter situationen som råder då det är ett faktum att människor idag inte konsumerar lika 
mycket varor som för några år sedan. Dock ses det en tendens att butikerna på Prästgatan (gågatan) 
har det lättare att gå ihop ekonomiskt än butikerna som ligger en gata ner. Detta kan bero på att 
Prästgatan består utav stora kedjor som lockar människor på ett helt annat sätt än vad de mindre 
lokala handlarna gör. 

Utvecklingen ska ske på en stadig nivå så att etableringar görs i den takt som Östersund klarar av, 
staden vill inte förlora handel till andra kommuner. Idag anser kommuner att hotet kommer från 
andra handelsetableringar och omvärlden.  

Trots att kommunen inte var för etablering i början insåg de att de behövde ett externt område, men 
ville inte att det skulle påverka stadskärnan negativt och valde därför etablera det förhållandevis 
nära centrum. De har vidtagit strategier för att externhandeln inte ska konkurrera ut stadskärnan och 
göra den utarmad. Idag har Östersunds stadskärna lyckats hålla sig relativt vital och har inte 
påverkats allt för mycket av att kommunen etablerat externhandel. Genom regleringar som att 
använda sig av en handelspolicy som talar om vart handel får ske så har det inte spridits 
okontrollerat. Handelspolicyn ger förutsättningar för att konkurrens ska ske på en lagom nivå som 
inte utgör ett hot för centrum, att det ska vara tillgängligt så det inte påverkar befolkningen negativt 
och att det ska finnas bra service och utbud där människor bor. De använder sig av strategier som att 
förtäta staden och blandad användning. Detta är två planeringsidealen som gör staden mer 
tillgänglig för befolkningen.  

För att Lillänge inte ska vara så ”externt” som det påstås att det är, bygger kommunen gång- och 
cykelvägar inom dessa områden för att värna om miljön. Kommunen försöker utveckla en stark 
kollektivtrafik i dessa områden för att minimera bilanvändandet. Dock är majoriteten av personer 
som handlar där bilburna. Detta tros ha att göra med att många människor idag vill vara mobila och 
inte bara tillgängliga. Därav har de externa köpcentrumen bra tillgång till parkeringsplatser, vilket  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många företagare i stadskärnan ser som ett hot mot dem då parkering i stadskärnan sker genom en 
avgift. Det upplevs även att det är få parkeringar i stadskärnan jämfört med i Lillänge.  

I med att kommunen försöker utveckla kollektivtrafiken till det externa området så anser dem att en 
bil inte behövs för att människor ska kunna vara mobila och ta sig dit. Det många människor gör när 
de åker till Lillänge är att handla skrymmande varor eller mycket dagligvaruhandel vilket är tungt 
och då många människor behöver ha en bil för att kunna handla dessa saker. Behöver du köpa en 
TV så finns dessa affärer endast etablerade i Lillänge. Få människor väljer att använda sig utav buss 
när de utför dessa inköp. Detta kan komma att bli ett problem för den äldre generationen av 
befolkningen då de eventuellt inte längre har förmågan eller möjligheten till att kunna köra bil och 
måste ta sig ut till ett externt handelsområde för att kunna köpa en TV eller storhandla de dagliga 
varorna. Det blir även tungt för denna generation att bära alla dessa skrymmande varor eller 
matkassar och sedan ta bussen hem. Där av kan slutsatsen dras av att det är lättare för de som har 
mobilitet att kunna utnyttja dessa externa köpcentrum medan det är bättre för de som inte har 
mobilitet att dessa affärer finns tillgängliga i stadskärnan. Detta blir en inlåsningseffekt i Östersund 
idag då människor måste ta sig ut till Lillänge för att köpa en TV. 

Stadskärnor har påverkats av det externa handelsområdet och därför omvandlats med ett rikare 
utbud i centrum för vara konkurrenskraftiga. Idag lockar stadskärnan och externområdet olika 
klientel och beroende på vad människorna ska göra så åker de antingen in till centrum för en 
upplevelse och ha en trevlig stund eller till Lillänge för att köpa större skrymmande varor och 
handla snabbt och effektivt. Mixen i stadskärnan är viktig för att vara motståndskraftig mot 
konkurrens och handeln är en viktig faktor med andra faktorer att behålla stadskärnan levande. 
Samarbete mellan olika intressenter är viktig för att vara hållbara inför framtiden och är något som 
centrum och Lillänge behöver.  

Däremot så vill inte Östersund exploatera externhandel idag då de anser de inte är redo för en 
ytterligare etablering, vilket skulle komma att påverka konkurrensen mot centrum i större 
utsträckning och göra dem mindre motståndskraftiga än de är idag.  

Småföretagarna är de som påverkas mest och har det kämpigt. De behöver hänga med i 
utvecklingen för att vara konkurrenskraftiga. Det de kan göra är att erbjuda bättre service och vara 
välkomnade mot sina kunder. Tillgång till parkeringsplatser och öppettider är den största 
konkurrensfördelen hos externhandeln. Förändrat köpbeteendet är orsaken till att strukturen på 
detaljhandeln ändrats där externhandel attraherar bilburna människor, men är inte de enda som 
konkurrerar mot internhandeln utan det gör även även e-handel och att människor väljer att lägga 
sina pengar på annat som resor. Detta är anledning till att butiker behöver kunna erbjuda något mer i 
form av en upplevelse till sina konsumenter för att locka dem till centrum. 
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7. Slutsats 

Här presenteras det vi har kommit fram i genom analysen och diskussionen. 

Kommuner behöver vara konkurrenskraftiga mot varandra och omvärlden för att hänga med i 
utvecklingen. Östersund har valt att etablera externhandel då det genererar tillväxt och är viktigt för 
kommunen. Ökad ekonomisk tillväxt genom handel ger flera fördelar för att Östersund ska vara 
attraktivt och är en positiv utveckling utifrån ett helhetstänk. I grunden är befolkningsantalet det 
mest väsentliga och återkommande i utvecklingen. Handel föder jobb och besökare, jobb föder 
invånare, invånare föder mer handel. Det är en viktig cirkel för att skapa tillväxt. Fler medborgare 
gör att Östersunds får en starkare position i Sverige inom Riksdagen. Besöksnäringen är Östersunds 
viktigaste näring och är beroende av att det existerar en bra handel i kommunen för att kunna 
erbjuda ett bra utbud. Besöksnäringen och handel går hand i hand för att öka lönsamheten, vilket 
gör att externhandelsområden etableras. 

Stadskärnan i Östersund är relativt levande idag med tanke på omständigheter och att centrum inte 
har påverkats negativt i samma utsträckning som övriga stadskärnor i Sverige har gjort av 
externetableringar, men det går inte undgå att det har haft en liten effekt på stadskärnor då de 
tvingas hänga med i utvecklingen och förändra sitt utbud. Centrum har tagit lärdom av tidigare 
misstag hos andra kommuner. Östersund använder sig av strategier för att stadskärnan ska fortsätta 
kunna vara motståndskraftiga mot Lillänge, vilket vi tror är anledningen till att de lyckas ganska 
bra. Dessa strategier är allt från att göra centrum attraktivare till att reglera handeln, så stadskärnan 
fortsätter vara konkurrenskraftig mot externhandeln. Samarbete mellan olika intressenter är också 
viktigt för att skapa förståelse för att det inte ska ske en nedgång av stadskärnan. 

Stadskärnor och externhandelsområden behöver komplettera varandra och attraherar olika klientel. 
Externhandel utgör därför inget större hot i mot Östersunds centrum idag då de lyckats med att 
erbjuda olika utbud. Utvecklingen behöver ske genomtänkt och i en lagom takt, med bra kunskap 
och kompetens hos dem med makt inom planeringsprocessen. Externa etableringars effekter är 
något som de olika intressenterna i kommunen är väl medvetna om och viktigt när det planeras. 
Därför anser vi det är viktigt att hålla sig till handelspolicyn så handeln inte sprids okontrollerat 
eller låta privata investerare få för stor makt. 

När det gäller vidare utveckling av Lillänge så är frågan komplex. Vi anser att det skulle kunna 
gynna kommunen då det behövs för att öka arbeten, bostäder och den fortsatta tillväxten i 
Östersund, men samtidigt så tror vi att en till etablering är skadligt för stadskärnan. Om centrum 
inte klarar av att utvecklas kan kommunen förlora ett bra levande centrum, vilket kan minska 
attraktiviteten och ledda till att Östersunds varumärke försvagas. I framtiden när befolkningen ökat 
kanske Östersund är redo för en till etablering. Externhandel i Östersund har fördelar idag att de har  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långt till konkurrenter men framöver kan detta ha ändrats eller nya trender inom utveckling dykt 
upp. 
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8. Framtida studier 

I detta avslutande avsnitt presenterar vi ett förslag på framtida forskning som kan vara intressant 
kopplat till det vi har kommit fram till nu. 

I framtida studier hade det varit intressant att studera vad ett samarbete mellan stadskärnor och 
externhandel kan generera och vilka strategier som varit användbara för att stadskärnor ska vara 
motståndskraftiga mot omvärlden och e-handeln. Det hade varit av intresse att studera vad som 
händer med kommuner som inte utvecklar externhandel i förhållanden till de kommuner som väljer 
att vidare utveckla. Samt hur policys och strategier förändras övertid beroende på de rådande 
omständigheterna. Är det viktigt att ha en gemensam mötesplats att samlas på i framtiden och hur 
förändrar det människors beteende och samhällsplanering framöver? 

En annan utfallsvinkel hade även varit att studera var lokalbefolkningen helst utför sina inköp. Är 
det i de externa handelsområdena, på internet eller i stadskärnan? 
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9. Epilog  

Under vår studie utnämndes Östersunds stadskärna till Årets Stadskärna 2016, vilket framöver kan 
bidra till ett starkare varumärke utåt för att vara konkurrenskraftigare. Det återstår att se om detta 
kan leda till att fler konsumenter väljer stadskärnan framför Lillänge och andra städer.  

Det nämns dock samtidigt i Östersunds lokal tidningen ”Östersunds Posten” att ytterligare butiker 
har stängts ner längs med Storgatan. Vad kan detta bero på undrar vi ju då? Varför stänger butiker 
ner och lämnar tomma lokaler efter sig om Östersund stadskärna är ett komplement till Lillänge 
idag. De butiker som stänger ner sina verksamheter verkar framför allt vara inom sällanköpshandel 
då butiken som Annorlunda och Ecowild nyligen stängt ner. Kan detta ha att göra med att 
människor handlar allt mer via e-handel att människor väljer lägga sina pengar på annat eller att 
läget där butiken ligger inte har förutsättningarna för att synas utåt mot konsumenter? 

Det är mycket som sker i Östersund och nyligen har även Centralpalatset kunnat öppna upp längs 
med Prästgatan, efter att de brann ner och täpper inte längre igen flödet mot Stortorget. Lindex som 
tidigare låg borta vid gallerian Kärnan och Mittpunkten har lämnat efter sig ytterligare en tom lokal 
då de istället valde att flytta in sin verksamhet i det nybyggda Centralpalatset, där även kedjan 
Expresso house har valt att etablera sig. Är det viktigt hur butiker ligger för överlevnad och kommer 
fler människor hitta ner till Storgatan då inga byggnationer längre täpper till gågatan? Har 
byggnationen av Centralpalatset påverkat att butiker lagts ner på Storgatan? 
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Bilaga 1. Samtliga intervjufrågor 
Respondenter inom Kommunen, Centrumledning, City handel, Företagare. 

Mona Modin Tjulin- Ordförande på Miljö och samhällsbyggnad 
16 april 2015. Kl: 09:00-10:00 i Rådhuset 

1. Har Östersund haft en nedgående utveckling i kommunen de senaste åren? 
2. När började Östersund etablera externa handelsområden?  
3. Varför skedde en utveckling av externa handelsområden i Östersund? 
4. Varför vill kommunen att befolkningen ska öka till 65 000? 
5. Kan du berätta bakgrunden till att Lillänge etablerades, samt hur det utvecklats till idag? 
6. Vilka var initiativtagarna bakom att etableringen skulle genomföras? 
7.  Vem finansierade etableringen av Lillänge och varför? 
8. Varför gav kommunen tillstånd till att Lillänge skulle byggas? 
9. Varför ville kommunen nyligen godkänna ytterligare en etablering av ett externt handelsområde i 

Lillänge? 
10.Vem var initiativtagarna denna gången? 
11.Varför genomfördes inte vidare utveckling av Lillänge?  
12.Har tillväxten i Östersund ökat sedan Lillänge byggdes? 
13.Vilka utmaningar står Östersunds stadskärna inför idag?  
14.Upplevs det att stadskärnan genom gått en nedgång och i så fall när och varför? 
15.Fanns det någon oro över hur Lillänge skulle komma att påverka stadskärnan innan 

etableringen? 
16.Hur har stadskärnan påverkats av Lillänge? 
17.Hur skulle en vidare utveckling av Lillänge kunna påverka stadskärnan, samt kommunen? 
18.Vilka strategier använder man för bevara en levande stadskärna? 
19.Hur ser samarbetet sett ut mellan Lillänge och stadskärnan sedan det byggdes? 
20.Finns på kommunal nivå ett samarbete mellan stadskärnan och Lillänge och hur ser det ut? 

Johan Redhe-Tillväxtchef 
20 april 2015. Kl:15:00-16:00 i Rådhuset. 

1. Har Östersund haft en nedgående utveckling i kommunen de senaste åren? 
2. När började Östersund etablera externa handelsområden?  
3. Varför skedde en utveckling av externa handelsområden i Östersund? 
4. Varför vill kommunen att befolkningen ska öka till 65 000? 
5. Kan du berätta bakgrunden till att Lillänge etablerades, samt hur det utvecklats till idag? 
6. Vilka var initiativtagarna bakom att etableringen skulle genomföras? 
7.  Vem finansierade etableringen av Lillänge och varför? 
8. Varför gav kommunen tillstånd till att Lillänge skulle byggas? 
9. Varför ville kommunen nyligen godkänna ytterligare en etablering av ett externt handelsområde i 

Lillänge? 
10.Vem var initiativtagarna denna gången? 
11.Varför genomfördes inte vidare utveckling av Lillänge?  
12.Har tillväxten i Östersund ökat sedan Lillänge byggdes? 
13.Vilka utmaningar står Östersunds stadskärna inför idag?  
14.Upplevs det att stadskärnan genom gått en nedgång och i så fall när och varför? 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15.Fanns det någon oro över hur Lillänge skulle komma att påverka stadskärnan innan 
etableringen? 

16.Hur har stadskärnan påverkats av Lillänge? 
17.Hur skulle en vidare utveckling av Lillänge kunna påverka stadskärnan, samt kommunen? 
18.Vilka strategier använder man för bevara en levande stadskärna? 
19.Hur ser samarbetet sett ut mellan Lillänge och stadskärnan sedan det byggdes? 
20.Finns på kommunal nivå ett samarbete mellan stadskärnan och Lillänge och hur ser det ut? 

Maria Boberg-stadsarkitekt 
17 april 2015. Kl: 13:00-14:00 i Samhällsbyggnadskontoret. 

1. Vad jobbar du med? 
2. Kan du berätta bakgrunden till att Lillänge etablerades, samt hur det utvecklats till idag? 
3. Varför gav kommunen tillstånd till att Lillänge skulle byggas? 
4. Varför ville kommunen nyligen godkänna ytterligare en etablering av ett externt handelsområde i 

Lillänge? 
5. Varför genomfördes inte vidare utveckling av Lillänge?  
6. Hur tror du etableringen av Lillänge påverkat stadskärnan? 
7. Har planeringen i stadskärnan ändrats efter att externa handelsområdet byggdes? 
8. Finns på kommunal nivå ett samarbete mellan stadskärnan och Lillänge och hur ser det ut? 

Annette Lindow- Ordförande för City handel 
1 april 2015. Kl: 10:00-11:30 i Gallerian Kärnan 

9. Kan ni berätta lite om vad ni gör som jobbar inom centrum handeln? 
10.Hur har handeln utvecklats i stadskärnan de senaste åren? 
11.Har handeln upplevt en nedgång och i så fall när och varför? 
12.Vilka strategier använder ni er utav för att ha en konkurrenskraftig handeln i stadskärnan? 
13.Hur upplever ni att handeln påverkats i stadskärnan sedan Lillänge byggdes? 
14.Har era strategier ändrats utifrån det och i så fall hur? 
15.Varför är handeln viktig i stadskärnan? 
16.Hur har strukturen i staden förändrats utefter hur handeln sett ut? 
17.Har ni någon samverkan med Lillänge och i så fall på vilket sätt? 
18.Hur har handeln policyns ändrats? 
19.Finns det många tomma lokaler i stadskärnan idag? 
20.Vad tror ni är anledningen till allt fler tomma lokaler i stadskärnan? 
21.Hur skulle man kunna förändra att de står tomma? 

Peter Martineck- Centrumledare 
1 april 2015. Kl: 10:00-11:30 i Gallerian Kärnan 

1. Kan ni berätta lite om vad ni gör som jobbar inom centrum handeln? 
2. Hur har stadskärnan utvecklats den senaste åren? 
3. Har stadskärnan upplevt en nedgång, varför? 
4. Hur har strategierna sett ut och förändrats för stadskärnan under de senaste åren? 
5. Hur har dessa strategier påverkats av den externa etableringen? 
6. Vilka åtgärder har inrättats för att motverka en nedgång av stadskärnan? 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7. Hur har handelspolicyn ändrats? 
8. Vad tror ni är anledningen till allt fler tomma lokaler i stadskärnan? 
9. Hur skulle man kunna förändra att de står tomma? 
10.Vad kan anledningen varit att kommunen sa nej till att utveckla Lillänge ytterligare? 

Richard Hallström- Centrumledning 
10 april 2015. Kl: 11:00-12:00 i CGI-huset 

1. Vad arbetar du med idag? 
2. Kan du berätta lite om vad en centrumledare gör? 
3. Hur har stadskärnan utvecklats de senaste åren? 
4. Varför bildades City Östersund? 
5. Vilka utmaningar står Östersunds stadskärna inför idag?  

6. Har stadskärnan haft en nedgång och i så fall, varför? 
7. Fanns det en oro över att Lillänge skulle utgöra ett hot mot stadskärnan innan etableringen blev 

klar? 
8. Har stadskärnan påverkats sedan Lillänge öppnade? 
9. Hur skulle en vidare utveckling av Lillänge kunna påverka stadskärnan i framtiden? 
10.Hur kan stadskärnan vara konkurrenskraftig mot Lillänge? 
11.Vilka strategier använder man för bevara en levande stadskärna? 
12.Varför står det tomma lokaler i stadskärnan? 
13.Har stadskärnan haft något samarbete med Lillänge? 

Frågor till företagarna sju respondenter 
21-22 april 2015. Kl 14:00-15:00 - Affärer längs i Stadskärnan 

1. Hur länge har du drivit din butik? 
2. Hur har er verksamhet påverkats av Lillänge? 
3. Hur skulle er verksamhet kunna påverkas av en vidare utveckling av Lillänge? 
4. Vad skulle ett samarbete med Lillänge kunna ge för möjligheter? 
5. Hur har stadskärnan förändrats sedan Lillänge byggdes? 
6. Har det varit en nedgång i stadskärnan och vad kan det bero på? 
7. Vilka utmaningar har er butik i framtiden? 
8. Sundsvall har samarbete mellan stadskärnan och Birsta har ni något liknande?  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Bilaga 2. Byggnation av Centralpalatset. 
 

Foto 2.  Ombyggnation av Centralpalatset, Fotograf: Fanny Pettersson
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