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Förord 

Jag riktar ett stort tack till min handledare Kerstin Westin på 

Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå 

Universitet som väglett mig och bistått med stöd under hela 

uppsatsskrivandet.  

Ett särskilt tack riktas också till de informanter som tagit sig tid att 

dela med sig av sin kunskap som legat till grund för denna uppsats. 
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Abstract 

The purpose of this study is to highlight how a ring road and an external 

retail establishment may affect the city commerce. Umeå is the study object 

with interesting undergoing changes including a new external retail area 

south of the city and a new transport route that will lead the through traffic 

around the city. 

The study is based on a review of previous studies and a qualitative 

method. Four interviews were conducted with people who have a 

connection to commerce and/or municipal planning and where considered 

able to contribute with rich and relevant information.  

The result shows that the commerce in Umeå will be significantly 

strengthened in the context of a new external commercial establishment 

when the city’s overall attractiveness increases. At the same time it means a 

lot of restructuring of existing businesses in the city and at the other 

external establishments. The city commerce will withstand competition 

from a new external retail center fine while some existing external business 

may get tougher to remain competitive. A new transportation route may 

give consumers better access to external commerce establishments but do 

not pose a threat to city commerce. City commerce has also proved to be the 

city’s most important one as it would affect the evening economy.     
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Referat 

Syftet med denna studie är att belysa hur en ringled och ett externt 

handelsområde kan påverka cityhandeln. Umeå utgör lämpligt studieobjekt 

med intressanta pågående förändringar som bl.a. inkluderar ett nytt externt 

handelsområde söder om staden, och en ny transportled som ska leda 

genomfartstrafiken runt staden. 

Studien bygger på en genomgång av tidigare studier och en kvalitativ 

metod. Fyra intervjuer har genomförts med människor som på ett eller 

annat sätt har en koppling till handel och/ eller kommunal planering och 

som ansetts kunna bidra med rik och relevant information.  

Resultatet visar att handeln i Umeå kommer att stärkas avsevärt i samband 

med en ny extern handelsetablering då stadens totala dragningskraft ökar.  

Samtidigt innebär det en hel del omstruktureringar av befintliga 

verksamheter i staden och vid andra externa köpcentra. Cityhandeln 

kommer att klara konkurrensen från en ny extern handelsetablering 

relativt bra medan vissa befintliga verksamheter kommer att få tuffare att 

klara konkurrensen.  En ny transportled kan ge konsumenterna bättre 

tillgång till externa handelsområden utan att det utgör något hot mot 

cityhandeln. Cityhandeln har också visat sig vara stadens viktigaste då 

kvällsekonomin påverkas.  
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1. Inledning 
 

De senaste åren har etableringar av externa handelsområden blivit allt 

vanligare genom branschens strävan mot en mer kostnadseffektiv 

detaljhandel med stordriftsfördelar och en mer effektiv distribution. Mycket 

tyder på att externa köpcentra uppskattas av konsumenterna då dessa 

köpcentra byggts i många kommuner och ofta har varit framgångsrika. 

Stora arealer tillsammans med låga markkostnader och närhet till 

infrastruktur ses som anledningar till etableringarna. Sannolikt beror det 

goda resultatet också på det breda varuutbudet, låga priser samt bra 

möjligheter att parkera bilen men även att man på samma ställe kan göra 

många kompletterande inköp på kort tid (Bergström 2000, 331-332).  

Generellt sett är undersökningarna om förhållandet mellan city- och 

externhandel otillräckliga för att kunna dra slutsatser om externa 

köpcentra är ett hot mot den befintliga cityhandeln (Ibid, 331). Vissa kan se 

skeptiskt på externa handelsområden och oroar sig för en liknande 

utveckling som i Sundsvalls centrum där Birstas uppkomst ledde till en 

utarmning av butiker i stadskärnan. Samtidigt förespråkas de positiva 

effekterna av externhandeln där man menar att stadens attraktionskraft 

ökar för besökare såväl som för investerare. 

Umeåprojektet innebär anläggandet av en ringled runt Umeå. Arbetet 

inleddes redan 1997 då en ny cirkulationsplats byggdes vid stadens södra 

infart och ytterligare ett steg togs 2001 då Kolbäcksbron stod färdig. 

Anledningen till projektet är att det tidigare gick två europavägar (E4 och 

E18) rakt genom stadens centrala delar vilket resulterade i begränsad 

framkomlighet, dålig luftkvalitet och trafiksäkerhet. Det var därför 

välkommet då ringledens återstående delar började byggas sommaren 

2009 och Norra och Östra länken kunde invigas 6 oktober 2012 som 

medförde att E4an flyttades från centrum till den östra utkanten. Västra 

länken som är den sista etappen i Umeåprojektet kan tidigast börja byggas 

våren 2014 och hela vägsystemet beräknas vara klart 2017 (Umeå kommun 

2013).  
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Samtidigt som Umeåprojektet beräknas vara klart planerar ett av världens 

starkaste företag, IKEA, att etablera sig på Söderslätt. Intill IKEA planeras 

också ett IKANO-varuhus. I Umeå finns sedan tidigare tre externa 

handelsområden (Strömpilen, Ersboda och Klockarbäcken), alla i 

anslutning till ringleden. IKEA:s planerade etablering vid stadens södra 

infart innebär följaktligen att kommunen måste göra sig beredd på ett 

fjärde handelsområde.  

Utvecklingen i Umeå är positiv, kulturhuvudstadsåret 2014 är aktuellt och 

det talas även om ett befolkningsmål på 200 000 invånare år 2050. För att 

samhällsplaneringen ska kunna underlätta för handeln i Umeå att bli så 

attraktiv som möjlig för invånarna och dra största möjliga nytta av stadens 

utveckling är en ökad kunskap och medvetenhet om förhållandet mellan 

cityhandeln och externhandeln en angelägenhet. Även ringledens effekter 

måste tas i beaktande då människors sätt att resa för sina inköp påverkar 

både trafikflöden och besök i olika handelsområden.  

 

1.2. Syfte 
 

Studiens syfte är att belysa hur en ringled och en extern handelsetablering 

kan påverka centrumhandeln. Med de förändringar som planeras och som 

delvis har genomförts i Umeå utgör staden ett lämpligt studieobjekt. 

Förändringarna inkluderar i Umeås fall anläggandet av en ringled runt 

staden genom Umeåprojektet och ett nytt externhandelsområde söder om 

staden där IKEA och ett IKANO-varuhus på Söderslätt utgör de 

huvudsakliga etableringarna. För att konkretisera detta har följande 

frågeställningar formulerats: (i) Vilka konsekvenser för handeln i centrum 

och de externa etableringarna kan Umeåprojektet medföra? (ii) Hur kan 

IKEA:s etablering på Söderslätt påverka centrumhandeln och den befintliga 

externhandeln?  
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1.3. Avgränsningar 
 

Forskningen erbjuder en rad studier om externa handelsområden och dess 

påverkan på cityhandeln. Dock har jag gjort vissa avgränsningar för att inte 

glida ifrån arbetets syfte och lättare kunna distribuera den arbetstid som 

jag har haft till förfogande. Efter att gått igenom ett tiotal studier kunde en 

mättnad tydas då liknande resonemang började återkomma i större 

utsträckning. Jag valde då att nöja mig med de studier jag vid det tillfället 

tagit i beaktande.  

Jag har även genomfört informantintervjuer med utvalda personer som jag 

ansett varit relevanta. Personerna som jag har intervjuat har på ett eller 

annat sätt en yrkesmässig koppling till handel och/eller kommunal 

planering som behandlas i mitt arbete. Det har därför inte varit aktuellt att 

intervjua ett stort antal konsumenter då denna studie ska ses ur ett 

planeringsperspektiv. 

 

1.4. Relevans 

 

Inom forskningen ställs det krav på relevans. Informationen som 

forskningen förmedlar ska möjliggöra för ny kunskap och medvetenheten. 

Informationen ska även kunna ge en djupare förståelse för det studerade 

fenomenet samt helst kunna frambringa nya användbara begrepp och 

teoretiska kunskaper (Holme & Solvang 1997, 71).  

Tidigare studier kring det aktuella ämnet inkluderar ofta kvantitativa 

metoder där resultatet ofta grundar sig i enkätundersökningar. De 

kvantitativa metoderna går på bredden och många undersökningsenheter 

inkluderas. Fokus läggs på det gemensamma eller generella. För att nå mitt 

syfte har det varit en nödvändighet för mig att även använda mig av en 

kvalitativ metod som är mer djupgående och innebär mer information om 

färre undersökningsenheter (Ibid, 78). Kvalitativa metoder inkluderas 

sällan i de tidigare studierna vilket gör att mitt arbete förhoppningsvis kan 

bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring det studerade ämnet.  
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2. Metod 
 

För att uppfylla rapportens syfte har jag i ett tidigt stadium gjort en 

genomgång av tidigare studier kring ämnet. Att i tidigt skede av 

arbetsprocessen starta genomgången av tidigare studier har varit en 

nödvändighet för mitt fortsatta arbete då jag inte ansett mig tillräckligt 

upplyst rörande material som behandlar handel och ekonomi sedan 

tidigare. Med hjälp av de tidigare studierna har jag försökt belysa 

externhandelns förhållande till cityhandeln samt handelns relation till 

transportleder. Kapitlet har sedan kategoriserats i olika teman för att 

underlätta en jämförelse med resultatet från intervjuerna i ett senare skede. 

 

2.1. Intervjuer 
 

För få största möjliga förståelse för Umeås handelsutveckling, externa 

etableringars effekt på handeln i staden och konsumenternas köpbeteende 

har jag ansett att den bästa vägen att gå är att ta reda på hur centrala 

aktörer och sakkunniga resonerar kring ämnet. Enda möjligheten att 

komma i kontakt med dessa åsikter och synpunkter har således varit att 

genomföra informantintervjuer med aktuella aktörer i fråga som står 

utanför den studerade företeelsen men som samtidigt tros bidra med 

mycket relevant information kring ämnet. Informantintervjuer används då 

personer som vi vill veta något om inte har möjlighet att föra sin talan eller 

om en direkt intervju inte tros ge den information som efterfrågas. I detta 

fall lämpar sig informantintervjuer bra då jag inte har haft möjlighet att 

intervjua ett stort antal (okunniga) konsumenter, just därför är det mer 

fördelaktigt att höra hur centrala aktörer och sakkunniga resonerar kring 

ämnet (Ibid, 104-105).   

 

2.2. Urval 
 

Jag har genomfört fyra informantintervjuer med personer som bedömts 

kunna bidra med relevant information och erfarenheter rörande handel 

och/eller kommunal planering. De valda personerna som intervjuats är 
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Anders Kjellander, Näringslivsutvecklare på Umeå kommun, Thomas 

Nilsson, VD för centrumföreningen Umeå C, Erik Sandemo, 

Handelsutvecklare Svensk Handel och Elin Bäckman, kommunikationschef 

Coop Nord. Personerna har också valts utifrån min strävan att täcka in ett 

så stort spektrum som möjligt då jag varit intresserad av att få olika 

synvinklar på det studerade objektet.  

 

2.3. Innehållsanalys  
 

De öppna intervjufrågorna har varit valda och formulerade på ett sätt jag 

bedömt bäst bidrar till att besvara mina frågeställningar. De intervjuade 

personerna har alla fått snarlika frågor som dock varierat något beroende 

på personens koppling till handel och/eller kommunal planering. Allt 

eftersom intervjuerna genomförts har jag också fått en bättre bild över 

vilka frågor som genererat de mest väsentliga svaren vilket också har gjort 

att jag vid en senare genomförd intervju kan ha lagt något mer fokus på 

vissa områden som jag möjligtvis inte gjort i en tidigare intervju. 

Intervjuerna som tagit mellan cirka 15 och 20 minuter har alla genomförts 

på de aktuella personernas kontor på arbetsplatsen. De inspelade 

intervjuerna har sedan transkriberats och analyserats för att kunna 

överblicka väsentliga resonemang. Materialet från intervjuerna har på 

samma sätt som de tidigare studierna också kategoriserats i olika teman för 

att underlätta en jämförelse datakällorna emellan. 

 

2.4. Metoddiskussion 
 

I samband med intervjuerna har de etiska aspekterna beaktats. För att få ett 

informerat samtycke har undersökningspersonerna informerats om 

undersökningen övergripande syfte och därefter frågats om tillåtelse för att 

spela in intervjun innan jag slagit på diktafonen och startat intervjun. Ett 

informerat samtycke betyder också att undersökningsdeltagarna har rätt 

att när som helst har rätt att dra sig ur då dessa deltar frivilligt i projektet. 

Respondenterna har även fått granska resultatet som sammanställts från 

intervjun och har haft möjlighet att korrigera mig och därigenom minska 

risken för felande tolkningar eller missförstånd (Kvale 2009, 87).  
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Min analys har fått mer reliabilitet genom respondenternas möjlighet till 

granskning av det kvalitativa materialet. Reliabiliteten avses att det ska 

finnas stöd för de tolkningar som görs i det materialet jag använt mig av, 

studien ska vara tillförlitlig (Ibid, 263). Validiteten tillsammans med den 

tidigare nämnda reliabiliteten inkluderar även att det kvalitativa 

forskningsresultatet kontrolleras (Ibid, 268). Genom att jag spelat in 

intervjuerna har jag haft möjlighet att gå tillbaka till källan och kontrollera 

att jag uppfattat respondenten på rätt sätt. Något som också stärker 

studiens validitet och reliabilitet är det faktum att jag låtit 

undersökningsdeltagarna kontrollera det kvalitativa materialet efter att det 

sammanställts. 

 

3. Tidigare studier 
 

En genomgång av tidigare studier har genomförts för att få en bild över hur 

handelsutveckling och samhällsplanering påverkar varandra.  För att se hur 

tidigare studier och utredningar resonerar kring ringleder/förbifarter och 

externetableringar har mycket material tagits i beaktning. För att sedan 

göra de tidigare studierna mer överblickbara har materialet delats in i olika 

teman. Detta för att resonemang som går isär lättare ska kunna sättas i 

kontrast till varandra. Dessutom underlättar det att hitta resonemang som 

skulle kunna falla samman med samhällsplaneringen i Umeå.   

 

3.1. Externhandelns framväxt 
 

Handelns geografiska struktur har påverkats av de ökade 

effektiviseringsmöjligheterna som de externa köpcentra medfört med 

samdistribution, låg lokalhyra och agglomerationseffekter. Företagens 

strävan efter vinstmaximering och rationaliseringar ses därför som en 

förklaring till de externa handelsetableringarnas framväxt. Grossist- och 

detaljistleden kontrolleras idag av ett fåtal företag där exempelvis 

dagligvaruhandelns utbud till 90 procent utgörs av ICA, KF och Axfood 

(Fölster 1999 refererad i Garvill et al. 2003, 4). Genom att bygga större 

butiker har varuhantering, försäljning och marknadsföring blivit mer 
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effektiv och företagen har därigenom kunnat öka sin konkurrenskraft 

(Forsberg et al. 1994 refererad i Garvill et al. 2003, 4).  

Med externhandel ökar också konsumenternas valmöjligheter samtidigt 

som inköpspriserna blir lägre jämfört med de befintliga butikerna inne i 

centrum. Bekvämlighetsaspekten är också till externhandelns fördel som är 

mer lättillgänglig med bil än vad city är samtidigt som det finns många 

butiker under samma tak (Forsberg et al. 1994 refererad i Garvill et al. 

2003, 5). Även enligt Bergström (2000, 331-332) beror externhandelns 

goda utveckling på brett varuutbud, låga priser, bra möjligheter att parkera 

bilen samt möjligheten att på samma ställe göra många kompletterande 

inköp på kort tid. 

Vidare brukar handelns lokaliseringsmönster framförallt förklaras av 

självbetjäningshandelns och massbilismens framväxt. Sambandet mellan 

butikers lokaliseringar och bostäder har fått minskad betydelse då 

butikslokaliseringars förutsättningar huvudsakligen utgörs av de bilburna 

inköpsresorna (Ekström & Forsberg 1999 refererad i Trafikverket 2011, 

14).    

 

3.2. Externhandelns lokalisering och tillgänglighet 
 

Avstånd har en betydande påverkan för var företag och branscher väljer att 

lokalisera sin verksamhet. Exempelvis har verksamheter som kräver stora 

ytor eller vänder sig till bilburna kunder större benägenhet att lokalisera 

sig i närheten av en transportled.   I en studie av i Hagson et al. (2001, 8-9) 

undersöktes företagens genomsnittliga avstånd från förbifarten mätt i 

fågelavstånd, körtid i vägnät samt reellt avstånd. Resultatet visar att företag 

inom kategorin detaljhandel och service för motorfordon dvs. 

bensinstationer eller andra företag som riktar in sig på produkter eller 

tjänster för bilister är den kategori som har starkast tendens till att 

lokaliseras nära förbifarter.  Branschen uppsökande hantverk och service 

som till största delen motsvarar glasmästerier, installationsföretag, 

maskinuthyrning och andra underleverantörer till byggnadsindustrin är 

också benägna att lokalisera sig nära förbifarter. I kategorin kan även 

handel med bilar inkluderas där den goda tillgängligheten prioriteras för 
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kunderna och den egna verksamheten. Branschen Övrig detaljhandel är 

också intresserad av att lokalisera sig nära förbifarten. 

I studien av Hagson et al. (2001, 11) undersöks även branschers 

trafikgenerering baserad på ett urval av företag lokaliserade mindre än en 

kilometer från en förbifart 1999/2000. Resultatet i figur 1 visar att 

branscherna övrig detaljhandel och närmast därefter Icke uppsökande 

hantverk och service samt detaljhandel och service för motorfordon har den 

överlägset största trafikgenereringen. Dessa tre branscher var också de som 

starkast tenderar till att lokalisera sig nära förbifarten. 

 

 

Figur 1: De studerade städernas genomsnittliga antal angörande av bilar per vecka efter företags 
branschtillhörighet. 

 

Källa: Hagson et al. 2001, 11. 

 

Inom den övriga detaljhandelsbranschen har också vissa företag större 

intresse av att lokalisera sig närmare en förbifart. Företag inom byggvaru- 

och växthandeln har starkast tendens till att lokalisera sig nära förbifarten. I 

större utsträckning än övriga företag inom branschen tenderar samtidigt 

stormarknader och livsmedelsbutiker att lokalisera sig tidsmässigt nära 

förbifarten. Benägenheten att lokalisera sig nära förbifarten med 

fågelavståndets hänseende är större hos företag som säljer möbler och 
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konfektion än andra företag då skyltlägets betydelse antas vara en 

förklaring (Ibid, 9-10). 

En undersökning av vilka trafikflöden företag inom den övriga 

detaljhandeln genererar görs också i studien Hagson et al. (2001, 12). 

Resultatet visar att Stormarknader och livsmedelsbutiker i särklass 

genererar flest fordon inom branschen. Samma studie finner också att 

befolkningen reser längre för att nå viktiga målpunkter då handel och 

verksamheter omlokaliseras. Således ökar bilanvändningen för inköps- och 

serviceresor samtidigt som tillgängligheten till butiker och annan service 

försämras för ”billösa”(Ibid, 32).     

Enligt Bergström (2000, 334) varierar bilanvändningen vid olika typer av 

varuhandel. Tillgången till bil ökar tillgängligheten för konsumenterna och 

underlättar i regel inköp av tunga dagligvaror. Bilanvändandet innebär 

också en betydande utgift för hushållen vilket gör att många konsumenter 

är intresserade att handla så billigt som möjligt. Således är det troligt att 

den mest påtagliga konkurrensen från externa etableringar riktar sig mot 

den övriga stadens och omlandets befintliga dagligvaruhandel. En snarlik 

utveckling är tänkbar även för sällanköpsvaror där vitvaror, och möbler är 

några exempel på produkter som kräver bil i samband med 

hemtransporten. Handel med lätthanterliga varor kan klara konkurrensen 

från externa etableringar bättre i detta fall 

 

3.3. Konsumentperspektivet på handeln 
 

Konsumenterna påverkas också av avstånd till handeln. I valet mellan 

externa handelsetableringar och stadskärnan spelar det roll vart 

konsumenterna bor. På externa etableringar finns det proportionellt sett 

fler kunder från stadens mer perifera delar i jämförelse med butiker i den 

övriga staden. Konsumenter reser längre för att besöka externa 

handelsetableringar än vad som är fallet för konsumenterna som handlar i 

staden. Kunder som bor utanför staden är ofta bilburna och väljer gärna ett 

externt beläget köpcentrum framför ett besök i staden där 

parkeringsmöjligheterna är sämre (McGoldrick & Thompson, 1992 och 

Usterud Hansen & Fosli, 1998 refererad i Garvill et al. 2003, 11).  
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Samma undersökning visar också att de som gör inköp i staden också har 

ett bredare handelsspektrum till följd av att serviceutbudet är mer 

varierande, inköpen hos stadens konsumenter är dessutom mer spontana. 

Statistik över besöksfrekvensen på olika platser visar exempelvis att för ett 

externt köpcentra är det i genomsnitt en månad mellan besöken medan 

besöksfrekvensen är mindre än två veckor för stadskärnans handel. Till 

detta finner även McGoldrick & Thompson (1992 refererad i Garvill et al. 

2003, 12) en lägre besöksfrekvens i externa lägen jämfört med city, 

emellertid varar dock varje besök en längre tid.  

För konsumenterna har även familjestrukturen betydelse för var man väljer 

att göra sina inköp. Resultat från undersökningar av Usterud Hansen & 

Fosli (1998 refererad i Garvill et al. 2003) och Ivehammar & Svensson 

(1996 refererad i Garvill et al. 2003, 11) visar att småbarnsfamiljer och 

större hushåll har större tendens till att välja ett externt köpcentrum för att 

handla. Många gånger är också ett besök vid ett externt köpcentrum 

lönsammare då mängdrabatter och storpack lättare kan utnyttjas mer 

effektivt.   

Det är också skillnader mellan externa etableringar och stadskärnan 

gällande hur konsumenterna väljer att göra sina inköp. I högre grad än 

besökarna i staden är konsumenterna i externa lägen på en planerad 

inköpsresa där det framförallt är kläder och mat som handlas enligt 

Usterud Hanssen & Fosli (1998 refererad i Garvill et al. 2003, 12). 

När konsumenter handlar behöver de nödvändigtvis inte alltid åka direkt 

till den valda butiken och sedan raka vägen hem. Det är också troligt att en 

inköpsresa sker i samband med andra ärenden och inköp. En studie av 

Svensson & Haraldsson (2001, 18) undersöker hur stor del av 

konsumenternas inköpsresor som sker i samband med andra ärenden. 

Resultatet visar att de flesta av inköpen sker genom renodlade inköpsresor 

där målet med resan endast har varit dagligvaruinköp. Resultatet varierar 

dock mellan olika butikstyper och därför är inköpsresorna som sker i 

samband med andra ärenden och inköp inte är helt utan betydelse. Dessa 

kan t ex ske på väg till eller från arbetet. Således finner författarna att 

butiker och lokaliseringar som underlättar inköp i samband med andra 

ärenden innebär att någon form av köpcentrum kan vara ett alternativ. En 
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undersökning av Forsberg et al. (1994 refererad i Garvill et al. 2003, 13) 

visar också att inköpsresorna i huvudsak sker som ett enskilt ärende. Även 

den norska studie av Usterud Hanssen & Fosli (1998 refererad i Garvill et al. 

2003, 13) visar samma sak där enskilda ärenden utgör den absoluta 

majoriteten av inköpsresorna. Samtidigt visar studien att andelen rena 

inköpsresor är större på lördagar än vardagar. 

 

3.4. Externhandelns effekter på omsättning 
 

Externa handelsetableringar kan många gånger ha effekter på kommuners 

omsättning då vissa kommuner med externa handelsetableringar har ett 

inflöde av köpkraft från kringliggande kommuner vilket kan leda till en 

stigande per capitaomsättning trots en sämre inkomstutveckling i 

kommunen jämfört med övriga landet. I en studie av Bergström (1999 

refererad i Garvill et al. 2003) analyseras externetableringarna baserat på 

statistikmaterial från Handelns utredningsinstitut (HUI) åren 1989-1997 

med syfte att undersöka de långsiktiga konsekvenserna på den svenska 

detalj- och sällanköpshandelns omsättning. Studien finner att kommuner 

med externhandelsetableringar har högre per capitakonsumtion jämfört 

med riket i övrigt, vilket kan förklaras av handeln relaterad till 

sällanköpsvaror. Samma studie visar också att det inte finns någon 

betydande påverkan från externhandeln på cityhandeln (Ibid, 13-14).  

Externa handelsetableringar kan också ha effekt på handelns 

försäljningsutveckling i städer. Dagligvarubutikerna i externa lägen har 

blivit butiker där konsumenter i huvudsak gör sina inköp medan en mer 

komplementär handel råder i city och den övriga kommunen. 

Dagligvaruhandelns småskaliga butikskoncept har inte kunnat mäta sig i 

utbud och pris när den externa dagligvaruhandeln sköljt över. I 

undersökningen kring den externa dagligvaruhandeln av Rosén & Rämme 

(2008, 20) har försäljningsutvecklingen per capita inom dagligvaruhandeln 

i Sverige åren 1997-2007 beskrivits.  Resultatet varierar beroende på de 

olika marknadsplatserna i centralorterna (figur 2). Inköp som 

konsumenterna tidigare har gjort i de bostadsnära butikerna city tenderar 

att ersättas med inköp på externa lägen som har haft den överlägset bästa 
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försäljningsutvecklingen. Detta ses som en förklaringsvariabel till 

cityhandelns och den övriga kommunens närmast försumbara tillväxt. 

 

 

Figur 2: Dagligvaruhandelns försäljningsutveckling per capita för centralorternas olika marknadsplatser 
år1997-2007 med 2007 års priser. 
 

Även sällanköpshandelns per capitaförsäljning (1997-2007) på olika 

marknadsplatser behandlas i samma studie. Resultatet i figur 3 visar att 

cityhandelns tillväxt fördubblats under den studerade tidsperioden vilket 

är en något kraftigare utveckling än riket. Per capitaförsäljningen på 

externhandeln har ökat med mer än 250 procent vilket gör dessa 

marknadsplatser till områden där den överlägset största tillväxten råder. 

Samtidigt har tillväxten näst intill stannat av i den övriga kommunen (Ibid, 

20-21).    
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Figur 3: Sällanköpshandelns försäljningsutveckling per capita för centralorternas olika marknadsplatser 
år1997-2007 med 2007 års priser. 
 

Källa: Rosén & Rämme 2008, 21. 

 

3.5. Konkurrens mellan externhandel och cityhandel 
 

Trots tillkomsten av nya externa köpcentrum och en ökad tillgänglighet 

med bil och kollektivtrafik till dessa anses stadskärnorna ha klarat 

konkurrensen från externhandeln tämligen bra. Externhandeln går hand i 

hand med volymhandel och branscher som har haft en mycket kraftig 

tillväxt genom åren, exempelvis möbler och hemelektronik. Till skillnad 

från detta har handeln i city karaktäriserats av branscher med svag tillväxt 

historiskt sett (Ibid, 21). I vägverkets publikation (2007, 79) lyfts 

omfattande stadsförnyelseprogram och renoveringar fram som 

förklaringen till varför stadskärnorna klarat sig ganska bra. Ofta är det 

centrumföreningar och fastighetsägare som i samstämmighet med 

kommunen ligger bakom och verkar för stadsförnyelseprogrammen som 

också innefattat de fysiska och sociala miljöerna. Resonemanget att det inte 

enbart är handelns aktivitet som avgör stadskärnornas vitalitet och 

livskraft utan att det också är dess totala funktion och fysiska 
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förutsättningar som spelar roll styrks också i en omfattande litteraturstudie 

av HMSO (1992 refererad i Trafikverket 2011, 44). 

Studien av Rämme & Rosén (2008, 37) beskriver också city- och 

externhandelns karaktär. Centrumkärnans dagligvaruhandel används till 

kompletterande inköp av pendlare, arbetande och boende i centrum. 

Butikerna är ofta små eller medelstora med supermarketkaraktär. Större 

och mer lågfrekventa inköp sker i större utsträckning inom den externa 

dagligvaruhandeln av konsumenter från centralorten eller 

kranskommunerna. Då det gäller sällanköpshandeln i centrum är det den 

småskaliga shoppingen av kläder och fritidsvaror som dominerar. 

Restauranger, caféer, service och kultur hjälper till att göra cityhandeln mer 

attraktiv för besökarna. Volymhandel med ett djupt utbud dominerar 

däremot extern handel där organiserade marknadsplatser med god 

tillgänglighet är viktigt för besökarna. 

 

3.5.1. Negativa effekter 
 

Externa köpcentrum kan innebära konkurrens för redan etablerade 

handlare vilket ses som ett argument mot externetableringar då fler 

handlare kan tvingas dela på en oförändrad totalkonsumtion. En studie av 

Forsberg et al. (1994 refererad i Garvill et al. 2003, 5) finner att en så kallad 

utträngningseffekt kan uppstå, dvs. försämrad efterfrågan och lönsamhet 

för de redan etablerade handlarna. Många andra negativa konsekvenser för 

konsumenterna kan också föranledas av utträngningseffekter då det blir 

försämrade möjligheter att bevara en levande stadskärna samtidigt som det 

leder till att vissa konsumentgrupper försvagas i samband med sämre 

tillgänglighet till detaljhandeln för glesbygdsbefolkningen. Post och annan 

service kan komma att omstruktureras som en indirekt följd utav att den 

externa handeln konkurerar ut den lokala handeln. Den förväntade negativa 

miljöpåverkan genom en tilltagande biltrafik i externa lägen ses som ett 

annat motargument till externetablering.  

Bergström (2000, 337) menar också att en ökad konkurrens och 

utträngningseffekt är att räkna med för redan etablerade handlare som 

ligger inom upptagningsområdet för ett nyetablerat externt köpcentrum. 
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Även här finner man att den oförändrade totalkonsumtionen nu måste 

delas mellan fler handlare som får känna på en försämrad lönsamhet till 

följd av en minskad efterfrågan än vad som var fallet innan den nya 

etableringen. Om det externa köpcentrat ligger förhållandevis nära 

stadskärnan och har god tillgänglighet är det större risk att en negativ 

effekt uppstår. Det är också troligt att konsumenterna har större 

benägenhet att handla vid det externa köpcentret framför de närbutiker och 

övriga butiker som tidigare besöktes mer frekvent. 

I samma studie av Bergström (2000, 338-339) finner man att ett måttligt 

negativt samband mellan externa köpcentra och cityhandeln. Cityhandeln 

per capitaförsäljning minskar med 25kr om den ökar med 500 kr vid en 

extern etablering. I cityhandelns fall råder det ingen större skillnad på 

effekterna mellan dagligvaror och sällanköpsvaror. För den övriga handeln 

är däremot utträngningsavgifterna betydligt större och framförallt för 

sällanköpsvarorna där per capitaförsäljningen minskar med hela 360kr 

inom den övriga handeln om den ökar med 500kr för externhandeln. 

Minskningen är 220kr för dagligvaruhandeln. Således tycks externa 

handelsetableringar attrahera köpkraft från kringliggande kommuner men 

också från de butikerna som ligger utanför city och de externa 

handelsetableringarna. Det blir ingen betydande påverkan på cityhandeln. 

Även i en studie av Vägverket (2003, 13) tros en etablering av ett externt 

handelsområde inte leda till någon betydande effekt på stadskärnan, även 

om detta utgår ifrån ett förhållandevis fåtal studier. 

 

3.5.2. Positiva effekter 
 

En externetablering kan också ge upphov till en överspillningseffekt där 

enskilda handlare ändå kan dra nytta av det nya köpcentret. Det är därför 

oklart ur ett jämviktsperspektiv om cityhandeln missgynnas av en 

externetablering. Något som reducerar de negativa effekterna är att 

konsumenter från kringliggande områden kompletteringshandlar i den 

närliggande staden och utöver den handel som sker vid det attraktiva 

externa köpcentret. Det är också troligt att en prispress uppstår i samband 

med konkurrensen mellan ett externt köpcentras och stadens butiker vilket 

leder till att konsumenternas ekonomiska utrymme för handel ökar. Således 
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kan detta leda till en ökad efterfrågan även för stadskärnans köpmän, givet 

att konsumtionsbenägenheten är oförändrad. Butikshyrorna i city kan 

också sänkas till följd av en ökad konkurrens från butiker vid externa 

handelsetableringar som initialt sett kan medföra problem för city. Nya 

köpmän i city kan sänka sina priser som följd av lägre butikshyror och 

därigenom förbättra sin konkurrenskraft gentemot externa etableringar. 

Slutligen kan ett externt köpcentrums konkurrenskraft bidra till att 

stadsförnyelseprogram initieras från citys butiksinnehavare och lokala 

politiker för att göra stadskärnan mer attraktiv (Bergström 2000, 333).   

Samma studie, Bergström (2000, 337-338) visar ett positivt samband 

mellan per capitaförsäljningen i en kommun och etableringen av ett externt 

köpcentrum. Ökar per capitakonsumtionen i ett externt köpcentrum under 

ett år med 500kr så ökar också den totala konsumtionen för daglig- och 

sällanköpsvarorna 170kr ytterligare (figur 4). Det är framförallt dagligvaror 

som konsumenter från kringliggande kommuner tenderar till att köpa. 

 

 

Figur 4: Den totala försäljningen per capita i en kommun och dess ökning förutsatt att det externa 
köpcentrumets försäljning ökar med 500kr. 
 

Källa: Bergström 2000, 338. 
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3.6. Effekter på trafikplanering 
 

Slutligen kan även externa etableringar längs förbifarter ge upphov till en 

konflikt i den kommunala praktiken mellan att stärka bostads- och 

verksamhetsortens attraktivitet och att nå de nationella målen rörande 

transport och miljö. Hagson et al. (2001, 28) beskriver att en förbifart ses 

som en tillgång i kommunens expansion och som en betydande 

infrastrukturinvestering som inte tynger kommunens ekonomi, förbifarten 

ska också hjälpa kommunen att avleda genomfartstrafik från centrala delar. 

Samtidigt innebär förbifarterna följdetableringar i egenskap av externa 

handelsetableringar och andra verksamheter ses som positiva för 

kommunens serviceutbud och arbetsmarknad. 

Samma studie behandlar också om de mer långsiktiga konsekvenserna 

rörande förbifarterna när dessa byggs en bra bit utanför städerna för att 

begränsa störningar på omgivande bebyggelse. En snar tid efter, och ibland 

t.o.m. innan förbifarten öppnas börjar det ändå byggas i anslutning till den. 

Många gånger handlar det om byggnader inrymmande olika former av 

handel som väljer att lokalisera sig i närheten av förbifarten. När förbifarten 

blir en trafikled kantad av bebyggelse smälter den successivt samman med 

den befintliga stadens bebyggelse. Utvecklingen leder till att förbifarten blir 

en genomfart där en ökad andel lokal trafik färdas. Förbifartens 

ursprungliga syfte försummas samtidigt som en rad av oönskade bieffekter 

uppstår (Ibid, 2-3).   

 

4. Bakgrund 
 

För att på bästa sätt kunna förstå handelsutvecklingen i Umeå är det 

fördelaktigt att känna till vissa förutsättningar som kan få konsekvenser för 

handeln. 

I samband med Umeåprojektet och en komplett ringled blir en del områden 

gynnsamma för verksamheter som är beroende av närhet till 

transportleder vilket illustreras i figur 5. Ersboda, Klockarbäcken och 

Söderslätt (Entré Syd på kartan) är exempel på sådana områden som i 
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framtiden kan visas sig dra nytta av den tillgänglighet som ringleden 

medför (Umeå kommun 2011, 26 ). 

 

 

Figur 5: Nya fördelaktiga områden för verksamheter i anslutning till trafikleder skapas genom en komplett 
ringled.   

 

Källa: Umeå kommun 2011, 26.  

 

4.1. Befintlig externhandel 
 

Umeå har sedan tidigare tre externa handelsområden. I nordöstra Umeå 

ligger Ersboda där stadens största handelsområde finns med bl. a. två stora 

livsmedelsbutiker, Coop Forum och Willys. Utöver världens största 

Intersport finns även många andra större butiker som Jula, Biltema 

NetonNet och Barnens Hus. Strömpilen med en handelsyta på 22 000kvm är 

ett annat handelsområde i sydvästra Umeå vid Umeälven. Köpcentret 

öppnade hösten 1998 och har idag 21 butiker. Klockarbäcken är ett annat 
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handelsområde beläget i västra Umeå. I dagsläget är endast Mediamarkt 

och K-rauta etablerade i området (ArrivalGuides 2013). 

 

4.2.  Handelsförhållandet i Umeå 
 

För att bättre kunna analysera hur ett fjärde externt handelsområde i Umeå 

kan påverka befintliga externetableringar är det nödvändigt att ha en bild 

över hur handelsförhållandet ser ut vid Umeås befintliga handelsområden 

som många gånger skiljer sig åt huruvida konsumenterna väljer att göra 

sina huvudsakliga inköp. I en studie av Bars och Sundström (2011, 55) 

undersöktes handelsförhållandet vid Umeås befintliga handelsområden och 

vilket av Umeås handelsområden som konsumenterna väljer att handla vid i 

störst utsträckning. Resultatet visar att knappt hälften av konsumenterna 

valde Strömpilen, samtidigt valde två femtedelar Ersboda medan drygt en 

tiondel av konsumenterna valde Klockarbäcken. 

I samma studie undersöktes konsumenternas inköpsfrekvens vid de olika 

handelsområdena. Resultatet visar att en betydligt mer frekvent handel 

skedde vid Ersboda och Strömpilen jämfört med Klockarbäcken (Ibid, 55-

56). 

I Umeå är det viktigt med tillgång till bil eller god kollektivtrafik i samband 

med inköp av sällanköpsvaror då dessa kan vara otympliga och besvärliga 

att transportera. Resultatet från en undersökning i Garvill (2003, 28) visar 

att drygt trefjärdedelar av icke-bilisterna i staden ofta eller ganska ofta 

beger sig till centrum om de ska inhandla sällanköpsvaror då dessa butiker 

lättare nås med buss jämfört med andra inköpsställen.  

Även hur en externetablering på Söderslätt kan påverka besöksfrekvensen 

vid Umeås befintliga handelsområden undersöktes i studien av Barsk & 

Sundström (2011, 69-70). Resultatet visar för Ersbodas del på en 

försumbar minskning samtidigt som konsumenternas besök vid 

Klockarbäcken kan upphöra helt i större utsträckning även om det är 

många konsumenter som kommer att behålla samma besöksfrekvens. I 

Strömpilens fall är det få konsumenter som kommer att besöka 

handelsområdet lika frekvent som tidigare i samband med en extern 

etablering på Söderslätt.  
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Söderslätts handelsområde (figur 6) medför en ny handelsareal på totalt 

cirka 81 000 m² BTA (Bruttoarea) varav cirka 36 000 m² utgörs av IKEAs 

möbelvaruhus och cirka 45 000 m² utgörs utav köpcentrumet IKANO som 

också planeras inrymma en större dagligvaruhandel. Handelsområdet på 

cirka 77 000 m² sällanköpshandel har ett regionalt upptagningsområde. 

Dagligvaruhandeln som lokaliserat sig på Söderslätt medför en mer 

betydande inverkan på den befintliga handeln inom det lokala 

upptagningsområdet (Umeå kommun 2012, 4). 

2500 bilplatser anläggs mot de huvudsakliga transportlederna E4 och E12. 

Byggnationens västra sida blir också den livliga framsidan för kunderna. 

Söderslätt kommer att fungera som en entré till staden.  De stora 

byggnaderna ska förenas med omgivningen för att göra det trevligt för 

besökare vilket medför handelsområdets gröna uppdelning gällande 

parkeringsytor. Avgränsande gräsytor, träd eller buskar medför också att 

vegetation sparas, kompletteras och nyplanteras (Ibid, 6).    

 

 

Figur 6: Skiss över den framtida etableringen på Söderslätt. 

 

Källa: Umeå kommun 2012, 6. 
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5. Resultat 
 

I följande kapitel presenteras resultatet från intervjuerna. Precis som de 

tidigare studierna har resultatet delats in i olika teman för att lättare kunna 

knytas samman i den efterföljande diskussionen.  

 

5.1. Lokalisering & Tillgänglighet  
 

Handelns lokalisering har ofta ett samband med transportleder då många 

verksamheter är beroende av tillgänglighet något som kan underlättas 

genom ny vägdragning. Anders Kjellander, näringslivsutvecklare på Umeå 

kommun menar att intressanta knutpunkter kan uppstå i samband med 

byggandet av vägar. IKEA och IKANO på Söderslätt är ett typexempel på en 

sådan knutpunkt mellan två vägar som delar på sig och den nya ringleden 

också kan öppna upp för fler knutpunkter där intressant handel kan uppstå. 

Kjellander menar också att ringledens Västra länk kan gynna 

Klockarbäckens handelsområde som än så länge är relativt outbyggt. 

Även Elin Bäckman, kommunikationschef på Coop Nord menar att 

ringleden kan gynna tillgängligheten till handeln. Kunder från Vännäshållet 

når lättare Ersboda genom den nya ringleden vilket bl. a. talar för Coop 

Forums etablering på handelsområdet. Erik Sandemo, Svensk handel anser 

också att Norra länken har gett Vännäsborna och boende väster om staden 

en betydligt större närhet till Ersbodaområdet än vad som var fallet 

tidigare. Enligt Sandemo hade naturligtvis ringleden haft stor betydelse 

redan för två decennier sedan. Sandemo understryker också att 

tillgänglighet är det mest avgörande för all handel genom infartsvägar och 

plats för parkeringar. I stadskärnan är det parkeringshus som gäller medan 

det är stora p-ytor i externa lägen.  

För handelsetableringar är det är även fördelaktigt med ett närbeläget 

kundunderlag. Gällande tillgängligheten på Söderslätt menar Kjellander att 

många tegsbor kommer få väldigt nära till den nya etableringen. Det skapas 

därmed närbutiker som gör att bilburna i området inte behöver åka lika 

långt som tidigare.  
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Även cityhandeln kan dra nytta av att kunderna bor närmare butikerna i 

samband med att en stad förtätas. Thomas Nilsson, VD för Umeå C menar 

att staden och dess butiker blir tillgänglig för fler människor om den 

förtätas och om fler människor bor i staden 

 

5.2. Konkurrensen 
 

Ett nytt starkt handelsområde lockar mycket människor samtidigt som en 

ökad konkurrens uppstår för den befintliga handeln och butikerna inne i 

city. Kjellander menar att människor kommer spendera pengar vid en ny 

handelsetablering på Söderslätt vilket innebär att viss handel uteblir på de 

tidigare inköpsplatserna. Samtidigt menar Kjellander att Umeå är lyckosamt 

i hänseende av att staden växer med cirka 1000 personer per år. Ett 

konsekvent tillskott av köpkraft varje år ger bra förutsättningar för mer 

handel.       

Vad det gäller Söderslätts konkurrens gentemot de befintliga externa 

handelsområdena tror Nilsson att Strömpilen och Klockarbäcken kommer 

få det betydligt tyngre i framtiden. Det förklarar han med att 

konsumenterna vill ha mycket på ett ställe vilket erbjuds i centrum och på 

IKEA, IKANO i framtiden. Med tanke på att det bor cirka 15 000 personer på 

Ersboda tror också Nilsson att handelsområdet på Ersboda kommer att 

utgöra en stark enhet i framtiden något som idag redan är fallet med flera 

starka butiker. Bäckman finner också att Strömpilen och Klockarbäcken i 

framtiden kan få de tufft beroende på framtida butiker som etablerar sig. 

Strömpilen har redan fått stänga igen butiker innan IKEA etablerat sig och 

ligger dessutom förhållandevis nära Söderslätt. 

Enligt Kjellander sker den viktigaste handeln i centrum vilket också 

påverkar kvällsekonomin med bl.a. biografer, restauranger och krogar. Det 

är viktigt att både kommunen och fastighetsägarna jobbar för att göra 

centrum attraktivt menar Kjellander. Nilsson menar också att centrum är 

viktig för handeln och att centrum därför måste jobba ännu mer för att vara 

en mötesplats med caféer, restauranger och med mer udda butiker som 

lockar. Mode är en typisk sak som definitivt ska vara i centrum och inte på 

ett externt handelsområde enligt Nilsson.  
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Sandemo menar att centrumhandeln har gynnats av att Umeå splittrat 

externhandeln i tre och i framtiden fyra områden. Den nya ringleden 

medför ingen negativ effekt på centrumhandeln även om det blir lättare att 

färdas mellan externa etableringar 

 

5.3. Handeln påverkas 
 

En IKEA-etablering har potential att attrahera kunder från närliggande 

kommuner. En tillströmning av köpkraft får inte bara positiva effekter på 

enskilda handelsområden utan också för det övriga näringslivet. Kjellander 

menar att Umeå i dagsläget har för få tillresande som besöker staden för att 

handla med tanke på att det är frågan om en regionhuvudort. Med ett IKEA 

och IKANO på Söderslätt tror Kjellander att fler människor från de 

närliggande städerna Örnsköldsvik, Skellefteå och Lycksele men även från 

det övriga omlandet kan lockas till att besöka Umeå i större utsträckning än 

tidigare.  

Umeå kommun söker fler anledningar för att fler ska besöka staden. I 

samband med IKEA-etableringen ser Kjellander en god möjlighet för 

shoppingturism, där människors huvudsakliga skäl för att besöka Umeå är 

för att handla. Därigenom menar Kjellander att det övriga näringslivet kan 

gynnas, dels de som arrangerar resorna men också hotell, nöjesarrangörer, 

restauranger och liknande. Nilsson ser också att Umeå i framtiden kommer 

att besökas av både Skellefteåbor och Öviksbor i större utsträckning men 

även Luleåbor som ser Umeå som en attraktivare stad att besöka än 

Haparanda med sin IKEA-etablering. I framtiden tror även Nilsson att det 

finns större möjlighet till en typ av shoppingturism där man exempelvis kan 

göra ett paket med hotell och ett besök på Norrlandsoperan eller Folket Hus 

samtidigt som det finns möjlighet att lyfta fram stadens pubar och 

restauranger för att visa stadens attraktivitet.     

IKEA-etableringar genom åren haft en stark dragningskraft på 

konsumenter, vilket också förväntas i Umeås fall. Kjellander tror att trots de 

positiva dragningseffekter som IKEA kan ha på Umeå som stad så måste 

ändå de befintliga handlarna uppfatta IKEAs etablering som en konkurrent 

om pengarna. För de befintliga handlarna kan det ändå vara bra att känna 
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av konkurrensen vilket leder till att man vill göra sig än mer attraktiv, 

därigenom höjs centrumkärnans och handelns kvalité. 

Nilsson ser stor potential i Umeå med bl.a. nya Kungspassagen med 20-30 

butiker ytterligare. Det gäller att dessa butiker kan skapa en attraktion så 

att människor väljer centrum då man vill ha något nytt och spännande. 

Umeå C måste se till att staden är klar med parkeringar och logistik så att 

man lätt kan förflytta sig mellan aktuella platser, även informera om 

öppettider och liknande menar Nilsson. IKEA drar kunder men sedan ligger 

utmaningen i att få de att de besöka något mer i Umeå än bara Söderslätt. 

Bäckman tror att det kan vara till centrumhandelns fördel att i framtiden 

anpassa sina öppettider mer till de externa köpcentrerna då det kan finnas 

en risk att de utifrån som besöker Söderslätt och IKEA aldrig kommer in till 

centrum. Samtidigt beror det också på vad centrum erbjuder i form av 

restauranger, hotellpaket osv. 

Inledningsvis nämndes att IKEA:s etablering på Birsta i Sundsvall av vissa 

forskare som orsaken till att Sundsvalls centrumhandel utarmats. Vissa kan 

därmed se skeptiskt på externa handelsområden och oroa sig för en 

liknande utveckling i Umeå. Enligt Kjellander skiljer sig dock etableringen 

på Söderslätt från Birstas handelsområde utanför Sundsvall. Birsta ligger 

1,5 mil från city medan Söderslätt ligger 2km från absoluta centrum. 

Dessutom blir inte etableringen på Söderslätt lika stor med ett IKEA och ett 

IKANO-varuhus då det inte går att bygga speciellt mycket mer runt omkring 

utöver det som redan är planerat.  

Nya kundflöden som besöker Umeå för IKEA:s skull kommer enligt 

Sandemo säkerligen också att besöka stadskärnan och därigenom gynna 

centrumhandeln samtidigt som IKEA:s utbud kommer bli en rätt så tuff 

konkurrent för de branscher som finns i centrum. I synnerhet de branscher 

som ägnar sig åt heminredning och säljer andra produkter till hemmet. 

Samtidigt som en del butiker inte klarar konkurrensen kommer det bli en 

större kaka att dela på för handlarna då Umeås totala omsättning. enligt 

Sandemos beräkningar kommer att öka med cirka en och en halv miljard i 

netto utöver dagens befintliga siffra på cirka åtta miljarder. Då resultatet 

från den rådande handelsutvecklingen visar sig 2015,2016 tror Sandemo 

att Umeå åter igen kommer vara norrlands största handelsstad.     
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5.4. Skillnad på hur olika kundgrupper handlar 
 

Sandemo finner att det är svårt att veta exakt varifrån de som konsumerar i 

staden kommer. Samtidigt som det är många umeåbor som handlar i staden 

är det mer en fråga om vilken kategori man tillhör än vart man kommer 

ifrån. Besökare från Örnsköldsvik, Skellefteå och Luleå har troligvis ett helt 

annat syfte med sitt besök, enligt Sandemo. De lägger mer tid i stadskärnan 

som innehåller mycket mer än handel med sitt kulturella utbud samt med 

sin kvällsekonomi och restauranger, vilket inte finns på samma sätt på 

externa handelsområden.  

Nilsson tror att många av de konsumenter som kommer från Vännäs och 

framförallt Holmsund som är mera som en sovstad till Umeå kommer för att 

handla på stormarknaderna, Ica Maxi, Coop Forum men även Biltema, Jula 

och liknande.  Av allt att döma är ändå en klar majoritet av 

centrumhandlarna Umeåborna själva. Samtidigt menar Sandemo att en 

barnfamilj från Åsele i största sannolikhet kommer styra bilen mot 

Söderslätt och genom ringleden med Västra länken slutligen hamna utanför 

IKEA. Det finns en tendens att folk från landsbygden drar sig mer än en 

stadsbo för att besöka stadskärnan och köra in i parkeringshus, tror 

Sandemo. Det känns det tryggare att istället parkera på en stor öppen 

parkeringsplats.  

Vad det gäller de externa etableringarna tror Bäckman att det är många 

Umeåbor som handlar där. Samtidigt lockar unika butiker som Biltema och 

Netonnet kunder från andra orter som saknar dessa butiker. För Coop 

Forums del är det dock Umeåbor som handlar mat som utgör det 

huvudsakliga kundunderlaget. 

Det finns ofta skillnader mellan hur olika kundgrupper väljer att göra sina 

inköp. Ålder eller familjesituation kan många gånger spela roll. Bäckman 

finner här att färre barnfamiljer handlar i staden då ett typiskt beteende är 

att man handlar allt till vardagen i närbutiken eller på en stormarknad. 

Möjligtvis åker man in till centrum för att köpa något mer exklusivt. 

Kjellander menar att de som handlar i externa handelsområden ofta har bil. 

Mycket faciliteter för barnen, lämpliga restauranger och liknande gör att 
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det kan vara attraktivt för barnfamiljer. En ung vuxen singelman eller 

kvinna skulle troligtvis hellre föredra att besöka staden, tror Kjellander. 

Nilsson tänker sig också en mer behovsanpassad handel som inkluderar 

mycket livsmedel för barnfamiljerna vilket återfinns i externa lägen medan 

centrumkärnan mer står för sällanköpshandel och shopping. Således är det 

troligen mer ungdomar och framförallt kanske äldre också som kommer 

besöka centrumkärnan primärt även om det är mycket generellt. Sandemo 

tror också att barnfamiljer helst besöker externa handelsområden och att 

dessa i framtiden också kommer att dra sig till IKEA och IKANO i en stor 

utsträckning där det också är tidseffektivt att handla. Sandemo menar 

samtidigt att redan när barnen frigör sig från sina föräldrar i övre tonåren 

är det stadskärnans utbud som drar och en mer upplevelse- och 

shoppingbetonad handel efterfrågas. Grovt generaliserat menar också 

Sandemo att barnfamiljer med sina barnvagnar och bilar inte i någon större 

utsträckning lockas till att besöka stadskärnan. 

 

5.5. När handlar människor i Umeå? 
 

Kjellander menar att ”peaken” där människor handlar som mest är närmast 

orubblig vilket i staden är efter arbetstidens slut och på helger. Vid externa 

etableringar är trycket ännu högre på helger och inte så mycket efter 

jobbet. Nilsson tror också att handeln är mer koncentrerad till veckoslutet 

och menar också att stadens tillgänglighet är större idag än vad den var för 

ett antal år sedan nu när fler bor och jobbar i staden vilket kan bidra till 

snabba impulser och snabba inköp. Även enligt Nilsson råder det en än mer 

påtaglig handel kvällstid och framförallt på helger. En mer behovsrelaterad 

handel kräver tillgång till bil då man handlar större volymer av livsmedel.    

Även Bäckman finner att den största handeln i staden sker på helgen, kl 11 

på lördag och framåt. Då det gäller de externa handelsetableringarna har de 

senare öppettiderna möjliggjort en jämnare kundström på Coop Forum 

under veckan jämfört med vad som var fallet för 15-16 år sedan. Samtidigt 

är handeln ändå koncentrerad till veckoslutet.    

I stadskärnans fall finner Sandemo en påtaglig koncentration av shopping 

till lördagar och veckoslut. Förhållandet på externa handelsplatser är 



27 
 

denamma med väldigt mycket veckoslutshandel. Människor handlar när de 

inte jobbar eller möjligtvis på lunchen som kan vara fallet i city där det kan 

röra sig mycket folk om det är vackert väder, i detta fall talar vi om alla 

veckans dagar.   

Sandemo menar också att det finns två typer av shopping. Dels den som 

handlar om att fylla på lagret, man använder bil och det ska gå fort, vara 

tidseffektivt och det ska vara bra priser för att man ska vara beredd att köra 

en längre sträcka något som även kan underlättas genom den nya ringleden. 

Den andra kategorin är en mera lustbetonad shopping där man inte har 

bestämt sig för vad man ska handla innan. I detta fall kan man gå runt i flera 

timmar, stanna och äta och liknande. Då spelar ringleder och 

kommunikationer mindre roll och handeln är en del av upplevelseindustrin, 

ett sätt att ha roligt på.  

 

5.6. Effekter och omstruktureringar 
 

Etableringen på Söderslätt kommer att leda till omflyttningar för butikerna, 

tror Kjellander. Vissa kan lämna city för att hamna ute vid IKEA, IKANO 

samtidigt som andra dubbeletablerar eller också de som kommer till city 

för att Umeå blir intressantare stort sett. Nilsson tänker sig också att många 

butiker dels lämnar centrum för IKANO eller dubbeletablerar sig. IKEA är 

en naturligt stor tillgång medan butikerna i IKANO-huset också kan vara en 

konkurrent till centrumhandeln. Således kommer en del butiker säkert att 

känna av konkurrensen och få det tungt. Samtidigt innebär etableringen på 

Söderslätt att handeln i Umeå kommer att stärkas rejält då liknande IKANO-

hus omsätter en miljard på något år, tror Nilsson.    

Ersbodas handel kommer enligt Bäckman att vara fortsatt stabil i 

framtiden. Med både Coop Forums och Willys livsmedelsbutiker blir det 

större dragningskraft på fler kundgrupper i området som kan besöka båda 

butikerna. Starka butiker som Intersport, Jula, Biltema, Netonnet och även 

stadens bästa systembolag bidrar till att stärka handeln på Ersboda. 

I och med en stor etablering i söder tror Sandemo att Umeås handelskarta 

kommer att ritas om rätt så ordentligt. Etableringen på Söderslätt är för 

liten och kommer inte att kunna rymma alla som egentligen vill etablera sig 
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i närheten av IKEA. Det innebär att övrig handel som inte ryms på IKEA-

området eller i stadskärnan i praktiken bara har ett ställe att etablera sig på 

i framtiden vilket blir uppe på ett utbyggt Ersbodaområde. I översiktsplaner 

är det avsatt ett område för framtida volymhandel som ännu inte är 

detaljplanelagt men det är där vi kommer se den stora expansionen av 

annan handel av volymkaraktär, menar Sandemo som också är fast 

övertygad över att handeln vid Klockarbäcken och Strömpilen kommer 

reduceras på sikt. Enligt Sandemo kommer det följaktligen i framtiden att 

bli en handelsaxel som går nord, syd. Med ett förstärkt Ersboda, Mariedal, 

ett starkt centrum och en stark handel på Söderslätt.     

Sandemo menar att Mediamarkt på Klockarbäcken i framtiden säkerligen 

vill ligga intill Elgiganten. Dessa kommer röra sig närmare varandra och när 

de inte får plats på Söderslätt kommer de måsta etablera sig på Ersboda. 

 

6. Sammanfattande diskussion 
 

I det sista kapitlet besvaras frågeställningarna som presenterades 

inledningsvis. Här jämförs också resultatet från intervjuerna med de 

tidigare studierna. Även här är kapitlet uppdelat i olika teman. 

 

6.1. Lokalisering och tillväxt 
 

Gällande externhandelns lokalisering och tillgänglighet skiljer sig inte 

resultatet nämnvärt från tidigare studier. Precis som Hagson (2001) visar 

resultatet att tillgängligheten är den mest avgörande faktorn för handel. 

Intervjuerna pekar bl. a. på att den nya ringleden runt Umeå har stor 

betydelse för Ersbodas handelsområde med en ökad tillgänglighet för 

kunder som kommer inåkandes från stadens västra delar och Vännäs. Att 

externhandelns tillgänglighet är viktig för bilburna menar också Hagson 

(2001) som visar att branscher rörande detaljhandel har mycket stor 

trafikgenerering (figur 1). Samtidigt tenderar den här typen av företag att 

lokalisera sig nära transportleder där framförallt stormarknader och 

livsmedelsbutiker genererar mest trafik. I relativt stor utsträckning är 
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också stormarknader och livsmedelsbutiker intresserade av att lokalisera 

sig nära en förbifart då det är viktigt för butikerna att kunna nås på kort tid. 

 

6.2. Konsumentperspektivet 
 

Vad det gäller konsumenternas syn på handeln visar resultatet och likaså 

tidigare studier på att avståndet har betydelse för hur man handlar. 

McGoldrick & Thompson (1992) och Usterud Hansen & Fosli (1998) visar 

på att konsumenter generellt sett accepterar en längre inköpsresa för att 

handla på externa handelsetableringar jämfört med vad som är fallet för de 

konsumenter som handlar i staden. Kunder boendes utanför staden är 

många gånger bilburna och väljer helst att besöka ett extern köpcentra 

framför staden där det råder sämre parkeringsmöjligheter. I intervjuerna 

förs liknande resonemang. Intervjuerna visar också att konsumenter som 

kommer inåkandes från orter utanför Umeå tenderar till att i första hand 

besöka externa handelsområden med goda parkeringsmöjligheter, 

stormarknader och andra unika butiker.  

När det handlar om mer långväga resor för kunderna från andra städer och 

man talar om shoppingturism pekar resultatet på att det är centrums utbud 

med andra saker utöver handel som lockar, exempelvis kulturellt utbud och 

restauranger osv. Resultatet visar också på att personer som kommer från 

de största omkringliggande städerna har ett mer upplevelsesinnat syfte 

med sitt besök. Då det gäller shoppingturismen är detta ett sätt för 

besökarna att ha trevligt. Utöver själva handeln stannar man även och äter 

osv. och det finns inga direkta krav på tidseffektivitet från konsumenternas 

sida. Många gånger har man heller inte bestämt sig i förväg för vad man ska 

handla. Usterud Hansen & Fosli (1998) menar också att konsumenterna 

som handlar i staden är mer öppensinnade för vad de ska handla. 

Konsumenterna som handlar i staden gör dessutom mer spontana inköp 

jämfört med som är fallet i mer externa lägen där konsumenterna i större 

utsträckning är på en planerad inköpsresa. 

Resultatet från intervjuerna visar att barnfamiljer handlar vid externa 

köpcentra i större utsträckning än i staden. Detta förklaras av att det i 

externa lägen finns en mer behovsanpassad handel med mycket livsmedel, 

dessutom erbjuds mer faciliteter för barnen. Det är även mer tidseffektivt 
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att handla vid ett externt köpcentra. De tidigare studierna ser också att 

familjestrukturen spelar roll för hur konsumenterna väljer att göra sina 

inköp. Den behovsanpassade handeln som i resultatet beskrivs kan kopplas 

till resonemang av Usterud & Hansen & Fosli (1998) och Ivehammar & 

Svensson (1996). Där förklaras småbarnsfamiljernas och de större 

hushållens benägenhet att välja ett externt köpcentra av en bättre 

lönsamhet och ett mer effektivt utnyttjande av mängdrabatter och storpack.   

 

6.3. Konkurrensen 
 

Centrumföreningars verkan för stadsförnyelseprogram ses av Tornberg & 

Hansen som förklaringen till varför stadskärnorna klarat konkurrensen 

från externa etableringar relativt bra. Man menar också att stadskärnornas 

sociala och fysiska förutsättningar spelar roll. Detta kan kopplas till 

Nilssons (VD för centrumföreningen, Umeå C) resonemang som också 

menar att det är viktigt att jobba för att göra centrum till en mötesplats med 

restauranger och caféer samtidigt är det viktigt att kunna erbjuda mer 

unika butiker. Kjellander menar också att kvällsekonomin med biografer, 

restauranger, krogar och liknande påverkas av den handel som sker i 

centrum. Således är också centrumhandeln den viktigaste handeln, enligt 

Kjellander som representerar det kommunala perspektivet, vilket kan vara 

en stor anledning att stadskärnan inte konkurreras ut. Kjellander tror också 

att de positiva dragningseffekter som IKEA kan ha på Umeå som stad trots 

allt måste ses som en konkurrent av de befintliga handlarna. 

Centrumkärnans och handelns kvalité kan därigenom höjas då befintliga 

handlare måste göra sig än mer attraktiva.  

Bergström (2000) menar att en externetablering också kan gynna den 

övriga handeln genom att ge upphov till en överspillningseffekt.  

Konsumenter från kringliggande områden kompletteringshandlar i den 

närliggande staden utöver den handel som sker vid det attraktiva externa 

köpcentret. Även resultatet från intervjuerna pekar på att en extern 

etablering med ett IKEA på Söderslätt kan gynna handeln i Umeå. Nya 

kundflöden som besöker Umeå för IKEA:s skull kommer enligt Sandemo 

säkerligen också att besöka stadskärnan och därigenom gynna 

centrumhandeln. Dock kommer IKEA:s utbud att bli en tuff konkurrent för 
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de branscher som finns i centrum, i synnerhet de branscher som ägnar sig 

åt heminredning och säljer andra produkter till hemmet. Samtidigt som en 

del butiker inte klarar konkurrensen kommer det totalt sett bli en större 

omsättning som handlarna i Umeå kan dela på. Etableringen av IKEA ökar 

också möjligheterna för shoppingturism, menar Kjellander, vilket kan 

gynna övriga näringslivet. Även Nilsson ser en ökad shoppingturism 

framför sig med möjligheter att göra olika resepaket som kan involvera 

olika delar av näringslivet, exempelvis paketpris på en hotellvistelse och ett 

besök på Norrlandsoperan.    

 

6.4. Umeås framtida handelskarta 
 

Det är alltid intressant att försöka tyda vilken riktning Umeås 

handelsutveckling kommer att ta i framtiden. Resultatet från intervjuerna 

visar på att en IKEA-etablering på Söderslätt förmodligen kommer att leda 

till omflyttningar gällande citybutikernas lokalisering där vissa vill 

lokalisera sig vid IKEA, IKANO och lämnar city. Vissa butikskedjor 

dubbeletablerar samtidigt som andra kommer till city för att Umeå har 

blivit mer eftertraktat stort sett. Den totala handeln i Umeå förväntas 

stärkas ordentligt.      

Klockarbäcken och framförallt Strömpilens handelsområde tros få det svårt 

i framtiden och kommer inte att kunna stå sig i konkurrensen gentemot 

Centrum, Ersboda och Söderslätt. Strömpilen ligger förhållandevis nära 

Söderslätt och många butiker har redan innan IKEA:s etablering stängt sin 

verksamhet. Undersökningen från Barsk & Sundström (2011) visar också 

på att inköpsfrekvensen bland konsumenterna i Strömpilens fall kan 

minska i samband med en extern etablering på Söderslätt. Ersbodas 

handelsområde förväntas däremot i framtiden att vara stabilt med två stora 

livsmedelsbutiker som skapar ett frekvent besökande tillsammans med 

många andra redan starka butiker. Det finns också ett stort kundunderlag 

på Ersboda som har handelsområdet nära till hands vilket också talar för en 

gynnsam handelsutveckling.  

Etableringen på Söderslätt kommer inte att kunna rymma alla de butiker 

som vill lokalisera sig i närheten av IKEA i framtiden. Det kan tänkas att två 
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stora aktörer som Mediamarkt på Klockarbäcken och Elgiganten på 

Strömpilen kommer att vilja dra nytta av varandras dragningskrafter i 

framtiden vilket i praktiken kommer leda till att dessa två etablerar vid 

Ersboda då det inte finns plats på Söderslätt. En betydande expansion av 

volymhandel förväntas därigenom ske på ett utbyggt Ersoboda. 

Följdaktilgen kommer det enligt Sandemo att bli en handelsaxel som går 

nord, syd. Ett förstärkt Ersboda, Mariedal, ett starkt centrum och en stark 

handel på Söderslätt. 

IKEA:s etablering på Söderslätt har alltså potential att rita om Umeås 

handelskarta rätt så ordentligt. 
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