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Bakgrund, syfte och mål

• Bakgrund: Nybro kommun är i behov av en genomlysning av handeln, dess 
utveckling, marknadsförutsättningar, framtida potential, möjligheter och hot. 

• Syftet är att Nybro kommun skall få ett kunskapsmaterial som kan fungera som 
underlag vid politiskt ställningstagande samt vid frågeställningar kring handelns 
utveckling samt att engagera handelns intressenter i arbetet med att utveckla 
handeln i Nybro. Resultaten från handelsutredningen kan användas vidare för 
att utforma en handelsstrategi för kommunen.

• Mål:

- Kartlägga marknadsförutsättningarna för handel i kommunen och i regionen.

- Analys av Nybro stadskärna.

- Redogöra för handelns utvecklingspotential och ge förslag till åtgärder för att 
stärka handeln.



Marknadsförutsättningar
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Marknadsförutsättningar - Demografi

NULÄGE: Befolkningsutveckling år 2003-2013

• Negativ utveckling i Nybro kommun (-2,0 procent).
• Åldergruppen 65-79 år har ökat, 10-15 år har minskat.
• Kalmar län minskar svagt (-0,4 procent), riket som helhet starkare (+7,5 procent)

FRAMTID: Befolkningsprognos till år 2021

• Förväntad befolkningsutveckling (-1,2 procent), negativt för Nybros handel

Källa: SCB/respektive kommun. Index 100 = år 2013.

Nybro 2013:
19 489

Nybro 2021:
19 246
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• Större utpendling än inpendling (pendlingsnetto -1 012 personer år 2013)

- Mindre dagbefolkning inverkar negativt på handeln.

• Tätortsgrad Nybro stad cirka 65 procent

- En hög tätortsgrad gynnsamt för handeln pga mindre spridning.

• Turism nyckeltal (2013)

- Hotell, stugby, vandrarhem och camping:       
ca 1 gästnatt per invånare (rikssnitt: 4).

- Beläggningsgrad HSV: 32 procent, låg 
andel helgbesök.

- Antal fritidshus per 1 000 invånare:
ca 26 st (rikssnitt: 44 st).

Marknadsförutsättningar - Demografi

Källa: nybro.se
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• Köpkraften är det konsumenterna spenderar i detaljhandeln.

• Varje svensk lägger cirka 60 000 kr/år
- cirka 50 % på dagligvaror och 50 % på sällanköpsvaror

• I framtiden lägger vi en större andel på sällanköpsvaror.

• Befolkningsutvecklingen har stor påverkan på köpkraftens 
utveckling.

Marknadsförutsättningar - Köpkraft

Sällanköpsvaror: kläder, skor, 
möbler, hemutrustning, järn-
och byggvaror, 
hemelektronik, böcker, 
leksaker, sportartiklar mm.

Dagligvaror: livsmedel, tobak, 
tidningar, blommor, 
systembolag, apotek.
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• Köpkraften i Nybro ökar under de närmaste åren 

- Dagligvaror (DV): 584 mkr år 2013 -> 603 mkr år 2021 (+19 mkr)

- Sällanköpsvaror (SV):  506 mkr år 2013 -> 606 mkr år 2021 (+100 mkr)

• I regionen i övrigt sker en starkare ökning av köpkraften, vilket gynnar handeln. 

• Men konkurrensen om kunderna är hård: ökad koncentration av 
handelsutbudet.

• Samt…

Källa: HUI och Konsumtionsprognosgruppen (KPG). Index 100 = år 2013.

Marknadsförutsättningar - Köpkraft
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Källa: HUI, Handeln i Sverige

• Dagligvaruhandeln i Nybro kommun omsatte 588 miljoner kronor år 2013, 
en ökning med 1 procent sedan 2012.

• Positiv utveckling i marknadsområdet 2008/2013, dock lägre än riket.

Marknadsförutsättningar – Handel
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Källa: HUI, Handeln i Sverige

• Sällanköpsvaruhandeln i Nybro kommun omsatte 315 miljoner kronor år 
2013, en minskning med 2 procent sedan 2012.

• Svagt positiv utveckling i marknadsområdet 2008/2013, svagare än riket.

Marknadsförutsättningar – Handel
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• År 2000 uppgick försäljningsindex för dagligvaror till 104 i Nybro kommun.

• Försäljningsindex för dagligvaror uppgår år 2013 till 94, vilket innebär att 
omsättningen inte riktigt motsvarar kundunderlaget i kommunen.

Marknadsförutsättningar - Försäljningsindex

96 procent av Nybros 
befolkning gör sina 
dagligvaruinköp i 

hemkommunen, 4 procent 
i Kalmar kommun.

Källa: HUI, Handeln i Sverige
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• År 2000 uppgick försäljningsindex för sällanköpsvaror till 70 i Nybro kommun.

• Försäljningsindex för sällanköpsvaror uppgår idag (2013) till 55, vilket innebär 
att handeln omsätter mindre än vad det befolkningsmässiga underlaget 
medger.

Marknadsförutsättningar - Försäljningsindex

60 procent av Nybros 
befolkning gör sina inköp 

av sällanköpsvaror i 
Kalmar, 37 procent i 

hemkommunen, 2 procent 
via internet.

Källa: HUI, Handeln i Sverige
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• Sällanköpsvaruhandeln delas in i underbranscherna beklädnadshandel, 
fritidshandel samt detaljhandel med hemutrustning.

- Omsättning Nybro kommun: 315 mkr

• Underbranscherna står för interna skillnader i försäljningsindex.

- Starkast försäljningsindex har hemutrustningshandeln.
- Hemutrustning står för störst andel av sällanköpsvaruhandeln (47 procent).

Marknadsförutsättningar - Branschstruktur

Källa: SCB och HUI, Handeln i Sverige. 
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Marknadsförutsättningar - Slutsatser

• Efterfrågesidan:

• Upptagningsområdet för handeln i Nybro begränsas 
av stark konkurrens från i huvudsak Kalmar men även 
Växjö…..

• ….därmed begränsade möjligheter att locka kunder 
från andra kommuner. 

• Tillväxten i köpkraft härleds enbart till 
inkomstökningar, ej ökning i befolkning.

• Utbudssidan:

• Relativt god utveckling i dagligvaruhandeln senaste 
åren, dock ett visst utflöde (cirka 6 procent).

• Sällanköpsvaruhandeln i Nybro har en svagt negativ 
tillväxt. Starkt utflöde (cirka 45 procent).

• Utflödet ökar ej. Försäljningsindex har stabiliserats.

58 procent av Nybros 
befolkning reser utanför 

kommunen för sina inköp 
specifikt för att handla.



Analys av Nybro stadskärna
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Analys av Nybro stadskärna

• En stads attraktivitet är starkt beroende av 
att dess stadskärna är attraktiv. 

• Arbetsplatser, utbildning, restauranger, 
kultur & nöjen, mötesplatser och inte minst 
handel skapar tillsammans stadskärnans 
totala erbjudande för besökarna.

• Att skapa en attraktiv och livskraftig 
stadskärna handlar mycket om att stärka 
och utveckla handeln i stadskärnan. 
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Analys av Nybro stadskärna

Källa: Affärsplan Handelsstaden Skövde 2009-2011
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Analys av Nybro stadskärna - utbud
• Saknar dragare, ankarbutiker.

• Dagligvaruhandelns struktur.

• Begränsat, ej heltäckande utbud i 
sällanköpsvaruhandeln.

• Begränsat café-/ restaurangutbud.

• Tomma lokaler.

• Kopplingen mellan station/resecentrum 
– stadskärnan.

• Handeln upplevs som utspridd trots 
begränsat avstånd.

• Kedjebutiker och starka lokala aktörer.

• Finns unika butiker – ”guldkorn”.

• Torghandeln, unik och väl etablerad.

Lidl

Systembolag

ICA Kvantum

Willys (2015)
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Analys av Nybro stadskärna - tillgänglighet

• Tillgängligheten till stadskärnan är god.

• Begränsad synlighet, skyltning och 
information.

• Kopplingen mellan Nybro station-
stadskärnan kan förstärkas.

• Goda parkeringsmöjligheter kring 
stadskärnan (74 procent av 
Nybroborna gav höga betyg, 4-5).

• God vägvisning/skyltning i stadskärnan.

• Öppettiderna är inte gemensamma.
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Analys av Nybro stadskärna - atmosfär

• Trevlig och trygg stadskärna.

• Handelsmiljön kännetecknas av lugn och 
stillhet.

• Ett alternativ till storstadens köpcentrum.

• Ordning och reda och rent…
• …men samtidigt slitet och ej underhållet.

• Avsaknad av mötesplatser.

• Begränsat café- och restaurangutbud.

• Aktiviteter/platser för barn och ungdomar, 
kvällsöppet saknas.

• Mycket goda betyg vad gäller service och 
bemötande i handeln.

84 procent anser att 
service & bemötande 
är bra med betyg 4-5
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Analys av Nybro - Glasrondellen

• Strategiskt läge nära infarten och nära 
stadskärnan.

• Utbudet är begränsat idag.

• ÖoB är Nybros största butik och drar mycket 
kunder.

• Finns annan handel utspridd i närområdet. 
Möjlighet till ökad koncentration av befintlig 
handel.

• Läget bedöms ha utvecklingspotential –
utbud, tillgänglighet och atmosfär.



Utvecklingspotential 
för handeln i Nybro
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Utvecklingspotential för handeln i Nybro
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Styrkor Svagheter

• God tillgänglighet.
• God utveckling i dagligvaruhandeln.
• Torghandel
• God service och bemötande i 

handeln.
• Trivsam och trygg stadskärna.

• Splittrad dagligvaruhandel, flera 
lokaliseringar.

• Stadskärnan saknar starka 
dagligvaruhandel, ankarbutiker.

• Begränsat utbud inom 
sällanköpsvaruhandeln.

• Begränsat utbud av café- och 
restauranger i stadskärnan.

• Avsaknad av naturliga mötesplatser.
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Möjligheter Hot

• Strategiskt läge, närhet till större 
städer.

• Goda kommunikationer, pendling.
• Förstärkt besöksnäring/turism, nya 

fritidshusboende.
• Natur, kultur och upplevelser.
• Hotell, andra boendeformer.

• Negativ befolkningsutveckling 
innebär minskad köpkraft.

• Åldersstruktur, fler äldre, färre yngre.
• Stark konkurrens i omlandet, främst

Kalmar och Växjö.
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Utvecklingspotential för handeln i Nybro

• I dagligvaruhandeln är behovet och potentialen 
låg eftersom handeln i huvudsak riktar sig till de 
boende i kommunen.

• Nybroborna gör redan merparten av inköpen 
inom kommunen.

• Det kan finnas utrymme för ytterligare någon 
mindre butik eller utbyggnad av någon befintlig.

• Större nyetableringar kommer att slå hårt mot 
befintliga butiker.

• Strukturförändring avseende läge, lokalisering 
av dagligvaruhandeln i Nybro stad.

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hogreinkomst.nu/2011/11/fardigpackad-matkasse-blir-svindyrt.html&ei=gZS_VMqsDMTmywPhsIDoAQ&bvm=bv.83829542,d.bGQ&psig=AFQjCNGzRWEzRA1bqISaE1nEvFym4Vc0qw&ust=1421927929211276
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hogreinkomst.nu/2011/11/fardigpackad-matkasse-blir-svindyrt.html&ei=gZS_VMqsDMTmywPhsIDoAQ&bvm=bv.83829542,d.bGQ&psig=AFQjCNGzRWEzRA1bqISaE1nEvFym4Vc0qw&ust=1421927929211276
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Utvecklingspotential för handeln i Nybro

• I sällanköpsvaruhandeln finns det 
behov/potential för en viss expansion av 
handeln.

• Det finns ”luckor” inom exempelvis kläder, 
inredning, elektronik m fl.

• Målgruppen är dock i huvudsak boende i Nybro 
och konkurrensen i omlandet är hård -
etableringsutrymmet är därför begränsat.

• I kundundersökningen anser en övervägande 
andel (79 procent) att utbudet av butiker i 
Nybro  är dåligt eller varken bra eller dåligt. 
Knappt 20 procent anser att utbudet är bra.

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.copyoffice.se/web/article.asp?artID=824&ei=B5W_VNbcKeT9ygOy9YLwAQ&bvm=bv.83829542,d.bGQ&psig=AFQjCNHOICc6w2N8kU8UfQei1cdRmWobrA&ust=1421928062097423
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.copyoffice.se/web/article.asp?artID=824&ei=B5W_VNbcKeT9ygOy9YLwAQ&bvm=bv.83829542,d.bGQ&psig=AFQjCNHOICc6w2N8kU8UfQei1cdRmWobrA&ust=1421928062097423
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.privataaffarer.se/borsguiden/nyemission-for-sportalskare-550500&ei=JZW_VN7uH4PgywOigoHoDQ&bvm=bv.83829542,d.bGQ&psig=AFQjCNF-cRe4o3GO5MrWk-4ohiMwWhQldw&ust=1421928093238397
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.privataaffarer.se/borsguiden/nyemission-for-sportalskare-550500&ei=JZW_VN7uH4PgywOigoHoDQ&bvm=bv.83829542,d.bGQ&psig=AFQjCNF-cRe4o3GO5MrWk-4ohiMwWhQldw&ust=1421928093238397
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Utvecklingspotential för handeln i Nybro

Läge och lokalisering

• Det är aldrig bra att splittra handeln.

• Samla handeln i högre utsträckning.

• Stadskärnan gynnas av bra koppling till annan 
handel och kommunikationer.

• Glasrondellen fungerar och bedöms ha 
utvecklingspotential. Handeln kan utökas
och/eller omlokaliseras.

• Stadskärnan och Glasrondellen bör i så hög 
utsträckning som möjligt komplettera varandra.



Så kan handeln i Nybro 
stärkas och utvecklas
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Så kan handeln i Nybro utvecklas

• Lyft fram det unika – var ett alternativ.

• Samarbeta med besöksnäringen.

• Samarbete mellan handel-kommun-
fastighetsägare.

• Samarbete stadskärnan – Glasrondellen –
andra aktörer/lokaliseringar.

• Förbättra tillgänglighet och atmosfär.

• Ta fram en strategi och en handlingsplan.

• Tänk på att avsaknad av åtgärder inte 
innebär ett oförändrat läge (status quo).



Frågor och diskussion

31



32

Frågor och diskussion
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08-762 72 88
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