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Syfte:     Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om vad som påverkar de   
                       beslut kommuner tar vid externa affärsetableringar. Genom att   
                       genomföra en fallstudie på Borlänge kommun kan vi öka kunskapen och  
                       dra slutsatser om vilka intressen som styrt besluten och hur de genomförts. 
 
Metod:    För att besvara vårt syfte har vi gjort en aktörsorienterad fallstudie på 
    Borlänge kommun. Vi har valt två aktörer, Borlänge kommun och 
    Boverket som båda har inflytande vid externa affärsetableringar. 
    Kommunen har beslutsmakten och Boverket arbetar på uppdrag av 
    regeringen att kontrollera samhällsplanering, stadsutveckling och att målet 
    om ett hållbart samhälle efterföljs av landets kommuner. Utifrån vårt syfte 
    fann vi den kvalitativa metoden mest lämplig då vi söker ett samband 
    mellan individ och kontext. 
 
Slutsatser:     De slutsatser vi har kommit fram till är att Borlänge kommun, i likhet med 
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    sociala och ekologiska effekter till följd av externa affärsetableringar styr 
    inte beslutet. Att miljö- och sociala effekter får mindre utrymme beror på  
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                       för kommunerna och kommunernas ökade självbestämmande som har lett            
                       till att den enskilda kommunens intressen kan prioriteras. De intressen  
                       kommuner har haft, har kunnat genomdrivas genom ett ökat samarbete  
                       med näringslivet. Besluten har även påverkats av att lagarna tolkas olika     
                       vilket har gjort att besluten kan genomföras utifrån eget intresse.   
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1. Inledning   
 

I detta avsnitt introducerar vi vårt ämnesval och ger en problembeskrivning som ligger till grund för 

uppsatsens syfte. Därefter presenterar vi syftet med uppsatsen för att sedan klargöra ett antal viktiga 

begrepp. Avslutningsvis förtydligas uppsatsens disposition. 

 
 

Det var den 15 april som vår resa till Dalarna och staden Borlänge började. Vårt mål var 

att samla in tonvis av information till vår kandidatuppsats som senare skulle få utgöra 

grunden till en spännande beskrivning av problematiken kring den externa affärshandeln. 

Valet av stad grundas i att Borlänge är ett känt exempel där extern handeln fått verka fritt 

och konsekvenserna har varit tydliga. Då vi visste att det var ett svårt och komplext ämne 

var vi ovetande om vilket resultat resan skulle ge oss.   

 

Kupolen är det köpcentrum som har gjort Borlänge till Dalarnas handelsstad nummer ett. 

Utvecklingen har gått snabbt och nyligen invigdes Kupolens tredje våningsplan med en 

utökning av antalet butiker från 60 till 80 stycken. Borlänge har genom sina satsningar på 

externa affärsetableringar blivit ett av Sveriges största detaljhandelscentra och är med sin 

kraftiga expansion ett tydligt exempel på ett vanligt fenomen i Sveriges städer idag. 

Externa affärsetableringar har under en tid varit ett omdebatterat ämne. Med USA som 

avskräckande exempel på utarmade centrum och en ökad miljöförstöring undrade vi 

varför Sverige tycks gå i samma fälla. Samtidigt finns det tydliga meningsskiljaktigheter i 

just denna fråga. Vi reste därför till Borlänge fast beslutna om att få en förklaring.  

 

Uppsatsen är skriven för de människor som har intresse i den aktuella debatten om 

externhandeln som pågår i Sverige, Europa och övriga västvärlden. Ämnet berör oss alla i 

samhället och genom att läsa denna rapport kan kunskapen om problemet öka. 
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1.2 Problemformulering 
Sedan början av 1990-talet har det skett stora strukturella förändringar inom detaljhandeln 

i Sverige och idag sker handeln i allt större utsträckning i externa lägen i stadens utkanter. 

Mellan åren 1990 och 1997 ökade försäljningen per capita i externa köpcentra från 4000 

kronor till 8000 kronor per år.1 Denna utveckling skedde under samma tid som Kupolen i 

Borlänge etablerades.  

 

Köpcentrum kan uppfattas som boven i dramat, en skräck mot ett samhälle som ingen 

egentligen vill ha eller som en inkörsport för utveckling av handeln och kommunen.  

Vissa aktörer förespråkar att externhandeln ska ha sin naturliga utveckling, andra menar 

att den måste regleras för att skapa ett hållbart samhälle. Kritiska röster som Boverket och 

Svenska Naturskyddsföreningen, menar att både halvexterna och externa köpcentra 

innebär svårigheter för stadskärnor att bedriva konkurrenskraftig handel och att handeln i 

omkringliggande kommuner försvinner.2 Förespråkare, bland andra Handelns 

Utredningsinstitut, menar att externa affärsetableringar stödjer det som konsumenterna 

efterfrågar, exempelvis billigare och effektivare handel. Andra fördelar är att den här 

typen av handel genererar arbetstillfällen, ökar skatteintäkter och bidrar till positiva spin-

off effekter genom attraktivt företagsklimat.3  

 

I Sverige har kommunen självstyre, det vill säga makt att själv besluta om vem som får 

bruka marken och i vilket syfte den används. Samtidigt som kommunen har ett ansvar 

gentemot grannkommuner, finns också en press att utveckla den egna kommunen och se 

till det bästa för sina innevånare. Kommunen har hamnat i ett tufft dilemma med 

intressen som drar åt motsatt håll. Samtidigt som valet kan anses lätt, har den förändrade 

marknadssituationen och diskussionen om ett hållbart samhälle höjt kraven på 

kommuners handlande. Åsikterna är många och skillnaderna är stora angående hur 

svenska kommuner borde ställa sig till externa affärsetableringar.   

 

Undersökningen behandlar problematiken ur ett brett perspektiv. Vi har valt att 

sammanställa de intressen som vi stött på inom Sverige för att fånga helheten i dagens 
                                                 
1 Bergström & Wikström (2002:15) 
2 Svedström (1999) 
3 Bergström & Fölster (2001) 
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problematik. Anledningen till detta är att vi funnit rapporter som endast förespråkat ett 

eller ett fåtal intressen för att övertyga läsaren sin ståndpunkt. Vårt syfte är inte att 

förmedla hur läsaren ska tänka utan istället försöka skildra hur verkligheten egentligen ser 

ut. Vi har belyst uppsatsens ämne teoretiskt och praktiskt men ej gått in på djupet då detta 

skulle vara omöjligt med tanke på uppsatsens omfattning.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om vad som påverkar de beslut 

kommunerna tar vid externa affärsetableringar. Genom att genomföra en fallstudie på 

Borlänge kommun kan vi öka kunskapen och dra slutsatser om vilka intressen som styrt 

besluten och hur de genomförts. 

 

1.4 Avgränsningar 
På grund av komplexiteten i att studera intressen och beslutsprocesser har vi valt att i 

huvudsak beskriva och analysera ekonomiska, ekologiska och sociala intressen. Det finns 

även andra intressen som kan ha påverkat och styrt kommuners beslut gällande externa 

affärsetableringar. Dessa intressen kan exempelvis grundas i politisk ståndpunkt eller 

estetik, som vi har valt att inte ta med i denna uppsats.   

 

1.5 Begreppsförklaring 
Externa/halvexterna affärsetableringar: Båda begreppen innefattar en etablering med 

mer än 2000 kvm butiksyta för dagligvaru- eller sällanköpshandel. Skillnaden mellan 

extern- och halvextern affärsetablering ligger i att det förstnämnda är lokaliserat utanför 

tätorten medan en halvextern affärsetablering ligger närmare en tätort med möjlighet till 

gång-, cykel och kollektivtrafik.4 I denna uppsats behandlar vi begreppen synonymt 

eftersom vi anser att liknande problem avspeglas i båda former av affärsetablering. 

 

                                                 
4 Ljungberg ”et al.” (2004:18) 
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Intressen: I uppsatsen syftar vi till att människor, grupper och organisationer lägger 

större vikt vid vissa värden. Begreppet kommer främst att användas då vi beskriver 

ekonomiska, ekologiska och sociala intressen.  

 

Hållbart samhälle: Detta begrepp har många definitioner, men i denna uppsats syftar vi 

det hållbara samhället till att ekonomiska, ekologiska och sociala intressen samverkar för 

en långsiktig samhällsutveckling.  

 

1.6 Disposition 
För att besvara vårt syfte har vi delat in uppsatsen i två huvudblock. Det första blocket 

behandlar ekonomiska, ekologiska, och sociala intressen som kommuner ställs inför. Det 

andra blocket innefattar kommuners makt att fatta beslut vid externa affärsetableringar. 

Det andra blocket innefattar därför lagar kommuner måste följa samt den kommunala 

beslutsprocessen. Dessa huvudblock återkommer i teori, empiri och analys för att underlätta 

för läsaren. Dessa två block är nära relaterade till varandra vilket innebär att stundtals 

diskuteras båda samtidigt, vi har dock försökt undvika detta i största möjliga mån.  

 

I kapitel 2 beskriver vi vårt val av metod för uppsatsen. Vi förklarar vilket vetenskapligt 

synsätt som anlagts samt, hur vi har gått tillväga vid informationsinsamling av primär- och 

sekundärdata. Avslutningsvis argumenterar vi för val av metod och källor.  

 

I kapitel 3 börjar vår teoretiska bakgrund. Här beskrivs externhandelns utveckling i USA, 

Europa och Sverige. I detta kapitel framkommer även olika intressen i frågor som berör 

externa affärsetableringar, samt intressenas inflytande i kommuners beslut. I kapitel tre 

redogör vi även för kommunens roll vid externa affärsetableringar. Vi inleder med en kort 

tillbakablick i det kommunala självstyret för att sedan beskriva de lagar som tillämpas vid 

externa affärsetableringar. Vi skildrar även kommuners förändrade ekonomiska situation. För 

att öka förståelsen för hur kommuner fattar beslut, avslutas kapitlet med en sammanfattning 

av hur beslutsprocesser går till vid stora kommunala projekt.  
 

I kapitel 4, som är vår insamlade empiri, beskrivs Borlänges historia och utveckling, samt 

etableringen av Kupolen och de intressekonflikter som etableringen orsakade. Vi 
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beskriver därefter de argument som Borlänge kommun och Boverket lyfter fram i 

samband med externa affärsetableringar. Till sist beskrivs hur Borlänge kommuns arbete 

regleras av lagar samt hur kommuners beslutsprocess och mellankommunala samarbete 

ser ut.   

 

I kapitel 5, som är vår analys beskriver vi och analyserar vi vår teoretiska referensram i 

förhållande till empirin för att sedan kunna dra slutsatser om vilka intressen som styr 

kommunens beslutsfattande vid externa affärsetableringar.  

 

I kapitel 6 reflekterar vi över uppsatsen och vårt tillvägagångssätt. Vi ger även förslag till 

vidare studier.  

 

I kapitel 7 finns källförteckningen som innehåller använd litteratur, muntliga källor, 

rapporter och vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar och till sist elektroniska källor. 

 

I kapitel 8 finner ni bilagor till de fem intervjuguider som vi använt vid intervjutillfällena.  
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2. Metod 
 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt val av metod för uppsatsen. Vi redogör vilket 

vetenskapligt synsätt som anlagts samt hur vi har gått tillväga vid informationsinsamling av primär- och 

sekundärdata. Avslutningsvis argumenterar vi för uppsatsens metod och källor.  

 

 

2.1 Veteskapligt synsätt 
All forskning bygger på två vetenskapsteoretiska grunder, positivism och hermeneutik. 

Positivismen kännetecknas i stora drag av att det finns en objektiv verklighet som är 

mätbar och inte beroende av vem som studerar den och forskningsidealet är 

naturvetenskapen.5 Vi kommer inte att gå närmare in på positivismen utan vår 

utgångspunkt för denna uppsats är hermeneutiken.  

 

Hermeneutiskt synsätt 
Hermeneutiken har historiskt sett utgått från studier av texter, men har utvidgats till att 

även innefatta studier av handlingar.6 En hermeneutisk teori kräver att den ska bidra till 

förståelse och möjliggöra en meningsfull uttolkning av individer, grupper och 

händelseförlopp. Den ska därmed bidra till att skapa mening och sammanhang för aktörer 

som i en viss situation behöver lösa och hantera problem.7 

 

Förförståelse 

Det hermeneutiska synsättet grundas i en föreställningsram vilket innebär att ingen 

forskning är opartisk, eftersom alla forskare påverkas av tidigare upplevelser och 

uppfattningar om ett fenomen.8 Vi är medvetna om att vår egen förförståelse av 

fenomenet externa affärsetableringar till en början har styrt vår uppfattning men vi anser 

dock att detta har förändrats och utvecklats under arbetets gång. Även vårt val av 

                                                 
5 Lundquist L (1993:42) 
6 Kvale (1997:49) 
7 Lundahl & Skärvad (1999:102) 
8 Lundahl & Skärvad (1999:43) 
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geografisk plats har varit känd för oss då en av gruppmedlemmarna är född och 

uppvuxen i staden samtidigt som de andra två aldrig tidigare har besökt Borlänge. Vi 

anser dock inte att vår förförståelse har spärrat oss i vårt arbete utan vi har alla fått nya 

erfarenheter. 

 
 

 2.2 Val av metod 

Kvalitativ metod 
Vi fann den kvalitativa metoden mest lämplig utifrån vårt syfte, eftersom den kvalitativa 

forskningsmetoden innebär att försöka se världen ur de ”studerades ögon”. 

Utgångspunkten är att beskriva och analysera beteende och kulturens påverkan på 

individer och grupper. Det är även viktigt att försöka gå bakom det självklara för att få en 

djupare insikt i ett fenomen.9 Kvalitativa ansatser är också lämpliga när forskaren söker ett 

samband mellan individ och kontext. Kvalitativa metoder är också flexibla, eftersom 

forskaren utgår från en problemställning som ska undersökas och problemställningen kan 

ändras under tiden när ny information erhålles.10 Den kvalitativa metoden används ofta 

när fallstudier förekommer och vi har valt Borlänge kommun som fallstudieobjekt.11 

 

Aktörsorienterad fallstudie 
Vid aktörsorienterade studier identifieras de aktörer inom systemet som har mest 

inflytande i relation till den problemställning som undersöks. Aktörernas värderingar, 

motiv och intressen är viktiga att förstå. En fallstudie innebär en undersökning som 

innefattar ett eller ett fåtal fall som studeras detaljerat och ur flera synvinklar.12 Vi 

kommer att exemplifiera hur kommuner arbetar med externa affärsetableringar genom att 

studera Borlänge kommun. Valet av Borlänge grundas i att staden tidigt satsade på 

externhandel genom Kupolens tillkomst och sedan dess har ett flertal externa 

affärsetableringar tillkommit.  

 

                                                 
9 Alvesson & Deetz (2000) 
10 Jacobsen (2002) 
11 Lundahl & Skärvad (1999:111) 
12 Lundahl & Skärvad (1999:186) 



8 

Med bakgrund i vårt syfte valde vi ut två aktörer som har inflytande vid externa 

affärsetableringar. Kommunen har beslutsmakten över externa affärsetableringar och 

därför föll de naturligt att studera kommunen. För att få ett bredare perspektiv, som är 

något som eftersträvas i kvalitativ metod, har vi även Boverket som aktör. Boverket har i 

uppdrag av regeringen att kontrollera samhällsplanering, stadsutveckling och att målet om 

ett hållbart samhälle efterföljs av landets kommuner.13 Vi är medvetna om att Boverket i 

sig inte har direkt inverkan i beslut som rör externa affärsetableringar. Vi anser dock att 

det är viktigt att belysa deras åsikter eftersom de tillhör en betydelsefull intressegrupp som 

ställer sig mycket kritiskt till externa affärsetableringar.  

 

Urval av intervjupersoner 
Vårt urval grundar sig på att vi ville få en så bred kunskapsbas som möjligt och samtidigt 

kunna se fenomenet ur två perspektiv, Borlänge kommun och Boverkets. Totalt har sex 

intervjuer genomförts varav fem varit relevanta för undersökningens syfte och analys. 

 

Inom Borlänge kommun valde vi att intervjua två personer som var med i 

beslutsprocessen vid etableringen av Kupolen, dessa personer arbetar även i dagsläget 

med externhandelsfrågor. Ytterligare en person valdes ut från kommunen som inte 

arbetar med dessa frågor för att få ett bredare kommunperspektiv. Den fjärde 

respondenten representerar kommunen i marknadsföringsfrågor.  

Slutligen intervjuade vi en person för Boverket för att säkerställa att de skriftliga källor, 

som vårt intresse till en början väcktes av var sanna.  

Intervjuerna ägde rum den 18 – 25 april 2005. Ingen av intervjupersonerna ville vara 

anonym men vi har ändå valt att utelämna namn på personer eftersom vi inte anser det 

vara uppsatsens syfte att hänvisa till enskilda personer utan till deras yrkesroll. 

Intervjupersonerna var följande: 

• Kommunrepresentant A, Kommundirektör, Borlänge kommun, tisdagen den 19 
april 2005 i Borlänge, intervjun varade cirka en och en halv timme  

• Kommunrepresentant B: Stadsarkitekt, Borlänge kommun, telefonintervju den 25 
april 2005, intervjun varade cirka en timme  

                                                 
13 www.boverket.se, den 17 maj 2005 
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• Kommunrepresentant C: VD för Borlänge Turistbyrå, måndagen den 18 april 2005 i 
Borlänge, intervjun varade cirka en timme 

• Kommunrepresentant D: PR-företaget Sprida, måndagen den 18 april 2005 i 
Borlänge, intervjun varade cirka en och en halv timme 

• Representant för Boverket, den 25 april 2005, intervjun varade cirka två timmar 
 

Tillvägagångssätt vid intervjuer 
Inför intervjun informerade vi våra intervjupersoner om intervjuns övergripande syfte, för 

att intervjupersonen skulle vara förberedd och insatt i ämnet.14 

Oavsett val av plats för intervjun, påverkas respondenten svar av en den miljö man 

befinner sig i.15 Därför lät vi respondenterna själva bestämma vart intervjun skulle äga 

rum. Resultatet av det blev att fyra av fem intervjuer ägde rum på respondenternas 

arbetsplats, vilket vi ansåg vara positivt eftersom det innebär en trygg miljö för 

respondenten. Eftersom vi alla tre deltog vid intervjutillfällena, anser vi att arbetsplatsen 

var en fördel då risken annars finns att respondenten känner sig i underläge. 

   

Den kvalitativa metoden lägger tonvikt på det unika hos varje uppgiftslämnare. Öppenhet 

innebär att det är intervjupersonerna som är informationslämnare och svaren blir därmed 

nyanserade och respondenten ger sin syn på fenomenet.16 Vi har i stor utsträckning 

undvikit ledande frågor men i vissa fall kan det ha förekommit då följdfrågor behövts för 

att komplettera respondenternas svar.  

   

Intervjuerna transkriberades från bandspelare till text och vi anser därför att innehållet är 

tillförlitligt. Då intervjupersoner velat har de även fått möjlighet att läsa den 

transkriberade versionen för att i så hög grad som möjligt undvika feltolkningar. Vår 

intention har varit att bearbeta intervjun på ett objektivt sätt. Vi kan dock se svårigheter i 

detta då det finns en risk att innehållet omvärderas under arbetets gång. För att förebygga 

detta har vi regelbundet återgått till den ursprungliga intervjun.17  

 

                                                 
14 Jfr Kvale (1997:120) 
15 Alvesson & Deetz (2000:83) 
16 Jacobsen (2002:142) 
17 Jfr Kvale (1997:147) 
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Metodkritik 
Eftersom vi i denna uppsats har valt att använda oss av en kvalitativ metod är det svårt att 

säga hur generaliserbart vårt resultat är då validiteten ofta beräknas utefter antalet 

svarande. Det kan vara möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om fler personer 

hade intervjuats, men vi har valt personer vi anser vara tillförlitliga och representativa för 

respektive aktörsgrupp. Inom kommunen liknade svaren varandra, annars har detta lyfts 

fram. Vi anser att vi har fått fram det vi avsett att undersöka, det vill säga problematiken 

kring de intressen kommuner ställs inför. Utifrån det har vi kunnat dra slutsatser om vilka 

intressen som främst styr beslutsfattandet. Trots att vi genomfört en fallstudie på en 

kommun kan de slutsatser vi drar även gälla andra kommuner. Detta grundat i att många 

kommuner står inför liknande situationer och handlar på samma sätt. Detta har förstärkts 

genom vår intervju med Boverket som visat på liknande problematik i flertalet 

kommuner. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 
Våra primärdata består främst av kvalitativa intervjuer (se ovan). Som sekundärdata har vi 

använt oss av böcker, rapporter och utredningar och vi har sökt på artikeldatabasen 

ELIN. Vi har även läst lokala tidningsartiklar, broschyrer och internetsidor som på något 

sätt behandlar Borlänge samt externa affärsetableringar. 

 

För att kunna angripa vårt problem behöver vi kunskap om köpkraften, externa 

affärsetableringars utveckling, lagar som reglerar etableringar, hur kommuner arbetar vid 

stora projekt och hur beslutsprocessen ser ut. Genom att ställa frågor inom dessa 

områden vid vår empiriska undersökning anser vi oss kunna besvara vårt syfte.  Vi har till 

störst del använt oss av tidigare forskning inom ämnet En huvudregel är att 

förstahandskällor är mer trovärdig än andrahandskällor.18 Därför har vi i så stor 

utsträckning som det varit möjligt försökt att hitta den ursprungliga källan.  

 

Det som skiljer vår uppsats ifrån tidigare studier är att vi undersöker vilka intressen som 

styr kommunens beslut, samt hur besluten genomförs. För att kunna göra detta krävs en 

                                                 
18 Esaiasson Peter, ”et al.” (2003:309) 
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bred undersökning, eftersom många aspekter ska vägas in. Tidigare studier har haft 

utgångspunkt ur specifika perspektiv, exempelvis miljö- och socialt perspektiv.  

 

Källkritik 
Det är viktigt att kunna vara kritisk till sina källor för att avgöra hur sanna de är speciellt 

när man använder sig av sekundärdata. Källorna ska vara äkta och oberoende vilket 

innebär att källan är, vad den utger sig för att vara. Tiden då källan publicerades kan också 

påverka validiteten av innehållet.19 Källor kan vara vinklade för att till exempel belysa ett 

fenomen från en speciell synvinkel, den kan också vara partisk och ha som syfte att 

övertyga de människor som studerar källan.20  Som vi nämnt tidigare är all forskning på 

något sätt speglad av forskarens erfarenheter och det är oundvikligt.  

 

Under arbetets gång, nästan oberoende av vad vi läst har källor korsrefererat varandra. 

Detta visar att det är en liten grupp människor i Sverige som forskar inom fenomenet 

med externa affärsetableringar, dessa är i stor utsträckning Handelns Utredningsinstitut 

(HUI), Boverket och Svenska Naturskyddsföreningen. Eftersom det bland annat är olika 

intressen vi undersöker, finns det få teoretiska källor att tillgå.  Vi är medvetna om att de 

rapporter, webbsidor och intervjuer vi använt till stor del är vinklade i författarens och 

intervjupersonens intresse. En styrka med denna uppsats är dock att olika intressen 

sammanställs i en och samma rapport. Då syftet med uppsatsen är att analysera 

intresseinflytande i politiska beslutsprocesser har vi valt den institutionella teorin för att 

förstå och förklara den problematiken som uppstår då olika intressen får styra.  

 

                                                 
19 Thurén (2001:11) 
20 Lundahl & Skärvad (1999:134) 
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3. Teoretisk referensram 
 

3.1 Intressen 
 
 
Efterkrigstidens suburbaniseringsprocess av detaljhandeln i USA och de problem som uppkom som följd, 

är en välkänd och väldokumenterad historia.21 Här följer därför en kortare redogörelse för utvecklingen i 

USA. Därefter förflyttar vi oss till Europa och Sverige för att se hur den förändrade stadsplaneringen 

påverkat utbredningen av externa affärsetableringar. Under avsnittets gång redogör vi för ekonomiska, 

ekologiska och sociala intressen som kommuner måste ta hänsyn till vid externhandelsfrågor. Vi avslutar 

det första teoriblocket, med hjälp av den institutionella teorin, att förklara varför vissa intressen kan få 

större inflytande än andra. 

 
 

Externa affärsetableringars utveckling – trenden började i USA 
Privatkonsumtionen har sedan decennierna kring 1900-talet ökat i en explosionsartad takt. 

Den tilltagande konsumtionen har kommit att bli en betydelsefull del av 

industrisamhällenas ekonomier och ett viktigt mått på det ekonomiska välståndet i ett 

land.22  

 

USA var först med att placera verksamheter utanför det traditionella centrumet. I USA 

har suburbaniseringen haft en hastigare process än i europiska städer. Bilens genomslag 

kom under 1920- talet och det var under denna tid USA fick sitt första bilburna 

köpcenter.23 Under 1950-talet skedde förflyttning av det traditionella centrumet ut till de 

växande förorterna, köpcentra växte och bredde ut sig som en ring runt den ursprungliga 

stadskärnan. Detta ledde till stora svårigheter i stadskärnan och omvandlingen ledde till en 

förändrad demografisk uppdelning i staden.24 Tillgängligheten ökade samtidigt som 

köpcentrum etablerades vid lättillgängliga områden intill motorvägar. Under 1970-talet 

                                                 
21 Wirgley & Lowe (2002:136) 
22 Bergström (2001:11), jfr Båtefalk (2003:15)  
23 Book & Eskilsson (1999:31) 
24 Wirgley & Lowe (2002:136) 
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fanns det 20 000 köpcentrum i USA och service och detaljhandel var helt beroende av 

biltransport.25  

 

Till följd av centrumens utarmning har det uppstått en rad problem så som outnyttjade 

lokaler, vidsträckta parkeringsytor, enformig funktion, mindre attraktiva miljöer och ökad 

kriminalitet. Sedan ett antal år tillbaka arbetar både privata och offentliga aktörer med att 

återuppbygga stadskärnor i olika samverkansprojekt.26   I USA kan den största delen av 

ökat bilanvändande i städer, relateras till resor till och från shopping- och 

fritidsaktiviteter.27 

 

Effekterna av denna kraftiga omstrukturering av detaljhandeln är tydliga. Prisjämförelser 

på dagligvaror i New York under 1990-talet, visade att priser på dagligvaror i 

låginkomstområden var i genomsnitt 9 procent dyrare i jämförelse med de förmögnare 

bostadsområdena. Studien som genomfördes av New York City's Consumer Affairs 

Office visade även att det fanns färre butiker per innevånare i låginkomstområden och det 

fanns också färre faciliteter så som uttagsautomater och färskvaror. Anledningen till att 

större butiker inte etablerades i dessa områden grundades i att köpkraften inte var 

tillräckligt stor för att täcka de operationella kostnaderna, det skulle inte vara lönsamt för 

affärsidkaren. De butiker som trots allt öppnade i dessa områden, tvingades ta ut högre 

priser för att vara lönsamma.28  

 

Externa affärsetableringar kom till Europa 
Under efterkrigstiden hade städer styrts genom storskalig planering och ett omfattande 

välfärdssystem som stöttades av både lokala och centrala myndigheter.29 I Europa kom 

förändringen först under 1960- och 70-talet, när aktiviteter placerades och flyttades 

utanför stadskärnan. I likhet med USA blev städernas ytor större och gradvis mer 

bilberoende. Städerna i Europa behöll dock ett starkt centrum samtidigt som det 

                                                 
25 Book & Eskilsson (1999) 
26 de Cani (1997) se Book & Eskilsson (1999:33) 
27 Mohan (1999) se Hall (2001:188)  
28 Mayer & Scammon (1993) 
29 Book & Eskilsson (1999:52), jfr Hall (2001:65)  
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utvecklades förorter med varierat utbud av butiker. Tanken var att stadsplaneringen skulle 

möjliggöra bra städer istället för att låta de fria marknadskrafterna verka.30  

 

Under 1980-talet började stadsplaneringen att kritiseras för att vara alltför byråkratiskt och 

att en alltför stor vikt vid planering skulle vara skadligt för utvecklingen.31  I England 

skedde omfattande avregleringar inom detaljhandeln under Margaret Thatchers tid som 

premiärminister (1979-1990).32 Den nya urbana styrningen i England kom att innebära ett 

ökat samarbete mellan offentliga och privata aktörer, så kallade public - private partnership. 

Idag fokuserar städer i allt större utsträckning på att locka kapitalstarka investerare och 

entreprenörer.33 Den partipolitiska debatten har i hög grad ersatts av förhandlingar mellan 

privata och offentliga aktörers strävan i att skapa tillväxt.34  

 

Detaljhandeln minskade i stadskärnorna och ledde till svårigheter under 1990-talet. Det 

största problemet var utbredningen av områden som saknade en fungerande service och 

som gjorde att människor blev socialt exkluderade. I den engelska debatten benämndes 

dessa områden ”food deserts”. Senare gjordes kopplingar mellan hälsoproblem och 

bristande tillgång till matbutiker.35 

  

Externa affärsetableringar kom till Sverige 
I början på 1990-talet, avreglerades delar i Plan- och bygglagen som ledde till att 

kommunens ansvar ökade i frågor som gällde markens användning vilket gjorde att 

externa affärsetableringar lättare fick tillträde till marknaden.36 Under samma tidsperiod 

var det många internationella trender som kom till Sverige.  Kommunerna i landet satsade 

stora resurser på imageskapande åtgärder. Mässhallar byggdes, kultursatsningar gjordes 

med allt från symfoniorkestrar till rockfestivaler. Uppseendeväckande arkitektur, med 

exempelvis Globen som förebild byggdes. Kunskapscentrum i form av högskola och 

                                                 
30 Book & Eskilsson (1999:33ff) 
31 Oc & Tiesdell (1997) se Book & Eskilsson (1999:38), Hall (2001:65)  
32 Hagson (2003:52) 
33 Book & Eskilsson (1999:52), jfr McCann (2002)  
34 Ward (2000) 
35 Wirgley & Lowe (2002:146) 
36 jfr Fog ”et al.” (1992) 
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universitet blev en statussymbol för de svenska kommunerna. Allt handlade om att synas 

och skapa uppmärksamhet. 37  

 

Jerker Söderlind är arkitekt och verksam vid avdelningen för regional planering på KTH i 

Stockholm. Han skriver i sin bok ”Stadens renässans” att förr var det politiker som hade 

makten över stadsplaneringen. Planen för staden bestämde vad som skulle byggas. 

Maktutövningen var centraliserad och stadsplanerarna hade makt över varje aktör på 

marknaden. I dag kan den politiska makten inte helt kontrollera stadens tillväxt. Det är 

idag särintressen som styr marknaden och privata aktörer har fått större makt att styra 

stadsplaneringen, han skriver ”detta är marknadens eller särintressenas period i stadens historia”.38  

 

Ekonomiska intressen 

Fredrik Bergström, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och VD för 

Handelns Utredningsinstitut, är den mest synliga forskaren i Sverige som förespråkar 

externhandeln. I vår datainsamling har vi inte funnit någon annan forskare som är så 

positiv till externhandeln som Fredrik Bergström. Han har skrivit ett flertal böcker och 

handelsutredningar39 som alla innehåller positiva ekonomiska faktorer som externhandeln 

medför. Då Fredrik Bergström företräder Handelns Utredningsinstitut är vi medvetna om 

att den ekonomiska aspekten av externhandeln får större utrymme än andra och han får 

därför i detta fall företräda ekonomiska intressen. Han menar att framväxten av externa 

affärsetableringar avspeglar detaljhandelsbranschens effektiviserade organisation. Denna 

form av detaljhandel innebär kostnadseffektivitet och stordriftsfördelar. Han menar också 

att det faktum att externa köpcentrum ökar i antal visar på att det uppskattas av 

konsumenter. Faktorerna som uppskattats förmodas vara det stora utbudet av varor, låga 

priser, lättillgängliga parkeringsplatser och möjligheten att köpa allt under samma tak.40 

Detta har inneburit att många mindre detaljhandelsföretag har fått ge vika för  

                                                 
37 Henning (1996:13ff) 
38 Söderlind (1998:192) 
39 Bland annat: Är externhandeln ett hot mot cityhandeln?(1999), Kampen om köpkraften (2001), Handeln är där 
kunderna är (2003), Kampen om Köpkraften i Dalarna, Kampen om Köpkraften i Skåne, för mer information se 
www.hui.se 
40 Bergström (1999:4)  
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lågprisbutiker och stora nischföretag, som ofta benämns ”category killers”. Detta kan ses 

inom flera områden där handeln ökar utanför stadskärnorna.41 

 

Den externa handeln står idag för en fjärdedel av svensk detaljhandelsomsättning.42 Hela 

detaljhandelsbranschen omsätter cirka 350 miljarder kronor (1999), vilket innebär mer än 

15 % av BNP och sysselsätter cirka 500 000 människor. Tillväxten är så stark att handel- 

och tjänstesektorn kan räknas som en tillväxtmotor i den svenska samhällsekonomin.43 

 

Ekologiska och sociala intressen 

Intressen delas ofta in i privata- mot samhälleliga intressen, eller sär- mot allmänintressen. 

I denna uppsats har vi gjort uppdelningen ekonomiska, mot sociala och ekologiska 

intressen vilket i stor utsträckning kan jämföras med ovan nämnda. 

 

Svenska Naturskyddsföreningen är en organisation som ställer sig oerhört kritisk till 

externa affärsetableringar och har skrivit ett antal rapporter om externa affärsetableringars 

effekter på miljön. Studier som gjorts i sex svenska kommuner, före och efter etablering 

av externa köpcentra, visade att cirka 30 % av hushållen i kommunerna skiftade 

förstahandsbutik till det nya köpcentrat. Genom detta blev hushållets bilanvändning vid 

matinköp 3-11 gånger större än innan, vilket motsvarar en ökning av koldioxidutsläpp per 

familj med 170-370 kilo per år.44 

 

Naturskyddsföreningen menar också att etablering av handel som gynnar biltrafik och 

missgynnar gång- och cykeltrafik påverkar människors dagliga val av färdmedel. De som 

har bil kommer att använda bilen mer och de som inte har bil kommer att känna sig 

tvingade att köpa en eftersom behovet ökar.45 Enligt beräkningar från Svenska 

Kommunförbundet har samhällets kostnader ökat till följd av externa affärsetableringars 

utveckling. Ökningen har speciellt uppmärksammats i de områden där butiker slagit igen 

                                                 
41 Bergström (2000:20) 
42 Bergström (2000:20) 
43 Svedström (1999:16) 
44 Forsberg ”et al.” (1994), se Elvingson (2001:7) 
45 Forsmark (2001:13) 
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och färdtjänst har fått stå till förfogande med inhandlandet av dagligvaror till dem som 

inte längre kan handla själva. Denna lösning anses som samhällsekonomiskt olönsam.46  

 

I Svenska Naturskyddsföreningen utredningar om de externa affärsetableringarna, dras 

slutsatsen att det blir svårt för Sverige att uppnå de miljökvalitetsmål som riksdagen 

fastslog skulle vara uppnådda år 2020.47 Särskild kritik riktas mot denna typ av 

etableringars bidrag till klimatförändringar och att målet om ”god bebyggd miljö” inte 

kommer att uppfyllas.48  

 

Marknaden är inte perfekt 

Det finns en mängd teorier som har som syfte att förklara marknaden. I den ideala 

marknadsekonomin talar man om perfekt konkurrens vilket innebär att staten inte 

behöver reglera marknaden, den sköter sig själv på bästa möjliga sätt.49 Varför är det inte 

så i praktiken? Två exempel som går att koppla till externa affärsetableringar är problemen 

med skadlig konkurrens och miljöförstöring. De två begreppen förklarar vi ur ett 

nationalekonomiskt perspektiv med hjälp av den institutionella teorin. Inom denna 

teoribildning hamnar dessa begrepp under rubriken ”marknadsmisslyckanden” eftersom 

det innebär att marknaden inte själv kan allokera de kostnader, som skadlig konkurrens 

och miljöförstöring medför, till ett enskilt företag eller person.50 

 

Skadlig konkurrens och miljöförstöring 

Skadlig konkurrens, som externa affärsetableringar kan leda till, är ett exempel på ett 

marknadsmisslyckande som innebär en konkurrens som leder till onaturligt låga priser, 

konkurser och att enbart ett par företag överlever på marknaden. Detta skulle leda till att 

dessa företag skulle kunna ta ut monopolpriser. Därmed är det rätt att reglera dessa 

misslyckanden så att en samhällsekonomisk effektivitet uppnås.51 

 

                                                 
46 Svedström & Holm (2004:16)  
47 För mer information om de 15 miljökvalitetsmålen se hemsidan ”Sveriges miljömål”, 
http://miljomal.nu/index.php, den 20 maj 2005 
48 Forsmark (2001:13) 
49 NUTEK rapport (1998:16ff) ”Marknadsekonomin, inte så lätt i praktiken, spelregler för konkurrens och 
dynamiska marknader”  
50 Jfr Deardoff (2000:1) 
51Södersten (red) (1992:169), jfr NUTEK (1998:19) 
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De miljöeffekter som Svenska Naturskyddsföreningen kopplar till externhandel är ett 

annat exempel på ett marknadsmisslyckande. Enligt den institutionella teorin beror detta 

på att miljöproblem som uppkommer vid olika sorters produktion inte framkommer vid 

produktionstillfället. Detta medför i sin tur svårigheter då det är omöjligt att senare 

återföra de kostnader som miljöförstöringen givit.  Det är svårt att sätta ett pris på dessa 

effekter och få någon att betala för dem. Därför ingår miljökostnader oftast inte i 

företagens utgifter. Kostnaderna drabbar istället samhället.52 Här kan därför staten gå in 

för att förbättra resursfördelningen genom att kräva avgifter för att åstadkomma ett 

korrekt marknadspris på de externa effekterna.53 

 

Enligt Tomas Brytting, docent i företagsekonomi vid handelshögskolan i Stockholm, 

ligger svårigheten i exemplet miljöförstöring i att människor handlar individuellt rationellt 

men kollektivt irrationellt, med en följd som blir negativa konsekvenser för det 

gemensamma bästa. Exempel på detta kan vara när man skräpar ner eller avstår från att 

rösta med baktanken att ”mitt bidrag är så litet att det inte spelar någon roll”. En central 

fråga enligt Brytting är, i hur hög utsträckning vi ska ha ekonomistiskt tänkande i 

samhället. Allt har inte ett pris, allt kan inte säljas och köpas på marknaden.54  

 

Sammanfattning teoriblock 1 
 I detta teoriblock har det framkommit att externhandelns utbredning har skett 

parallellt med att privata intressenter fått större inflytande i stadsplaneringen. Det 

ökade samarbetet mellan privata och offentliga aktörer kallas public private 

partnership.  

 Det finns starka intressen som ser möjligheter med externhandeln. Ur denna 

synvinkel är det främst de ekonomiska fördelarna som framhävs.  

 Sociala och miljömässiga negativa effekter har framkommit i USA, Europa och i 

Sverige. Dessa effekter utreds till största del av Svenska Naturskyddsföreningen 

och Boverket i Sverige.  

 

                                                 
52 Kapp (1971), se Söderbaum (2000:23) 
53 Nationalencyklopedin multimedia 2000 plus, sökord “marknadsmisslyckande” 
54Brytting (1998:137ff)  
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 Externa affärsetableringar har lett till svårigheter för mindre butiker och butiker i 

den traditionella stadskärnan att bedriva konkurrenskraftig handel. Detta anser vi 

vara en form av skadlig konkurrens. Att negativa miljömässiga effekter förbises 

kan bero på att svårigheter finns att koppla externhandeln direkt till miljöproblem. 

 

3.2 Lagar och beslutsprocesser 

 
I detta avsnitt gör vi först en kort tillbakablick i det kommunala självstyret för att sedan beskriva de 

lagar som tillämpas vid externa affärsetableringar. Vi beskriver även kommuners förändrade 

ekonomiska situation som inneburit ett ökat ansvar för kommuner att själva finansiera sin verksamhet. 

Genom att förklara kommuners möjlighet att styra och vilka lagar kommunen måste ta hänsyn till, kan 

vi få ökad kunskap om vilka förutsättningar kommunen har vid beslut i frågor som handlar om externa 

affärsetableringar.  Avslutningsvis har vi sammanställt en rapport om kommunala projekt av Sveriges 

Finansdepartement för att senare i analysen kunna jämföra detta resultat med Borlänge kommuns 

handlande vid Kupolens etablering.  

 

 

Kommuners makt i externa affärsetableringar 
En kommun kan förklaras som statens förlängda arm och staten i Sverige innefattar 

regering och riksdag där regeringen stöttas av de olika departementen samt av statliga 

bolag. Sverige har idag ett decentraliserat styre vilket innebär att kommunerna har 

planmonopol (självstyre) över mark och vatten inom kommunens gränser (PBL 1 kap 2 

§).55 Detta med syftet att beslut ska fattas nära de personer de berör och efter de lokala 

förutsättningar som finns.56 Staten har dock det övergripande ansvaret genom 

lagstiftningsmakt och regeringens möjlighet att utfärda förordningar.57 Självstyret har 

historiskt sett sin grund från medeltiden, men skrevs in i kommunalförordningen 1862 

och sedan 1974 är kommunalt självstyre även inskrivet i grundlagen (regeringsformen). 

Kommunalt självstyre hör ihop med demokrati och medborgarnas rätt att kunna påverka 
                                                 
55 Gustafsson (1996: 11ff) 
56 Regeringens hemsida, http://www.regeringen.se/sb/d/1906/a/12265, den 26 april 2005 
57 Gustafsson (1996:11ff) 
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kommunala beslut vilket görs bland annat genom rådgivande folkomröstningar och 

medborgarförslag. Självstyre innefattar även kommunens rätt att ta ut skatt för utförseln 

av sina uppgifter (RF 1 kap 7 §).58 Idag finns det 290 kommuner i Sverige.59 

 

Juridisk styrning 
Det är i första hand Plan- och bygglagen men även Miljöbalken som reglerar etableringar 

av externa affärsetableringar med avsikt att målet om ett hållbart samhälle uppfylls.60 

 

Plan och bygglagen och Miljöbalken 

En av kommunens uppgifter är att planera för markens användning och för att det 

allmänna intresset står i fokus vid byggande. Plan- och bygglagen (PBL) är det styrmedel 

som kommunerna främst kan använda sig av vid reglering av externa affärsetableringar.61  
 

 

PBL är en form av ramlag som innebär att lagstiftaren (staten) överlämnar en del av sin 

makt till tillämparna (kommunerna) vilket innebär en indirekt rättslig styrning.62 Före den 

1 juli 1987 fattades besluten av staten och länsstyrelserna.63 Detta innebär att regleringen 

av markanvändningen görs idag av kommunerna genom en detaljplan. En översiktsplan 

ska även finnas som Länsstyrelsen måste godkänna ur hälso-, säkerhets och regional 

samordningssynpunkt (PBL 4 kap 1 §). PBL innebär en hierarkisk ordning i 

regelsystemets uppbyggnad. Det finns en kommunal nivå med ordningen: översiktsplan-

detaljplan-bygglov, samtidigt finns det en central nivå med: Boverket och de olika 

överprövningsinstanserna, länsstyrelser, kammarrätter, regeringsrätten och regeringen.64 

 

Vid samma tidpunkt som PBL trädde i kraft antogs en naturresurslag (NRL) som har 

medfört att kommunerna är tvungna att redovisa i översiktsplanen att inga skador 

kommer att ske i området ur natur- och kultursynpunkt. Planen kom även att innehålla en 

                                                 
58 Regeringens hemsida, http://www.regeringen.se/sb/d/1906/a/12249, den 26 april 2005 
59 Regeringens hemsida, http://www.regeringen.se/sb/d/1887/a/128442, den 26 april 2005 
60 Svedström (1999:56) 
61 Svedström (1999:55) 
62 Fog ”et al.” (1992:34) 
63 ibid. (1992:34, 37) 
64 Fog ”et al.” (1992:22ff) 
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miljökonsekvensbedömning (MKB). Naturresurslagen och miljökonsekvensbedömningen 

har med en rad andra lagar sammanfogats till Miljöbalken (MB) och som idag, 

tillsammans med PBL, utgör grunden för hur kommunerna ska hushålla med mark och 

vatten. I översiktsplaneringen ska det komma fram vilken bebyggelse som ska tillkomma, 

förändras och bevaras i kommunen och det är viktigt att planen stämmer överens med 

riksintresset.65  

 

Länsstyrelsen och Boverket 

Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet som även verkar som en 

överklagandeinstans. De har som uppgift att koordinera länets olika intressen, hjälpa till i 

dess utveckling så det blir på invånarnas villkor samt fastställa specifika mål för 

regionen.66 I PBL finns det idag tre angivna skäl då Länsstyrelsen kan komma in och 

upphäva kommunala beslut och det är om: bevarande av riksintresse, samordning mellan 

kommunerna samt när hälsa och säkerhet inte efterföljs.67 

 

Boverket är det statliga verk som är huvudmyndighet för statens bostadspolitik och deras 

arbete utgår ifrån de beslut som är fattade av Sveriges riksdag och regering. Boverket har 

enligt Plan- och bygglagen den allmänna uppsikten bland annat när det gäller de regler 

som styr byggprocessen, vilket innebär att de kontrollerar hur väl lagstiftningen efterföljs i 

praktiken. De ska även verka för allas intressen i hela Sverige.68 

 

Mellankommunalt samarbete 
Mellankommunalt samarbete innebär att kommuner samarbetar över kommungränser. 

Samarbete ger stordriftsfördelar men samarbetet sträcker sig främst till närliggande 

kommuner då det är mest naturligt att man har ett utbyte och en relation till sina närmaste 

grannar. Miljösamverkan och ekonomi är de främsta orsakerna till samarbete. I PBL står 

det att kommunen är skyldig att ta hänsyn till förhållanden i grannkommunerna (PBL 2 

kap 2 §) och planlägga byggen på ett sådant sätt att man inte skapar problem för sina 

                                                 
65 Rudberg (1999:50ff) 
66 Länsstyrelsens hemsida www.lst.se/roll.htm , den 8 maj 2005 
67 Fog ”et al.” (1992:37) 
68 Boverkets hemsida www.boverket.se, den 17 maj 2005 
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grannar. Boverket anser därför att det är mycket viktigt att diskutera och samordna med 

grannkommunerna.69 

Lennart Lundqvist, professor i statskunskap vid Göteborgs universitet, menar att det är 

intressant att se att i den ekonomiska utveckling vi befinner oss i idag så är det en mycket 

låg frekvens av mellankommunalt samarbete när det gäller näringsliv och arbetsmarknad. 

Skälet till detta anser han kan vara att kommunerna konkurrerar med varandra och just 

när det gäller företagsetableringar är konkurrensen hård. Att detta påverkar 

samarbetsviljan visar sig dels i att antalet kommuner som har samarbete är få, dels i att 

kommuner valt en informell samverkan. Detta tyder på att kommuner inte vill binda sig 

vid andra kommuner i dessa frågor eftersom det skulle kunna medföra negativa följder för 

den egna kommunens möjligheter att mobilisera resurser utifrån.70  

 

Kommunala förändringar 
Under 80-talet skedde flera förändringar i näringslivet som påverkade kommunernas 

arbete. Kommunerna fick, som tidigare nämnts, ett ökat ansvar vilket även innefattade 

ansvaret för utvecklingen av näringsliv och sysselsättning.71 Samtidigt skedde en markant 

omorientering i den kommunala organisationen och företag i näringslivet blev förebild för 

denna utveckling.72 Att kommuner påverkades i varierad grad av dessa förändringar har 

Roger Henning, docent i statsvetenskap, analyserat i hans bok ”Att följa trenden - aktiva 

och passiva kommuner”. Han menar att den omgivning kommunen befinner sig i 

påverkar handlingskraften. Framförallt är det socialdemokratiska politiker med facklig 

bakgrund eller moderata politiker med företagsförankring som har intresse i och driver 

näringslivsfrågorna. Ofta är det en ledare som föredrar marknadslösningar med betoning 

på bland annat konkurrens som tar till sig de nya idéerna. Västerås är ett exempel på en 

stad som följer trenden, enligt Henning, som karakteriseras av att vara en stor bruksort 

med stark socialdemokrati och splittrad borgerlighet. Han ger även exemplet Bjuv som 

också anses vara en bruksort med stark socialdemokrati. Bjuv kännetecknas däremot av 

en låg handlingskraft.73 

                                                 
69 Svedström (1999:69) 
70 Lundqvist L J i Lundqvist L J & Pierre J (1995:116-117) 
71 Henning (1996:13) 
72 Henning (1996:19ff), jfr Christoferson & Öhman (1998:32), Lundqvist & Pierre (red) (1995:7ff)  
73 Henning R (1996:133+35+73) 
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Lagar och regler förändras med tiden och enligt den institutionella teorin beror detta på 

att exempelvis företag, intressegrupper eller partier driver på förändringar för att öka den 

egna nyttan. I vissa fall leder detta till att de flesta tjänar på förändringarna, men i andra 

fall leder det till att mindre men välorganiserade grupper vinner mer och allmänheten 

förlorar.74 

 

En svårighet enligt Bergström är att Sveriges politiska beslutsprocess skapar selektiva 

beslut där de grupper som är politiskt inflytelserika gynnas på mindre inflytelserika 

gruppers bekostnad. Den svenska grundlagen ger ett stort inflytande för enkel majoritet 

(51 %). Därmed kan besluten bli kortsiktiga och ge fördel till vissa särintressen och detta 

på bekostnad av allmänintresset.75  

 

Idag står kommuner inför en ekonomisk utmaning som har grund i att kostnaderna för 

den kommunala verksamheten ökar samtidigt som kommunalskatten inte kan höjas och 

bidragen ifrån staten täcker allt mindre del av kostnaderna.76 1990-1993 hade vi 

skattestopp i Sverige och kommunerna var tvungna att hitta andra vägar för att finansiera 

verksamheten.77 Som följd av kommunernas kritiskt ekonomiska läge har en viktig uppgift 

blivit att öka sysselsättningen för att på så sätt få in skattepengar.78 Skatteintäkterna för 

inkomst av tjänst representerar två tredjedelar av kommuners totala inkomst och i snitt får 

kommunen in 138 000 kr per invånare och år.79 

 

 

Beslutsprocessen i stora kommunala projekt 
Sveriges finansdepartement och Kerstin Sahlin - Andersson, professor i företagsekonomi, 

har i en rapport sammanställt tio fallstudier från olika kommunala projekt och utifrån det 

kunnat konstatera att de flesta projekt följer samma eller likartade mönster, från 

                                                 
74 Bergström, se Norberg (red), jfr (2000: 91ff), North (1993: 20ff)  
75 Bergström, se Norberg (red) (2000: 91ff), jfr North (1993: 20ff), Swedenborg (1999:15), Södersten (red) 
(1992:141) 
76 Lundqvist & Pierre (red.) (1995:8)  
77 Lundqvist & Pierre (1995:141) 
78 Bokenstrand se Lundqvist & Pierre (red.) (1995:91) 
79 Wetterberg (2004:18,35,39) 
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planeringsstadiet till genomförandet. Vid vår undersökning av kommunala projekt 

gällande externa affärsetableringar kan vi jämföra de svar vi får från kommunen i 

Borlänge med finansdepartementets undersökning då projekten till stor del är från samma 

tidsperiod som Kupolen etablerades.  

 

Rapporten visar att stora kommunala projekt återfinns ofta i de kommuner som har en 

vilja att vara handlingskraftiga och nyskapande. Projekten avspeglar inte alltid en direkt 

lösning på ett stort problem som exempelvis hög arbetslöshet, utan kan handla om att se 

alternativa lösningar på problemet. Det handlar till stor del att visa för omvärlden att ”här 

är en plats där det händer saker”. Genom detta tror kommunerna sig kunna locka 

människors och företags intresse och samtidigt utveckla ny kompetens. Dessa orsaker 

syns sällan i de formella planerna utan istället hänvisar man exempelvis till ökade 

arbetstillfällen. Vid tillfällen då kommuner intervjuats i samband med projektsatsningar är 

det ofta de motiv förknippade med exempelvis hög handlingskraft som omtalas.80  

 

I undersökningen kom man även fram till att genom att dra uppmärksamhet till projektet 

och legitimera det som något alldeles extra skapar kommunen ett stort handlingsutrymme 

för de enskilda aktörerna. På detta sätt kan ärendet även behandlas som ett undantag från 

rutiner och program. I flertalet av projekten som studerades skedde diskussioner inom en 

mindre grupp aktörer och projekten granskades endast i liten utsträckning av berörda 

nämnder och styrelser.81 De kalkyler som gjordes som underlag för beslut gjordes för att 

stödja redan tagna ståndpunkter och för att övertyga finansiärer och andra intressenter. 

Eftersom kalkylerna framhävde projekten som mycket framgångsrika blev det därför 

sällan några diskussioner om hur situationen skulle hanteras om problem uppstod.82  

 

För att lyckas driva ett projekt krävs stort engagemang och för den som försöker 

genomföra ett projekt är handling viktigare än beslut.83 Projektet styrs av de aktörer som 

kontrollerar projektets var, när och hur. I de fall då motstånd förekommit mot de projekt 

som studerats har det krävts mer än protester mot det uppsatta målet. Det har krävts 

                                                 
80 Sahlin – Andersson (1991:20ff) 
81 Sahlin – Andersson  (1991:25) 
82 Sahlin – Andersson (1991:27) 
83 Sahlin – Andersson (1991:58) 
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kraftfullt motstånd mot hur projektet hanterats, formulerats och organiserats för att 

protesterna ska uppmärksammas. 84  

 

Något som har blivit allt mer vanligt är att åsikterna börjat skilja sig åt om huruvida 

kommuner förlorat eller vunnit i förhandlingar med privata aktörer. I de flesta fall har det 

handlat om någon form av byteshandel mellan kommun och privata aktörer. Exempelvis 

har kommuner bytt mark för bygganden, eller bytt företagsstöd mot kunskapsstöd.85  

 

Kommuner, som ska ha en öppenhet i sina handlingar, har motsatt sig i projekt som 

kräver att förhandlingar ske bakom stängda dörrar. Eftersom det i många fall gått till på 

detta sätt har de privata intressena kunnat styra i större utsträckning än vad kommunerna 

räknat med. Precis som i alla projekt och handlingar som genomförs är det svårt att 

förutspå reaktioner och framtida effekter, men kommuner måste dock göra en 

kartläggning innan projektet genomförs.86  

 

Hela det kommunala beslutssystemet är uppbyggt kring val och det är främst de formella 

besluten som står i centrum både för demokratisk påverkan och för diskussioner. Det 

finns tydliga riktlinjer för hur val ska gå till. Kommuner ska utifrån de uträkningar som 

finns om framtida konsekvenser välja det alternativ med högst måluppfyllelse mot lägst 

uppoffring.87 

 

Sammanfattning av teoriblock 2 
I detta teoriblock har vi redogjort för kommuners makt att styra externa 

affärsetableringar.  

 Makten grundas i kommunernas självstyre samt att lagarna stödjer beslut på 

kommunal nivå. I samband med att kommuners makt ökade i slutet av 80-talet 

ökade även det ekonomiska ansvaret. Detta innebar att kommuner själva skulle 

inneha ansvaret för näringsliv och sysselsättning.  

                                                 
84 Sahlin – Andersson (1991:47) 
85 Sahlin – Andersson (1991:49) 
86 Sahlin - Andersson (1991:51) 
87 Sahlin – Andersson (1991:55) 
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 Det har även framkommit att det finns brister i det samarbete som ska finnas 

mellan kommuner vilket ökar Boverkets och Länsstyrelsens roll. De kommunala 

förändringar som skett har inneburit att kommuner konkurrerar på liknande sätt 

som företag. Att vara nyskapande och handlingskraftig är viktiga egenskaper för en 

kommun.  

 En undersökning har visat att genom att dra uppmärksamhet till ett projekt och 

legitimera det som något alldeles extra skapar kommuner ett stort 

handlingsutrymme för enskilda aktörer. Vid stora kommunala projekt har det 

framkommit att diskussioner inför beslut har skett inom en mindre grupp aktörer 

och projekten granskats i låg utsträckning av berörda nämnder och styrelser. 
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4. Empiri 
 
 

I empirikapitlet redogör vi för vårt insamlade material tillsammans med våra intervjuer. Inledningsvis 

berättar vi delar ur Borlänges historia och utveckling för att få en förståelse till varför det ser ut som det 

gör i dagsläget. I det första empiriblocket kommer vi att beskriva vilka intressen som fanns under tiden 

för Kupolens etablering. I det andra empiriblocket går vi in på beslutsprocessen kring etableringen av 

Kupolen. Detta för att få en förståelse om hur Borlänge kommun har handlat utifrån de intressen de 

ställs inför.  

 
 
För att kunna besvara vårt syfte har vi i det empiriska kapitlet valt att intervjua fyra 

representanter inom Borlänge kommunen; Borlänges kommundirektör (A), kommunens 

stadsarkitekt (B), VD: n från Borlänge Turistbyrå (C) samt PR-bolaget Sprida (D). Vi 

intervjuade även en representant från Boverket som i likhet med kommunen ska verka för 

det allmänna intresset. Boverket har även en kontrollerande roll över kommuner och kan 

ge oss en kompletterande bild i vad kommunen egentligen gör. 

 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om vad som påverkar de beslut 

kommunerna tar vid externa affärsetableringar. Genom att genomföra en fallstudie på 

Borlänge kommun kan vi öka kunskapen och dra slutsatser om vilka intressen som styrt 

besluten och hur de genomförts. 

 

Externa affärsetableringars utveckling i Borlänge 
Borlänge ligger i landskapet Dalarna och gränsar till Ludvika, Gagnef, Säter och Falu 

kommun. I dagsläget har kommunen cirka 47 000 innevånare.88  

Borlänge är ett exempel på ett förhållandevis ungt samhälle som växte fram i samband 

med industrialiseringen i Sverige under slutet av 1800-talet. Borlänges utveckling visar 

konkreta exempel på ett antal ekonomiska, politiska, sociala och samhällsorganisatoriska 

utvecklingslinjer som varit tydliga i Sverige under det senaste århundradet.89 Under vår 

                                                 
88 Kommunrepresentant A 
89 Båtefalk (2003:12) 
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empiriska undersökning insåg vi att i Borlänges historia finns många förklaringar till 

kommunens handlande. 

 
Domnarvets Järnverk och Kvarnsvedens Pappersbruk etablerades i Borlänge under 

senare delen av 1800-talet samtidigt som järnvägen kom till Borlänge. De nya industrierna 

i kombination med järnvägen, ledde till en stark expansion av befolkning och ett nytt 

samhälle växte upp.90 Näringslivet dominerades länge av Kvarnsvedens Pappersbruk och 

Domnarvets Järnverk, numera Svenskt Stål AB och på mitten av 70-talet hade Svensk Stål 

AB 6 300 anställda.91 Vid denna tid hade Borlänge sin största befolkningsmängd på cirka 

47 500 innevånare. Under slutet av 1970-talet drabbades stålindustrin av en kris med 

kraftiga personalreduceringar som följd. Detta ledde till att Borlänges befolkning började 

minska för första gången på cirka 100 år.92 

 

Kommunen, med hjälp av staten genomförde olika åtgärder för att stärka Borlänge. 

Under denna tid fanns en stark trend att utlokalisera olika statliga verk till landets 

kommuner för att bredda och utveckla näringslivet. Eftersom staten ägde SSAB 

kompenserades Borlänge genom etablerandet av Banverket, tillkomsten av Teknikdalen 

och Högskolan Dalarna. Framtidsdalen är den senaste satsningen och där ingår både 

Teknikdalen och Högskolan tillsammans med andra enskilda företag.93 

 

Borlänge som handelsstad 
Det är viktigt att förstå vad detaljhandeln har för betydelse för Borlänge. Ända sedan 

början av 1900-talet har Borlänge varit ett samhälle med stark handel. Det har inte enbart 

varit människor i närområdet som handlat i Borlänge, utan även omkringliggande socknar 

och turister på väg till Siljansområdet har lockats hit. När bilismen senare fick sitt 

genombrott, blev Borlänge en knutpunkt för kommunikationerna i länet och den ökade 

tillgängligheten gav Borlänge och handeln en bra förutsättning för att expandera.94  

                                                 
90 Borlänge kommuns hemsida, ”Historik – näringslivets utveckling i Borlänge” 
http://www.borlange.se/kommun/naring/historik.htm, den 3 maj 2005 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Borlänge kommuns hemsida, ”Historik – näringslivets utveckling i Borlänge” 
http://www.borlange.se/kommun/naring/historik.htm, den 3 maj 2005 
94 Båtefalk L (2003:12ff) 
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Kupolen 

Kupolen som är ett halvexternt affärscentrum i Borlänge slog upp sina portar 1990. 

Kupolen byggdes vid en av Sveriges mest etablerade korsningar och där Riksväg 50 och 

Riksväg 70 möts och ligger ca 500 meter från stadskärnan. Till en början var Kupolen 

tänkt som ett kombinerat mäss- och köpcentrum, idag finns mässhallen inte kvar. 

 

I år 2005 firas 15 års jubileum och nyligen (2005-04-21) invigdes ett tredje våningsplan 

och Kupolen har ökat från 60 till 80 butiker. Idag tar Kupolen emot 4,3 miljoner besökare 

på en yta av 32 500 kvm. De har en omsättning på 900 miljoner och 750 anställda som 

man räknar med kommer att öka i och med utbyggnaden.95 Kupolen har gjort Borlänge 

till en av de tio största handelsstäderna i Sverige.  
”Kupolen är inte bara ett handelscentrum idag utan det är en ikon. Pratar man med folk 

ifrån Stockholm idag så vet de om Kupolen.” [Kommunrepresentant C] 

 

  

 

4.1 Intressen 
 
 
Olika intressen kring externa affärsetableringar har framkommit i den teoretiska bakgrunden. De 

intressen som kommuner ställs inför kan främst kopplas till ekonomiska, sociala och ekologiska 

intressen. Nedan redogör vi för de intressen som framkommit i vår empiriska undersökning genom att 

dela in de i de tre huvudgrupperna. Vi har i störst möjliga mån försökt dela upp intressena men bitvis 

sammankopplas de. 

 

 

Ekonomiska intressen 
 
Externhandeln – genererar tillväxt? 
Handeln växer i Borlänge och är i nuläget en av basnäringarna enligt kommunen. Det är 

mellan 4000-5000 anställda som jobbar inom handel och kommunikation. Handelsindexet 

                                                 
95 Dalademokraten, Kupolen öppnar en tredje våning idag, den 21 april 2005, jfr www.kupolen.nu  
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ligger på 130 %, vilket innebär att 30 % är kunder utanför kommungränserna som 

kommer till Borlänge för att handla. Det innebär att handeln är väldigt viktig för 

kommunen menar kommunrepresentant A. Borlänge lockar även endagsturister med 

upplevelser, speciellt på grund av det nya äventyrsbadet och skidåkning till Romme Alpin. 

Detta bidrar även till att hotellen får en hög beläggning.   

 
”/…/så här har det hänt en jädrans massa som vi tycker är himla bra, sen finns det ju de 

som tycker att vi ska inte ha det här för då får man slå igen butiker på landsbygden. Men 

än så länge har inga butiker fått slå igen som jag vet till följd av det här. Din mjölk och 

dit levebröd handlar du ju i regel hemma det åker du ju inte till ICA Maxi och gör. ” 

[Kommunrepresentant A] 

 

Kupolen kan ha påskyndat en del förändringar i Borlänge. De nyetableringar och företag 

som kommit hit gynnar staden och leder till utveckling menar kommunrepresentant A 

och C. Om det inte händer något inom staden kommer det leda till att nya företag inte 

väljer att etablera i Borlänge och då tror kommunen att utvecklingen stannar. Att 

konkurrensen inom detaljhandeln ökat i och med Kupolen har i sin tur varit av godo för 

Borlänge menar kommunrepresentant A och C. 

 
Ekonomisk vinst eller förlust? 

Kommunen i Borlänge menar att om inte de tillåtit en etablering av Kupolen hade det 

blivit att Falun fått etableringen istället. Detta hade inneburit en stor förlust för Borlänge 

som ser att Kupolen bidragit till kommunens positiva utveckling inom detaljhandeln. 

Kupolen har även gett kommunen ekonomiska fördelar samt ett attraktivt företagsklimat.  

Enligt kommunrepresentant D ligger de kringliggande kommunerna väldigt nära så det 

faller sig naturligt att åka till Borlänge och handla. Och hade inte Kupolen funnits hade 

det endast inneburit att människor valt att åka till andra ställen för att handla, så som 

Gävle, Örebro, Västerås eller Stockholm menar kommunrespondent A. Boverket anser 

att det inte är ett giltigt skäl till att etableringen sker. Det handlar inte om en konkurrens 

mellan kommuner utan en förmåga att samarbeta.  
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Ekonomiskt ser kommunrepresentant A en fördel med Kupolens etablering genom de 

skatteintäkter köpcentret genererar och genom de arbetstillfällen som tillkommit. Vidare 

framhävs betydelsen av turisterna som spenderar pengar i deras butiker som kan ha ökat 

då handelns utbud har blivit större.   

 

Boverket menar att de intäkter, genom de arbetstillfällen som kommuner genererar vid 

exempelvis en etablering av ett köpcentrum, snart går förlorade i högre kostnader. 

Kollektivtrafiken har minskat genom att människor börjar ta bilen till arbetet för att 

samtidigt passa på att handla. Detta medför att utsläppen ökar vilket i sin tur leder till 

kostnader för kommun och landsting. De mindre orterna förlorar sina affärer till följd av 

ökad konkurrens och det resulterar i att människor förlorar sina arbeten inom 

detaljhandeln. Konkurserna i de mindre butikerna ger kostnader för samhället samtidigt 

som färdtjänsten måste öka för att ta de äldre och rörelsehindrade människorna till 

matbutiken.  

 

 

Sociala och ekologiska intressen 

Är det köpcentrum konsumenterna vill ha? 
Kommunrepresentant A och C förklarar att externa etableringar har uppkommit på grund 

av konsumentens efterfrågan. Konsumenten vill ha billigare priser och möjligheten att 

handla allt på ett och samma ställe, som bidrar till snabbhet och bekvämlighet. 

Kommunrepresentant A menar att samhället blivit amerikaniserat och anser att det även 

medfört en bekvämlighet för egen del, samtidigt som det kan ha gjort det svårare för 

livsmedelshandeln.  

 

Boverket är medveten om de här argumenten och håller till viss del med om de positiva 

saker det medförts. Det finns möjlighet till gratis parkering och det har blivit enklare att 

storhandla. Problemet är dock att konsumenten inte har någon möjlighet att välja själv. 

När omsättningen i de mindre butikerna försämras, tvingas de höja sina priser. I och med 

detta höjer externa köpcentrum sin prisnivå igen och de förut låga priserna försvinner.  
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Genom att belägga butiker i externa lägen exkluderas en del målgrupper i samhället. 

Kollektivtrafiken och möjligheterna till att cykla eller gå till butiker har minskat i och med 

utflyttningen av butiker. De grupper som påverkas mest är människor utan bil, 

funktionshindrade, ensamstående kvinnor, pensionärer och ungdomar under 15 år. De 

som inte kan ta sig längre sträckor själva blir beroende av någon annan och kan innebära 

en så kallad inlåsningseffekt som påverkar det sociala livet. Detta är inte är vad 

samhällsplaneringens avsikter är, poängterar Boverket.  

 

Vem bär ansvaret för effekterna? 

Vid valet av Kupolens etablering anser kommunen att det gynnat de flesta i samhället 

men även medfört ett mindre antal negativa effekter. Samtidigt som de inte bär det enda 

ansvaret eftersom de heller inte skulle fungera för en kommun om man förbjöd externa 

etableringar. Då Kupolens etablering kan ha medfört en del negativa effekter på centrum 

tror kommunen att centrum kommer hitta en annan form och att Kupolens dragkraft 

förhoppningsvis smittar av sig på centrum.  

 
”Det drar ju alla hit, hela Dalarna, alla vill etablera sig här. Detta kanske missgynnar de 

mindre kommunerna i Dalarna men vi är ju så, det ju så det funkar. /…/ Man måste ju 

våga satsa för att vinna. Och då blir det ju effekter på både gott och ont.” 

[Kommunrepresentant D] 

 

Boverket anser att det är kommuner som ansvarar för att de sker etableringar av externa 

köpcentra. Flera kommuner resonerar att de inte kan styra handeln och att det inte finns 

något val men detta anser Boverket är fel. Ansvaret ska ligga på kommuner och Boverket 

har svårt att se att de positiva effekterna övertiger de negativa.  

 

Boverket menar att de små butikerna har svårt att klarar sig när konsumenter väljer att åka 

till ett köpcentrum för att inhandla mängder av stapelvaror. Dessa effekter är dock något 

som först märks efter några år. Borlänge är möjligtvis inte den stad som drabbats mest av 

Kupolens etablering utan det i så fall kommunerna runtomkring, som Falun och Leksand.  

  

Boverket ifrågasätter vem som blir ansvarig för de kostnader som uppstår efter att en 

extern affärsetablering byggts.  Till en början kan det i vissa fall vara etableraren som 
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investerar i de infrastrukturförändringar som krävs, men oftast blir det effekter som 

uppstår senare och då blir det samhället som får betala, det vill säga kommunen. De 

privata etablerarna tjänar mycket pengar på sin investering och det tillåts i en 

marknadsekonomi men de behöver inte stå för de kostnader som drabbar samhället 

menar Boverket.  

Ett utav problemen med externa etableringar är att trafiken ökat, något som både 

kommunrepresentant A och Boverket är överens om. I och med detta har kommunen 

behövt omstrukturera trafiken och bygga nya rondeller.  

 

Sammanfattning empiriblock 1 
I empiriblock ett har det framkommit att kommunen till största del resonerar utifrån de 

ekonomiska fördelar Kupolen har gett.  

 Kommunens främsta intresse ligger i det ökade antalet arbetstillfällen vilket leder 

till ökade skatteintäkter. De ser även fördelar i att besökare spenderar pengar i 

kommunen vilket leder till ett positivt företagsklimat. 

  Boverket resonerar i sin tur främst utifrån sociala och ekologiska intressen vilket 

de anser inte tillgodoses vid en extern affärsetablering. 

 I den emiriska undersökningen har det framkommit att det finns en konkurrens 

mellan kommuner vid etableringar.  
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4.2 Lagar och beslutsprocessen 

 
I det andra empiriblocket redovisas hur beslutsprocessen såg ut vid Kupolens etablering. Eftersom två av 

kommunrepresentanterna var med vid beslutstagandet av Kupolen anser vi att svaren är tillförlitliga. 

Genom att studera beslutsprocessen kan vi få en förståelse i hur kommunen arbetar utefter lagarna. Vi 

börjar med att undersöka om det fanns några meningsskiljaktigheter inför beslutet, därefter går vi in på 

beslutet ur ett juridiskt perspektiv för att sedan avsluta med hur kranskommunerna påverkas samt hur 

det mellankommunala samarbetet ser ut.   

 
 

Delade meningar när Kupolen byggdes 
 

Ur Borlänge tidning oktober 1987: ”Borlänge får ett nytt centrum. Kostnad minst en 

miljard.”  Borlänge kommuns planer på ett nytt kommersiellt centrum i Borlänge slog 

ner som en bomb på fredagen. Projektet i miljardklassen kommer att ge minst 400 nya 

jobb och omfattar en ny mässhall, flera stormarknader, bland annat ICA Kvantum /…/ 

Satsningen är den största i sitt slag i Borlänges historia /…/ – ”Allt har gått mycket 

fort men vi har valt handling före prat” säger Georg Karlsson [dåvarande 

kommunalråd]. Han påpekar att kommunen inte kommer att ta det ekonomiska 

ansvaret. Det blir intressenternas sak. Borlängeborna ska inte behöva betala 

anläggningarna med skattemedel, lovar kommunalrådet.”96 

 

Det anses finnas en del meningsskiljaktigheter när Kupolen byggdes mellan politiker, 

företagare och privata aktörer. Kommunrepresentant A anser att allt gick lugnt och rätt 

tillväga när Kupolen etablerades och kan inte erinra sig om att det fanns något motstånd 

ifrån kommunens innevånare. Kommunrepresentant B instämmer; 

 
”Alla i Borlänge tyckte det var otroligt häftigt då Kupolen etablerades. Man var svältfödd 

på byggnader.” 

 

Det fanns dock ett politiskt motstånd från miljö- och vänsterpartiet vid fastställandet av 

Kupolens etablering som på senare år har utvecklats till fler diskussioner ifrån 

                                                 
96 Borlänge Tidning oktober 1987, se: Ett sekels fysiska planering, Exempel från 1890-1990-talen, Rapport 13, 
Kulturmiljöprogram, Borlänge kommun, Stadsbyggnadskontoret, (2001: 140) 
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kranskommunerna som har känt sig hotade av den externa etableringen. Borlänge 

kommun tror att det egentligen ligger en viss avundsjuka bakom det tilltagande 

motståndet från grannkommunerna. Kommunrepresentant C tillsammans med Boverket 

anser också att det var ganska stora intressekonflikter från butiksägare och handlare i 

centrum som ställde sig kritiska till Kupolen. De insåg riskerna med ett minskat 

besöksantal till stadskärnan och vilka negativa effekter etableringen skulle komma att 

efterfölja dem.  

 

Beslutsprocessen vid Kupolens etablering 
Att Borlänge kommun länge har varit kända för sin snabba beslutsprocess och viljan att 

satsa på nya projekt är något som samtliga kommunrepresentanter är överens om. Skälet 

till detta kan bero på att det alltid har varit socialdemokratisk majoritet och att stadens 

innevånare litar på sina kommunrepresentanter, därför har besluten snabbt och lätt gått 

igenom. Byggföretaget SIAB kontaktade kommunen och framförde förslaget om att 

bygga Kupolen. Beslutsprocessen inför etableringen av Kupolen var till en början mycket 

informella diskussioner. När förslaget sedan lanserades gjordes det ”som ett färdigt paket” 

på en presskonferens berättar kommunrepresentant B. 

 

Vid Kupolens etablering i Borlänge var kommunen tvungen att ta hänsyn till Plan och 

bygglagen (PBL). Eftersom kommunen är den som godkänner alla byggen måste 

kommunen först se vad marken ska användas till. Markanvändningsbeslutet är något som 

fastställts och är bindande redan från tidigare planering och i detta fall var marken tänkt 

som riksvägsreservat. Förutom PBL finns krav på att de anläggningar som ska byggas ska 

utsättas för en miljöbedömning vilket står skrivet i miljöbalken. Denna lag har 

uppmärksammats mer på senare år då diskussioner om ett hållbart samhälle har ökat. På 

grund av att marken såldes skrevs ett exploateringsavtal mellan kommunen och SIAB. 

 

Inför Kupolens etablering togs ett antal beslut samt genomfördes ett mindre antal 

analyser. Markanvändningsbeslutet upphävdes och marken såldes till SIAB. I det första 

exploateringsavtalet står följande (kommunrepresentant A läser innantill): Kommunen har 

rätt att nyttja hallen 30 dagar per år, för en kostnad som täcker mässhallens kostnader för 
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utnyttjade dagar. Kommunen ansvarar själva för den inredning som gäller vid 

idrottsändamål.  

 

Kommunrepresentant B berättar att SIAB gjorde en marknadsanalys och att kommunen 

samarbetade med Vägverket i de frågor som gällde trafikbilden. Kommunrepresentant A 

berättar;  

 
”Jag skulle tippa på att det gjordes en handelsutredning, och det är ju i regel 

konsekvensanalyser /…/ Jag tittar här i mappen och har ännu inte hittat någon men jag 

vet att det har gjorts en konsekvensanalys, det har det gjorts.”  

 

Rapporten Kupolen – ett hot eller en möjlighet är en utredning som sammanställts av Handelns 

Planinstitut97 1994 där det framgår att det aldrig gjordes någon konsekvensanalys inför 

Kupolens etablering.  

 

Boverket framhäver att PBL är en lag som ligger i tiden och som är lätt att tillämpa för 

kommuner. Den ställer samtidigt krav på kommuner att ta hänsyn till de allmänna och de 

privata intressen som finns. Detta innebär att kommunen ska väga för- och nackdelar 

mot varandra innan beslut om etablering fattas och även se vilka effekter ett 

etableringsbeslut kan tänkas få. Boverket uppmanar kommuner att resonera utifrån sitt 

planmonopol och använda det som medel för att åstadkomma bra diskussioner med 

näringslivet men även med grannkommuner och medborgarna.  

 

 

Grannkommuners delaktighet i beslutsprocessen  
I Borlänge finns ett informellt samarbete mellan de fem kommunerna Falun, Ludvika, 

Säter och Gagnef. Här diskuteras främst samarbetsfrågor och tjänster man kan göra för 

varandra men det är inte direkta handelsfrågor som diskuteras. Tillsammans har de fem 

kommunerna ett utvecklingsbolag som bygger på mer övergripande näringslivsutveckling 

och genom detta bolag informeras även nyetableringar som på gång det vill säga ”om 

                                                 
97 Handelns Planinstitut är specialiserat på detaljhandelns etableringsfrågor och är ett helägt dotterbolag till 
Sveriges Köpmannaförbund, nuvarande Svensk Handel 
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läget är sånt att vi kan göra det” som kommunrepresentant A uttryckte det. 

Kommunrepresentant A berättar samtidigt att det finns ett mellankommunalt samråd 

enligt PBL men vid etableringen av Kupolen var det inte många som slöt upp på detta 

samrådsmöte utan endast Länsstyrelsen kom och hade åsikter i ärendet.  

 

Enligt lag så ska kranskommuner få ta del av etableringsbeslut innan det har tagits men 

det sker sällan berättar Boverket. Endast i de fall där Länsstyrelsen har påpekat betydelsen 

av det och risken att negativa effekter kan drabba grannkommunerna finns, så har 

kommunen utifrån det beslutat om diskussion. Om en grannkommun däremot skulle 

klaga och säga att en etablering i grannkommunen skulle utarma deras handel så är det till 

Länsstyrelsen man vänder sig. Länsstyrelsen har då i uppgift att gå in och stoppa 

etableringar som blir olämpliga för grannkommunerna, hitintills har detta skett endast en 

gång i Sverige. Boverket har själv ingen makt alls i att stoppa externa affärsetableringar 

utan deras uppgift är att skriva rekommendationer till regeringen. 

 

Under tidens gång har det också funnits förslag från Länsstyrelsen på att man ska reglera 

antalet butiker i Kupolen men ingen av grannkommunerna har nappat på dessa idéer. 

Idag har det mer blivit en tävlan mellan kommunerna för att se vem som lyckas fånga 

investerarbolaget och få etableringen till sig snarare än att samarbeta. Den information 

som kommuner lämnar mellan varandra är inte något som sker i ett initialt skede utan ofta 

väntar man så länge det går för att inte förlora eller störa etableringen förklarar 

kommunrepresentant A. Skälet till detta är enligt kommunrepresentant A att det är en 

tävlan och kamp om jobben.   

 
”Alla krigar ju med varandra, det är ett hemligt skede i början. Handeln tar kontakt med 

oss och inte tvärtom.” [Kommunrepresentant B] 

 

Borlänge kommun säger att de inte har någon intention att styra handeln utan vill någon 

etablera sig hos dem ska de också få göra det. Borlänge är inte unika här menar Boverket, 

utan samma tankegång förekommer på flera håll i landet. Boverket är upprörda och säger 

att om man gör på det sättet säljer kommunen ut sitt planmonopol. Här tror man att 

problemet beror på att kommunerna konkurrerar med varandra. Många kommuner tror 
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inte att de kan styra handeln vilket de inte kan heller om de inte samverkar. Alla tycker att 

de resonerar rätt men de gör ändå fel säger Boverket.  

 

Kommuner är rädda att de aldrig ska få något liknande erbjudande igen och så släpper 

man hellre på tyglarna men Boverket är helt övertygad att om investeringsbolagen skulle 

få samma nekande svar i varje kommun så kommer handeln att anpassa sig.  

 

Sammanfattning av empiriblock 2 
 I empiriblock två har det framkommit att de personer som var involverade i 

beslutet vid Kupolens etablering var positiva och uppfattade att alla delade deras 

entusiasm. De personer som vi intervjuat som inte var delaktiga i beslutet, 

uppfattade den dåvarande situationen som mer eller mindre konfliktladdad.  

 Det har även framkommit skillnader i hur kommunen respektive Boverket 

resonerar utifrån lagarna. Boverket uppfattning om hur förhandlingarna ska gå 

tillväga vid en extern affärsetablering skiljer sig åt från hur det gick till vid 

Kupolens etablering.  

 Avslutningsvis framkommer det, i likhet med tidigare studier, att det finns brister i 

det mellankommunala samarbetet. 

 

I det empiriska kapitlet har vi redogjort resultatet av vår aktörsorienterade fallstudie. 

Genom undersökningen har vi fått en djupare förståelse för intervjupersonerna och deras 

omgivning. Utifrån de primärdata vi samlat in ska vi i nästa kapitel ställa den mot den 

teoretiska bakgrunden i en analytisk diskussion.   
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5. Analys  
 
I detta kapitel ställs teori mot empiri för att kunna besvara vårt syfte. Även analysen delas in i de två 

huvudblocken, intressen samt lagar och beslutsprocessen.  

 
 

5.1 Intressen 

Styrs kommunen av ekonomiska intressen? 
Under vår empiriska undersökning framhävdes åsikter som tydligt överrensstämmer med 

Fredrik Bergströms argument om de positiva ekonomiska fördelar handeln genererar. 

Under intervjutillfällena ställde vi till största del öppna frågor då respondenternas svar 

avspeglar vilka intressen som framhävs. Hos samtliga av kommunens respondenter 

framkom de fördelar Kupolen gett Borlänge kommun. Dessa fördelar liknar med Fredrik 

Bergströms rapporter och böcker som påvisar positiva ekonomiska effekter som 

externhandeln medför genom arbetstillfällen, skatteintäkter och förbättrat företagsklimat.  

Hur kommer det sig att de ekonomiska argumenten är så viktiga för kommunen? Utifrån 

vår teoretiska och empiriska undersökning anser vi kunna ge delar av svaret till varför 

ekonomiska intressen har blivit så betydelsefulla.   

 

Historiens betydelse och ökat kommunalt ansvar  
Under perioden innan Kupolens etablering effektiviserades industrin i Sverige vilket också 

märktes i Borlänge. Detta visade sig genom personalreduceringar i de stora industrierna. 

Borlänge är en känd bruksort som satt sitt namn på kartan genom flera stora industrier. Vi 

ser därför sambandet mellan industrins tillbakagång och Borlänge kommuns satsningar på 

att stärka stadens attraktionskraft och ekonomi genom bland annat Kupolen.  

 

Som vi tog upp i teorin ökade kommuners ekonomiska ansvar under denna tidsperiod. 

Detta medförde att kommuner i större utsträckning tvingades arbeta för att täcka sina 

kostnader och öka intäkterna. Detta kan, i kombination med att kommuners 

självbestämmande över mark och vatten ökade, ha påverkat kommunala handlingar.  

 



40 

Planerna på Kupolen under slutet av 1980-talet och öppnandet 1990, åskådliggör 

förändringar i svenska kommuners sätt att arbeta. Detta skedde under samma period som 

de privata intressena fick ett större utrymme inom svensk stadsplanering då privata 

entreprenörer på ett annat sätt än tidigare kunde förhandla direkt med de berörda. 

Kommunerna var i sin tur tvungna att arbeta aktivt för att locka kapitalstarka investerare 

och mycket av investeringarna handlade om imageskapande projekt. Detta i sin tur 

gjordes för att skapa arbetstillfällen och ge positiva ”spinn off” effekter. Vi anser att detta 

kan vara en av orsakerna till att konkurrens går före samarbete mellan kommuner. 

 

Varför får ekologiska och sociala intressen så lite utrymme? 
Som vi tidigare nämnt ställdes öppna intervjufrågor till respondenterna och inte vid något 

tillfälle framkom ekologiska eller sociala negativa effekter som följd av externhandel. 

Utifrån detta kan vi med hjälp av teorin dra slutsatsen att dessa intressen inte påverkar 

kommunens beslut. 

 

Svårigheten att mäta sociala och miljömässiga effekter 

I likhet med samhället i övrigt är det mätbarheten i ekonomiska termer som får störst 

utrymme vid beslut. I den institutionella teorin diskuteras svårigheten att sätta ett pris på 

miljöeffekterna eftersom kostnaderna inte går att allokera direkt till producenten. Det är 

exempelvis svårt att se direkta kopplingar mellan, i vårt fall Kupolen, och högre 

koldioxidutsläpp på grund av ökad bilanvändning. Svenska Naturskyddsföreningen 

arbetar för att öka kunskapen om effekterna genom att göra effekterna mer synliga och 

mätbara för kommunen. Detta görs genom statistiska forskningsrapporter och 

medieuttalanden.  

 

En förklaring till att Borlänge kommun inte tar någon större hänsyn till miljöeffekter kan 

förklaras med hjälp av begreppet externa effekter. Hade inte kommunen valt att etablera 

Kupolen hade en grannkommun troligtvis tagit etableringen. I så fall hade de ändå 

tvingats betala för de samhälleliga kostnader som miljöeffekter bidrar med, samt förlorat 

viktiga skatteintäkter. Kostnaderna hade då fördubblats för kommunen, men i och med 
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att Kupolen ligger i Borlänge är kommunen ”vinnare” och grannkommunerna blir 

”förlorare”.  

 

Enligt den institutionella teorin ska staten sätta ett marknadspris på de externa effekterna 

genom att kräva avgifter för miljöförstöring. Detta anser vi inte att staten har lyckats med. 

Hade miljökostnaderna i samband med en extern etablering prissatts tror vi att det 

ekologiska intresset hade ökat eftersom kopplingen till de kommunala resurserna hade 

varit tydligare än det är idag. En annan intressant aspekt är att kommunen trots allt är en 

del av staten och borde därmed ansvara för de externa effekterna.  

 

Enligt Brytting uppstår miljöproblem eftersom människan handlar individuellt rationellt 

men kollektivt irrationellt. Detta finner vi även gälla kommuner i externhandelsfrågor. Vi 

menar att Borlänge kommun endast ser till de ekonomiska fördelar de anser Kupolens 

etablering har givit dem. De ser inte till de negativa ekonomiska, ekologiska eller sociala 

effekter som grannkommunerna kan ha drabbats av som Boverket och Svenska 

Naturskyddsföreningen framhäver.  

 

Externa affärsetableringar – en form av skadlig konkurrens? 

Skadlig konkurrens diskuteras inom den institutionella teorin och är ett annat exempel på 

marknadsmisslyckande. Vi anser att det finns ett samband mellan de effekter Kupolen har 

bidragit till och begreppet skadlig konkurrens. Kupolen kan hålla låga priser genom 

stordriftsfördelar i förhållande till mindre butiker lokaliserade i Borlänge stadskärna och i 

andra grannkommuner, vilket har lett till att butiker har fått lägga ner i dessa områden. Ur 

en social aspekt leder det här till att människor får större avstånd till butiken och detta i 

sin tur leder till att svaga grupper i samhället exkluderas. I Borlänges fall anser vi att det 

sociala intresset inte uppkommit eftersom kommunen anser att ett halvexternt 

köpcentrum har en god tillgänglighet. Däremot kan vi genom Borlänges handelsindex på 

130 utläsa att människor från andra kommuner handlar i Borlänge.  

 

Att Borlänge kommun inte ser Kupolen som en form av skadlig konkurrens menar vi 

beror på att det inte tycks finnas något regionstänkande, utan av det vi har kunnat utläsa 

är det konkurrens snarare än samarbete mellan kommunerna.  
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Sammanfattning av analysblock 1 
Kommunen ska, i likhet med staten, verka för ett långsiktigt hållbart samhälle som 

innebär att ekonomiska, ekologiska och sociala intressen samverkar. Efter denna analys 

anser vi att det finns brister i ekologiskt och socialt intressetagande hos kommunen. Då vi 

under vår empiriska studie fick uppfattningen att kommunen själv inte ser sina handlingar 

som bristfälliga är det intressant att finna svaret på hur det är möjligt att vissa av 

intressena förbises. För att besvara detta analyserar vi kommunens ställningstaganden och 

beslut vid Kupolens etablering och sätter det i relation till de lagar som finns.  

 

5. 2 Lagar och beslutsprocessen 
Vi har kommit fram till att ekonomiska intressen påverkar kommunala beslut vid externa 

affärsetableringar. För att få en ökad förståelse för hur beslutsprocessen ser ut analyseras 

därför detta i relation till lagarna.  

 

Svårigheter att tolka lagen 
Vi har redan i empirin sett tecken på att det som står i lagarna skiljer sig åt från hur det ser 

ut i verkligheten. Plan- och bygglagen och Miljöbalken är de lagar kommuner ska tillämpa 

vid externa affärsetableringar. Kommuner har skyldighet att ta hänsyn till 

grannkommunerna vid planläggning av byggen och ska fungera som ett hjälpmedel till 

mellankommunalt samarbete. Lagen kräver även att en Miljökonsekvensbedömning 

genomförs.  

 

Vid Kupolens etablering följde framkom det att Borlänge kommun tillämpade Plan- och 

bygglagen. Eftersom PBL och Lagen om miljökonsekvensbedömning tillkom samtidigt 

tolkar vi det som att kommunen i detta fall förbisett miljökonsekvensbedömningen. Den 

konsekvensbedömning som kommunen gjorde var en marknadsanalys av byggföretaget 

SIAB för att beräkna marknadsunderlaget i regionen. Detta marknadsunderlag utgår inte 

från Plan- och bygglagen. Vi menar att skälet till den bristfälliga konsekvensanalysen beror 

på att lagen nyligen hade trätt i kraft då beslutet om Kupolens etablering togs och 

ansvaret låg nu helt hos kommunen. I likhet med alla förändringar i organisationer tar det 

tid innan det fungerar tillfredställande.   
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Lagen tolkas olika 

I empirin framkom det att Borlänge kommun tolkar lagen annorlunda än Boverket. Båda 

anser att de tolkar lagen riktigt. Detta ser vi som ett tecken på att i lagen finns det 

utrymme för egna tolkningar. Hur lagen tyds anser vi beror på vilka intressen som ligger 

bakom. Kommunen och Boverket har olika intressen och tolkar lagen utifrån olika 

perspektiv. Kommunen ser till det bästa för sin kommun medan Boverket arbetar för att 

landets intressen i helhet ska tillvaratas. Enligt Boverket tillvaratar lagarna samtliga 

intressen och lagarna ska därför fungera som ett stöd för kommunen att kunna reglera 

externa affärsetableringar och därigenom minska negativa ekologiska och sociala effekter.  

 

Vår undersökning har visat att lagarna inte används utefter Boverkets tolkning och är 

därmed inte ett stöd för kommunen. Om lagarna hade tillämpats utifrån Boverkets 

tolkning hade statens och därigenom Boverket och Länsstyrelsens uppgifter minskats. För 

att lagen ska fungera som ett stöd för att ta tillvara på sociala och miljömässiga frågor 

anser vi att viljan att tillvarata dessa intressen måste öka. Sker inte detta måste PBL och 

lagen om miljökonsekvensbedömning skärpas. 

 

Beslutsprocessen – handling före prat 
Beslutsprocessen kring Kupolens etablering kännetecknas av en stark handlingskraft och 

snabba beslut. Ett uttalande gjordes i Borlänge tidning där det framkommer att handling 

före diskussioner och överläggningar prioriterades. Detta var ett vanligt uttalande i 

samband med projektsatsningar under denna tid enligt den studie som genomfördes av 

Sveriges Finansdepartement. Denna studie visar på många likheter med Borlänge 

kommuns beslutsprocess vid Kupolens tillkomst. Beslutet legitimerades i 

tidningsuttalandet genom att Kupolens tillkomst skulle ge kommunen flera hundra 

arbetstillfällen och att den stora investeringen inte skulle komma att belasta 

skattebetalarna. Vi tolkar uttalandet som att ingenting skulle ifrågasättas, eftersom inga 

risker eller negativa följder inrymdes i projektet. Genom att legitimera beslutet på detta 

sätt skapar kommunen samtidigt ett stort handlingsutrymme för enskilda aktörer. 
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En intressant aspekt är, som vi tidigare nämnt i empirin, att de intervjupersoner som var 

delaktiga i beslutet ansåg att alla i kommunen var överens om att Kupolen var en bra 

satsning. Denna uppfattning delas dock inte av de respondenter som inte var delaktiga i 

beslutet. Skälet till detta menar vi beror på att beslutet hade fastslagits innan diskussioner 

förts med grannkommuner och innevånarna. Beslutet gick också igenom lätt i 

kommunfullmäktige eftersom de nyckelpersoner som var med i förhandlingarna med 

SIAB även tillhör det styrande partiet i kommunen. Detta kan vi styrka genom att 

kommunalrådet satt med vid förhandlingarna.  

 

 

Borlänge – en aktiv kommun? 
Den studie som gjorts av Roger Henning visar att det finns aktiva och passiva kommuner. 

Huruvida en kommun är aktiv eller passiv beror inte enbart på vilket politiskt parti som 

har makten utan det är de ledande personerna inom partiet som driver fram förändringar 

och skapar handlingskraftiga kommuner. I Borlänge nämnde alla respondenter att 

dåvarande kommunalråd hade stor betydelse för att projektet kunde genomföras. Även i 

dagsläget fick vi uppfattningen om att nuvarande kommunalråd har ett stort inflytande 

över hur beslut utfaller. 

 

Som vi tidigare tagit upp gjordes inga utförliga konsekvensanalyser. Dock gjordes en 

analys av marknadsunderlaget av SIAB vilket vi anser till störst del gjordes för att 

förstärka de positiva aspekterna av Kupolen. Vi menar att SIAB aldrig hade tagit kontakt 

med Borlänge kommun och ge förslaget till att finansiera projektet om det inte funnits 

lönsamhetspotential. Om fler konsekvensbedömningar hade genomförts finns risken att 

diskussionerna hade blivit fler och projektet hade försenats eller kanske inte genomförts.  

 

Bristen på mellankommunalt samarbete 
Det mellankommunala samarbetet fanns inte med i förhandlingarna och projektet i 

Borlänge hemlighölls för att underlätta genomförandet. I Plan och bygglagen står fastställt 

att beslut som kan komma att påverka grannkommuner ska diskuteras med berörda 

parter. Finansdepartementets studie har visat att kommuner som ska ha öppna 
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förhandlingar helst ser att dessa sker utan insyn. I detta fall anser vi det grundas i att 

kommunen befarade att projektet skulle komma dra ut på tiden och då hade kommunens 

snabbhet och handlingskraft avtagit. Eftersom konkurrensen är hård om privata 

investerare kan kommuner inte riskera att någon annan kommun tilldrar sig 

uppmärksamheten och kapitalsatsningen. 

 

Det som framkommit i den empiriska undersökningen angående beslutsprocessen vid 

Kupolens etablering stämmer väl överens med finansdepartementets utredning. Vi kan 

därmed dra slutsatsen om att Borlänge kommuns handlande inte är unikt utan detta 

handlande skedde på flera platser i Sverige under samma tidsperiod. 

 

Har kommunens inställning förändrats? 
I dagsläget är kommunen positiv till Kupolens etablering och expansion. Fortfarande 

framhävs fördelarna Kupolen har gett kommunen och vi ser inga tecken på att 

kommunen skulle ångra beslutet trots att det idag finns påvisade negativa effekter. 

Kupolen har enligt respondenterna varit en del i att lyfta staden från de svårigheter som 

drabbade bruksorten. Kupolen lockar turister och har gett Borlänge ett namn på kartan. 

Borlänge har också blivit en utav Sveriges tio största handelsstäder.  

 

De negativa effekter som drabbat kommunen är endast, vad vi har uppfattat, vissa 

svårigheter i stadskärnan. I likhet med de flesta projekt är det svårt att förutspå framtida 

konsekvenser. Utifrån vår undersökning i relation till de riktlinjer som ska följas vid 

kommunala projekt, menar kommunen att de har lyckats med att välja det alternativ som 

gett högst måluppfyllelse mot lägst uppoffring. Kommunen menar att stadskärnan hade 

tvingats till förändring förr eller senare, utan Kupolens inverkan. Vi frågar oss varför 

Kupolen inte kritiseras och debatteras i större utsträckning? 

 

Varför har kommunen ett så stort handlingsutrymme? 
Det stora handlingsutrymme som finns inom kommunen kan bero på ett antal orsaker. 

Ett skäl menar vi är att staden alltid haft socialdemokratisk majoritet vilket betyder att 

människorna har tilltro till politikerna och är nöjda med hur kommunen styrs. Något som 
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vi inte har studerat är i hur hög utsträckning innevånarna kritiserar kommunala beslut. 

Det skulle kunna vara lägre motsättningar inom Borlänge kommun i jämförelse med 

andra kommuner men detta är dock inget vi har undersökt. Ett annat skäl kan vara att 

många av de aktiva politikerna inom Borlänge kommun har arbetat under en lång 

tidsperiod. Flertalet av de politiker som fanns med vid Kupolens etablering är fortfarande 

aktiva. Dessa politiker var positiva då och har samma inställning idag.  

 

Under uppsatsens gång upptäckte vi att det fanns kritiker inom staten mot kommuners 

sätt att arbeta. I denna rapport har Boverket ställt sig kritiska till Borlänge kommuns och 

andra kommuners arbetssätt. Även Finansdepartementet har fastslagit att kommunala 

beslut inte alltid följer uppsatta kriterier för hur beslut ska gå tillväga. Detta anser vi 

mycket intressant då vi tidigare förmodat att stat och kommun arbetade mot samma mål. 

Detta skulle vara intressant att undersöka närmare i en kommande uppsats.   

 

Sammanfattning analysblock 2 
I analysblock två har det framkommit att Borlänge kommun inte gjort en korrekt 

konsekvensanalys innan beslutsfattande. Plan och bygglagen har visat sig svårtolkad och 

kan uppfattas olika beroende på vilket intresse man har. Beslutsprocessen gick snabbt och 

skedde utan inblandning från allmänheten och grankommuner. Det har även framkommit 

att enskilda personer har haft stort inflytande i hur beslutet utföll. I Borlänge kommun har 

inställningen till externhandel inte förändrats utan man anser att Kupolen har bidragit till 

stora fördelar för kommunen. 

 



47 

6. Slutsatser  
 
Undersökningen har visat att ekonomiska intressen styr kommunens beslut vid externa affärsetableringar 

medan sociala och miljömässiga intressen fått mindre utrymme. Detta beror på ett antal orsaker som 

tydligt framkommit i vår uppsats.  

 

 

Under 1980- talet fick Borlänge i likhet med andra kommuner i Sverige svårigheter som 

följd av att industrin rationaliserats och kommunen tvingades att hitta andra 

inkomstkällor. Detta innebär att Borlänge kommun inte var unika i att vilja stärka sin 

attraktionskraft och ekonomi genom att etablera ett externt köpcentrum. Satsningen 

underlättades genom det ökade samarbetet genom privata och offentliga aktörer under 

denna tid. Den historiska utvecklingen anser vi varit avgörande för kommuners stora 

intresse för ekonomiska intäkter genom köpcentrum.  

 

Kommunernas ökade självbestämmande över mark och vatten samt inkomstansvar att 

själva finansiera sin verksamhet, var även avgörande för externhandels utveckling. Genom 

den ökade makten till kommunerna skapades en konkurrenssituation i kamp om tillväxt. 

Detta ledde till att ekonomiska intressen prioriterades före sociala och miljömässiga.  

Detta ekonomiska tänkande har lett till ökade sociala kostnader genom att handeln 

koncentreras till vissa kommuner och skapat en ojämn konkurrenssituation. Ett 

köpcentrum i en kommun ger svårigheter för närbelägna kommuner. Detta innebär en 

skadlig konkurrens, vilket vi menar har ökat sociala kostnader för samhället när mindre 

butiker fått läggas ned i närliggande kommuner men även i den egna stadskärnan. Vår 

fallstudie har visat att de kostnader som detta medfört är inget som kommunen tar hänsyn 

till och återför till den externa affärsetableringen. Detta kan bero på svårigheten att 

prissätta dessa effekter. Kommunens intresse ligger inom de ekonomiska fördelar som 

den egna kommunen får.  

 

De miljömässiga kostnader som externa affärsetableringar skapat kan jämföras med de 

sociala kostnaderna. Dessa kostnader ligger inte i kommunens intresse och prioriteras 

inte. Vi har undersökt beslutsfattandet som har visat att Plan och bygglagen är svårtolkad, 
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vilket har lett till att kommunen har kunnat förbise miljöaspekten. Intressekonflikter 

uppstår genom att lagen tolkas olika utifrån intresse. 

 

Beslutsprocessen innan Kupolens etablering liknade andra stora projektsatsningar under 

tidsperioden runt 1990-talet. Beslutet skedde utan att allmänheten eller grankommuner 

hade möjlighet att påverka utfallet, för att beslutet skulle gå igenom snabbt och lätt. 

Tanken var att skapa en konkurrensfördel mot andra kommuner. Legitimitet skapades 

genom att Borlänge skulle få många arbetstillfällen, ökad attraktionskraft och att 

köpcentrum efterfrågades av konsumenter. Det ökade samarbetet mellan kommuner och 

näringslivet gav förutsättningarna för stark handlingskraft, då finansieringen redan var 

klar. 

 

Något som även framkommit i vår undersökning är den makt ett fåtal personer inom 

kommun har. Dessa personer har haft påverkan på hur besluten har utfallit. Deras 

möjlighet att styra grundas i att förtroendet till dessa personer är starkt bland 

kommuninnevånarna.  

 

Sammanfattningsvis har besluten angående externa affärsetableringar påverkats av 

behovet av nya inkomstkällor för kommunerna, kommunernas ökade självbestämmande 

som har lett till att det egna intresset kan prioriteras. De intressen kommuner har haft har 

kunnat genomföras genom ett ökat samarbete med näringslivet.  Besluten har även 

påverkats av att lagarna tolkas olika vilket gör att besluten kan genomföras utifrån 

intresse.  Vi har även kommit fram till att ett fåtal personer har stort inflytande i Borlänge 

kommun och besluten har därför genomförts utifrån deras intressen.  

 

Uppsatsens syfte har inte varit att avgöra huruvida Borlänge kommun och andra 

kommuner handlat rätt eller fel vid beslut angående externa affärsetableringar. Syftet har 

varit att redogöra för problematiken kring etableringarna. Tiden och omständigheterna 

kring beslutet spelar en avgörande roll för hur kommunerna resonerade. Vid denna 

tidpunkt fanns inte stöd för kommunerna att fatta beslut som är långsiktigt hållbara. Vi 

anser det dock vara intressant att Borlänge kommun inte ser annorlunda på frågan idag.  

Slutligen anser vi att staten, som även innefattar kommunerna, måste tillsammans hitta en 
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lösning som minimerar negativa konsekvenser så att de gemensamma intressena 

tillvaratas.  

 

7. Reflektioner  
Under arbetets gång har vi insett hur komplext detta område är och vi har haft stora 

svårigheter att avgränsa vår forskning, då nya infallsvinklar ständigt dök upp. I efterhand 

inser vi att andra angreppssätt kunde ha hjälpt oss i vår efterforskning. För att komma 

djupare in på problemet kan man i vidare studier exempelvis studera historiens betydelse 

för beslutsfattande, göra en nätverksanalys, eller gå djupare in i den kommunala 

organisationen med hjälp av organisationsteorier. Ett ytterligare sätt kan vara att studera 

medias roll i stora kommunala projekt.  

 

Vi anser dock att vi uppfyllt uppsatsens syfte, att öka kunskapen om vad som påverkar de 

beslut kommunerna tar vid externa affärsetableringar. Vår fallstudie på Borlänge kommun 

har visat att kommunen i hög utsträckning arbetar på liknande sätt som vår teoretiska 

referensram redogjort för. Detta anser vi vara en bra grund för vidare studier, då vi täckt 

in stora delar av problematiken och där andra forskare kan välja ett område att fördjupa 

sina studier inom. 
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11. Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide för Borlänges kommundirektör 
En kort presentation av oss själva, vad vi tänkt undersöka och varför.  

Skulle du vilja berätta lite om dig själv och dina arbetsuppgifter? 

 

Historik/etablering 

Hur tycker du att Borlänge har förändrats sedan 90-talet? 

Vad är dina minnen ifrån den tid då Kupolen etablerades? 
 Hur uppfattade du detta? 
 Vad ansåg du om etableringen då? 

Har din uppfattning om Kupolens etablering förändrats idag och iså fall på vilket sätt? 

 Tillägg? 

 

Fördelar/nackdelar 

Vilka fördelar anser du att Kupolen har medfört Borlänge? 
 Fördelar för hela Dalarna? 

Vilka nackdelar anser du att Kupolen har medfört Borlänge? 
 Nackdelar för hela Dalarna? 

 Tillägg? 

 

Medborgarinflytande 

Vad tror du att folkets uppfattning var när Kupolen etablerades? 
 Vad tror du att folket tycker idag? 
 Har det funnits motståndare till en etablering och iså fall från vem/vilka? 
 På vilket sätt har folkets åsikter påverkat utvecklingen av Kupolen? 

 Tillägg? 

 

Kommunens roll 

Lagar  

Vilka lagar och förordningar behövde ni ta hänsyn till vid Kupolens etablering? 

Hur arbetar ni med plan och byggnadslagen (PBL) vid beslutsfattande? 



 

 

Beslutsprocess 

Hur såg beslutsprocessen ut när man beslutade att Kupolen skulle byggas? 

Vilka konsekvensanalyser gjordes innan beslutet fattades? 

 

Handels policy 

Har ni en handels policy och iså fall hur ser den ut? 

 Tillägg? 

 

Makt 

Vem är det som tar beslut om Kupolens expansion? 

Vilka beslut kan ni påverka? 

 

Samarbete 

Samarbetar ni med kranskommunerna och iså fall hur? 

Vilket inflytande har Länsstyrelsen på era beslut? 

 Tillägg? 

 

Framtid 

Hur tror du att Borlänge kommer att utvecklas de närmaste tio åren? 

 Tillägg? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide för Borlänge kommuns stadsarkitekt  
En kort presentation av oss själva, vad vi tänkt undersöka och varför.  

Skulle du vilja berätta lite om dig själv och dina arbetsuppgifter? 

 

Historik/etablering 

Hur tycker du att Borlänge har förändrats sedan 90-talet? 

Vad är dina minnen ifrån den tid då Kupolen etablerades? 
 Hur uppfattade du detta? 
 Vad ansåg du om etableringen då? 

Har din uppfattning om Kupolens etablering förändrats idag och iså fall på vilket sätt? 

 Tillägg? 

 

Fördelar/nackdelar 

Vilka fördelar anser du att Kupolen har medfört Borlänge? 
 Fördelar för hela Dalarna? 

Vilka nackdelar anser du att Kupolen har medfört Borlänge? 
 Nackdelar för hela Dalarna? 

 Tillägg? 

 

Medborgarinflytande 

Vad tror du att folkets uppfattning var när Kupolen etablerades? 
 Vad tror du att folket tycker idag? 
 Har det funnits motståndare till en etablering och iså fall från vem/vilka? 
 På vilket sätt har folkets åsikter påverkat utvecklingen av Kupolen? 

 Tillägg? 

 

Kommunens roll 

Lagar  

Vilka lagar och förordningar behövde ni ta hänsyn till vid Kupolens etablering? 

Hur arbetar ni med plan och byggnadslagen (PBL) vid beslutsfattande? 

 

 



 

Beslutsprocess 

Hur såg beslutsprocessen ut när man beslutade att Kupolen skulle byggas? 

Vilka konsekvensanalyser gjordes innan beslutet fattades? 

 

Handels policy 

Har ni en handels policy och iså fall hur ser den ut? 

 Tillägg? 

 

Makt 

Vem är det som tar beslut om Kupolens expansion? 

Vilka beslut kan ni påverka? 

 

Samarbete 

Samarbetar ni med kranskommunerna och iså fall hur? 

Vilket inflytande har Länsstyrelsen på era beslut? 

 Tillägg? 

 

Framtid 

Hur tror du att Borlänge kommer att utvecklas de närmaste tio åren? 

 Tillägg? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 
 
Intervjuguide för VD för Borlänge Turistbyrå 
En kort presentation av oss själva, vad vi tänkt undersöka och varför.  

 

Berätta lite om dina arbetsuppgifter? 
Kan du berätta om din bakgrund?  

Vilka styrkor anser du att Borlänge har som turistdestination? 
Vilka svagheter? 

 Tillägg? 

 

Organisationen 

Hur är turistbyrån i Borlänge uppbyggd?  

Har du någon statistik över hur turismen har utvecklats i Borlänge under de senaste 15 
åren? 
 

Fördelar/nackdelar 

Hur anser du att Kupolen har påverkat turismen i Borlänge? 
Hur anser du att Kupolen har påverkat turismen i Dalarna? 

Vilka positiva effekter anser du att Kupolen har haft på Borlänge stadskärna? 

Vilka negativ effekter anser du att Kupolen har haft på Borlänge stadskärna? 

o Tillägg? 

 

Framtid 

Vilka projekt är aktuella för Turistbyrån för att locka turister till Borlänge? 

Vad skulle du vilja göra för att öka attraktionskraften inför framtiden? 

o Tillägg? 

 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4 
 

Intervjuguide för PR-bolaget Sprida 
En kort presentation av oss själva, vad vi tänkt undersöka och varför.  

 

Organisationen 

Skulle ni kunna berätta lite om Spridas organisation?   

Vad har ni för uppgifter i Borlänge? 

 

Kupolen 

Har ni något samarbete med Kupolen och i så fall på vilket sätt? 

Har ni någon statistik om Kupolen? 

 

Fördelar/nackdelar 

Vilka fördelar anser ni att Kupolen har medfört Borlänge? 

Vilka nackdelar anser du att Kupolen har medfört Borlänge? 

 Tillägg? 

 

Medborgarinflytande 

Vad tror ni att folkets uppfattning var när Kupolen etablerades? 
 Har det funnits motståndare till en etablering och iså fall från vem/vilka? 

 Tillägg? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Bilaga 5 
 
Intervjuguide för Boverket  
 
Allmänna/öppna frågor 

Skulle du vilja berätta lite om dig själv och dina arbetsuppgifter? 

 
Kan du berätta vad Boverket som organisation arbetar med? 

 
Allmänt om extern handelns etableringar 

Vilka lagar reglerar etablering av köpcentrum? 
På vilket sätt styr de? 

 
Vilka positiva effekter anser du att externa/halvexterna köpcentra har medfört? 
 
Vilka negativa effekter anser du att externa/halvexterna köpcentra har medfört? 
 

 Tillägg? 
 
Borlänge 

Har du någon uppfattning om hur etableringen av Kupolen gick till? 
 
Hur anser du att Borlänge som kommun arbetar? 
 

 Tillägg? 
 
 

Kommunens roll 
Vad har kommunen för ansvar till kommuninvånarna vid etableringar av handelscentra? 
 
Vad har medborgarna i kommunen för rättigheter vid beslut av externa/halvexterna 
etableringar av köpcentra? 
 
Vilka fördelar finns anser du, när kommunen har majoritet av ett politiskt parti? 

Vilka nackdelar?  
 

 Tillägg? 

 
Boverkets roll 
Vad har Boverket för möjlighet att påverka kommuners beslut? 

 
Hur ställer ni er till etableringar inom handeln? 



 

 
Vad hade ni för roll under Kupolens etablering? 
 
Hade ni någon möjlighet att påverka beslutet av etableringen av Kupolen och iså fall på 
vilket sätt? 
 
Har din uppfattning om Kupolens etablering förändrats idag och iså fall på vilket sätt? 
 

 Tillägg? 
 
 

Avslutning/framtid 
Vad tror du kommer att hända under de 10 kommande åren inom handeln? 
 
Vad vill du ska hända inom handeln? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


