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Syftet med föreliggande rapport har varit att förse Nybro 
kommun med ett material som kan fungera som underlag 
när det gäller frågor som har med handelns utveckling i 
kommunen att göra.  

Marknadsmässiga förutsättningar 

- Upptagningsområdet för handeln i Nybro begränsas kraftigt 
av den starka konkurrensen från kommuner i omlandet, 
främst Kalmar men även Växjö. 

- Nybro har en minskande befolkning vilket påverkar 
köpkraften negativt.  

- Ökade inkomster innebär en ökad köpkraft trots att 
befolkningen minskar.  

- Köpkraften för dagligvaror förväntas öka med knappt 19 
miljoner kronor till år 2021. Det motsvarar en ökning på 
cirka 3 procent. 

- Köpkraften för sällanköpsvaror förväntas öka med drygt 100 
miljoner kronor till år 2021. Det motsvarar en ökning med 
drygt 20 procent.  

- Turister tillför köpkraft i kommunen. Genom att satsa på 
besöksnäringen är det möjligt att även öka köpkraften inom 
detaljhandeln.  

- Dagligvaruhandeln i Nybro är stark men omsätter inte lika 
mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. 
Utvecklingen har under senare år varit god.  

 

 

Sammanfattning 

Nybro behåller sin marknadsandel gentemot andra 
kommuner i regionen. 

- Sällanköpsvaruhandeln omsätter mindre än vad köpkraften 
uppgår till. Under de senaste åren har försäljningsindex 
stabiliserats. Handeln behåller sin position och förlorar inte 
marknadsandelar till kommuner i omlandet.  

Etablerings- och utvecklingspotential 

- Etableringsutrymmet är negativt i dagligvaruhandeln. Det 
innebär att eventuella nytillskott riskerar att påverka de 
befintliga butikerna negativt. 

- Det finns ett etableringsutrymme i sällanköpsvaruhandeln 
motsvarande 60-70 miljoner kronor år 2017 och 80-90 
miljoner kronor år 2021. Detta motsvarar cirka 1 900 
respektive 2 400 kvadratmeter (BTA). 

- Störst etableringsutrymme finns i branscherna 
hemutrustning- och fritidsvaruhandel.  

- Om tillkommande handel inte överstiger beräknade 
omsättnings- och ytnivåer minskar risken för utslagning. 

- Om det etableras mer handel i Nybro, utöver beräknad 
omsättning och ytor, räcker inte kundunderlaget och 
köpkraften till. Detta kan leda till viss utslagning inom 
handeln. 

- En utveckling av handeln i Nybro kan öka inflödet av 
köpkraft från sekundärområdet samt medföra att de egna 
invånarna handlar mer och oftare på hemmaplan. 
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Bakgrund till uppdraget 

Detaljhandeln i Nybro kommun påverkas starkt av att 
konsumenterna reser till andra större städer och 
handelsplatser i omlandet för att handla. Handeln i Nybro 
har över tiden tappat marknadsandelar till framför allt 
Kalmar som ligger cirka 30 kilometer från Nybro. 

Handeln i kommunen är främst lokaliserad till centrum och 
även kring Glasrondellen. Det finns ett fåtal 
detaljhandelskedjor men framför allt mindre lokala aktörer 
etablerade inom olika branscher. Nybro centrum har en del 
tomma lokaler och nyligen flyttade dagligvaruaktören Willys 
till ett nytt läge utanför stadskärnan. Kommunen önskar se 
över handelsstrukturen för att ta reda på vad som kan eller 
bör göras för att kunna erbjuda kommuninvånarna en bättre 
handel, i syfte att behålla en större andel av köpkraften inom 
den egna kommunen. 

Syfte och mål 

Syftet med uppdraget är att förse Nybro kommun med ett 
material som kan fungera som underlag vid politiskt 
ställningstagande samt vid frågeställningar som har med 
handelns utveckling att göra. Vidare syfte är att engagera 
handelns intressenter i arbetet med att utveckla handeln i 
Nybro. Vidare är handelsutredningen också tänkt att ligga till 
grund för det fortsatta arbetet med att utforma en 
handelsstrategi för kommunen. 

1. Inledning 

 

Målet med uppdraget är att kartlägga marknadsförhållanden 
i Nybro kommun och i omlandet, handelns 
utvecklingspotential samt ge förslag på hur Nybro kan arbeta 
för att behålla och stärka den lokala handeln.  

• Kartlägga marknadsförutsättningarna för handel i Nybro 
och i regionen, utifrån utbuds- och efterfrågesidan. 
Resultaten visar vilken potential det finns för utveckling 
och tillväxt i handeln som helhet och i olika branscher. 

• Undersöka och fördjupa kunskapen om detaljhandeln 
syfte att identifiera eventuella problemområden och 
möjlig potential. Detta omfattar bland annat en 
kartläggning av detaljhandelns lokalisering, branschmix, 
struktur, vakansgrad, tillgänglighet, öppettider, fysisk och 
social miljö. Syftet är att kartlägga stadskärnan och 
detaljhandelns attraktivitet på ett allmänt plan men även 
se över specifika lägen eller stråk och deras respektive 
attraktivitet. 

• Förslag till åtgärder för att stärka handeln i Nybro 
centrum. Utifrån föregående punkter föreslå åtgärder som 
kan användas i syfte att stärka handeln i kommunen. 
Undersökningen avser att omfatta åtgärder som kan 
beröra både kommunen, lokala fastighetsägare och 
detaljhandelsaktörer. Resultaten sammanställs i en SWOT-
analys över de viktigaste styrkor, svagheter respektive 
möjligheter, hot som handeln i Nybro har. 

 

 

5 



Definition av begrepp 

Omsättning: Försäljning inklusive moms, löpande priser. 

Dagligvaror: Sammanfattande begrepp för allivs- och 
speciallivsbutiker, service- och jourbutiker, blommor, tobak, 
tidningar och kioskvaror samt systembolag och apotek. 

Sällanköpsvaror: Sammanfattande begrepp för handel inom 
grupperna beklädnad, hem- och fritidsvaror och varuhus. 

Köpkraft: Det teoretiska belopp som konsumenterna 
spenderar på inköp av detaljhandelsvaror, det vill säga 
marknadens storlek från efterfrågesidan. 

Försäljningsindex: Ett mått på flöden av handel över 
kommungränser. Index 100 innebär att handeln omsätter lika 
mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. 
Index >100 innebär inflöde, index <100 innebär utflöde. 

Upptagningsområde: Det område som omfattar 
efterfrågesidan, exempelvis befolkning, köpkraft med mera. 
Upptagningsområdet är det geografiska område som 
handeln i kommunen i huvudsak kan locka kunder ifrån. 

Marknadsområde: Den geografiska marknad handeln i 
kommunen i huvudsak konkurrerar inom. 

1. Inledning 

Rapportens disposition 

Denna rapport och utredning inleds med kapitel 2 som 
omfattar en genomgång av omvärldsfaktorer och trender i 
handeln. Därefter följer kapitel 3 med en kartläggning och 
analys av marknadsförutsättningarna för handeln i Nybro 
kommun, avseende både efterfråge- och utbudsrelaterade 
faktorer och förhållanden. Kapitel 4 består av en kvalitativ 
analys av Nybro centrum utifrån flera perspektiv. Kapitel 5 
sammanfattar resultaten från föregående kapitel i en SWOT-
analys. Kapitel 6 innehåller en analys och diskussion kring 
utvecklingspotentialen i Nybro. 

Resultat från genomförd konsumentundersökning redovisas 
löpande i kapitel 4 samt i sin helhet i bilaga.  

Bilaga I är en översikt av den svenska detaljhandeln och 
beskriver strukturen i dagligvaru- och 
sällanköpsvaruhandeln. Bilaga II omfattar resultaten från den 
genomförda konsumentundersökningen. 
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Kapitel 2 
Trender och utveckling i 

handeln 



2. Trender och utveckling i handeln 

Inledning 

I syfte att sätta utvecklingen av handeln i Nybro i ett större 
sammanhang och perspektiv inleds detta uppdrag med en 
tillbakablick kring hur handeln har utvecklats och vad det 
beror på, olika marknadsplatsers roll och funktion samt 
handelns betydelse för staden, kommunen eller stadsdelen. 
Därefter följer en genomgång av omvärldsfaktorer, aktuella 
trender, tendenser och framtida utmaningar för handeln.  

Handelns utveckling 

Under de senaste decennierna har handeln koncentrerats 
allt mer till befolkningstäta regioner. När människor flyttar 
från landsbygden till städerna är det en naturlig utveckling 
att handeln följer efter. 

Idag väljer människor att i allt högre utsträckning resa till de 
större marknadsplatserna som är lokaliserade i, eller i 
anslutning, till städerna, vilket leder till att inflödet till 
centralorterna ökar. Det är anledningen till att handeln 
koncentreras till vissa regioner och till och med till specifika 
marknadsplatser inom dessa regioner. Några orsaker till 
denna utveckling är att de större marknadsplatserna och 
centralorterna erbjuder ett större utbud av varor och tjänster 
samt ett bredare nöjes- och kulturutbud. Ett ökat bilinnehav 
är också av betydelse, liksom det faktum att många 
arbetsplatser är lokaliserade till centralorterna.  

Strukturomvandling i handeln 

Den moderna formen av handel började växa fram efter 
andra världskrigets slut. Det skedde stora förändringar för 
handeln och dess förutsättningar i samband med att nya 
bostadsområden och funktionella lägenheter i flervåningshus 
byggdes. Efter kriget skulle trångboddhet och undermåliga 
bostäder byggas bort och handel, servicefunktioner, 
biografer med mera lades i praktisk närhet till de nya 
bostäderna. Denna utveckling accelererade fram till 
miljonprogrammets genomförande mellan år 1965 och 1974. 
Ett exempel på denna utveckling är ABC-staden¹ Vällingby 
och dess centrum som invigdes i november år 1954.  
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¹ABC - Arbete, Bostad, Centrum 

Källa: BIDs in Sweden, 
Vällingby centrum 

Schemaskiss för en ABC-
stadsdel ur "Generalplan för 
Stockholm 1952".  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Generalplan_Stockholm_1952_ABC-stad.jpg


2. Trender och utveckling i handeln 

Strukturomvandling i handeln 

Kontrasten mellan de nya centrumen och städernas 
traditionella gatubild, med små specialbutiker, var mycket 
stor i mitten av 1950-talet. De mindre butikerna i städernas 
centrum fick således hård konkurrens av handeln i 
förorterna. Städernas trånga gator och gränder lämpade sig 
inte heller särskilt bra för att bedriva handel i ett alltmer 
bilburet Sverige. Frågorna hopade sig. Vad skulle komma att 
hända med stadskärnorna? Var skulle de bilburna kunderna 
parkera? Vad kunde små, omoderna butiker locka med, 
förutom personlig service, för att konkurrera med 
förortscentrum och den nya tidens handelsplatser? 
Utvecklingen gick så snabbt att den utgjorde ett rejält och 
mycket konkret dilemma för både handelns aktörer och 
stadens politiker.  

I detta läge tog handelns olika organisationer, i samråd med 
lokala politiker, beslutet att modernisera handeln i städerna. 
Hela kvarter av äldre hus revs för att ge plats åt moderna 
byggnader och gator. Kooperationen och kedjevaruhusen 
hade ekonomiska medel och idéer för att förnya 
stadskärnorna och lokalpolitikerna tog tacksamt emot 
bådadera, då de fruktade en förslumning av staden. Starka 
lobbyorganisationer och lokala byggnadsnämnder utgjorde 
en viktig arena för att driva igenom planerna för de 
organiserade grupperingarna av politiker och handelsaktörer. 
Resultatet blev snarlika stadskärnor runt om i landet. Från 
norr till söder kom centrum att karaktäriseras av EPA, Åhléns 
 
 

 

 

 

och Domus fyrkantiga varuhusbyggnader och tillhörande 
stora parkeringar och garage. Detta är sannolikt den största 
stadsomvandlingen i modern historia och i efterhand ses den 
måhända inte som en helt lyckad manöver.  

Resultatet blev att många detaljhandelsföretag och enskilda 
fackhandlare slogs ut. Detaljhandeln, nu i form av stora 
varuhus, levde dock vidare i moderna, funktionella men 
mindre charmiga butikslokaler. Enskilda fackhandlare, som 
klarade sig igenom denna strukturomvandling i handeln, 
organiserade sig i frivilliga kedjor. Som exempel kan nämnas 
Järnia och Intersport. Detaljhandeln kom att koncentreras 
och grossistledet rationaliserades ytterligare genom färre 
beställare.  

Från stormarknader till externhandel 

Guldåren, som Sverige upplevde efter kriget, bidrog till 
kraftigt höjda reallöner och en förhöjd levnadsstandard. 
Kvinnor gjorde sitt intåg på arbetsmarknaden under 1960-
talet och många hushåll hade därmed två inkomster. En 
mindre andel av den disponibla inkomsten gick till livsmedel 
och en större andel av hushållens inkomster blev således 
över till andra varor. Butikernas utbud och antalet artiklar 
ökade och efterfrågan på det mesta (kläder, skor, husgeråd, 
leksaker med mera) växte kraftigt. Då fler personer i 
hushållet arbetade minskade tiden för inköp och shopping.  
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2. Trender och utveckling i handeln 

De första stormarknaderna i externa lägen var ett svar på 
denna utveckling. Många varor från en rad olika branscher 
fördes samman under samma tak i stora butikslokaler på 
billig mark utanför städerna. Tanken var att låga kostnader, 
självbetjäning och stordrift skulle garantera låga priser och 
ett stort utbud. Den svenska premiären skedde i Malmö 
redan 1962 när Wessels Stormarknad öppnade. Härmed var 
externhandeln född. 

 

 

 

 

 

Oljekriserna under 1970-talet tvingade handeln att omforma 
sig. Trettio års tillväxt ersattes av två decennier med kraftiga 
konjunktursvängningar, internationell konkurrens och djup 
lågkonjunktur. När konjunkturen vände medförde 
devalveringar och hög inflationstakt att både företag och 
konsumenter hade svårt att planera framtiden. På 1980-talet 
ledde en starkt överhettad ekonomi till en period av 
finansiella motgångar och den svenska spekulationsbubblan 
sprack definitivt i början av 1990, vilket innebar att banker 
och kreditföretag skakades i grunden.  

 

 

Resultatet av denna kraftiga omvandling för handeln är till 
stor del det som finns i medelstora svenska städer idag.  
Flera av de gamla EPA- och Domusvaruhusen har rivits. 
Möjligen finns Hemköp eller Åhléns kvar i EPA:s eller Tempos 
gamla lokaler. På många orter har emellertid 
Domusvaruhusen byggts om till köpmannavaruhus eller 
gallerior. I flertalet svenska städer domineras stads- och 
centrumkärnan av en gågata med mindre, specialiserade 
fackhandlarkedjor, närbutiker, caféer, restauranger samt en 
galleria.  

 

10 

Bild: Wessels Stormarknad, Jägersro Center, Malmö. Invigning 1962.  

Bild: Västerås City 

http://hejaweb.se/?attachment_id=1558


Källa: HUI Research 

2. Trender och utveckling i handeln 

Marknadsplatsernas roll och funktion 

Det har skett en strukturomvandling inom handeln och 
konkurrensen mellan olika marknadsplatser har utvecklats 
och förändrats med tiden. Handeln koncentreras idag allt 
mer till befolkningstäta regioner och kunderna reser i högre 
utsträckning till de stora marknadsplatserna, i eller i 
anslutning till större handelsorter. Detaljhandeln i 
kranskommuner har förlorat marknadsandelar gentemot 
centralorter och närliggande kranskommuner har utvecklats 
sämre än de mer perifert belägna. Handeln i stadsdels- och 
bostadsområdescentrum har också fortsatt att tappa 
marknadsandelar jämfört med stadskärnan, större 
köpcentrum och exterhandelsområden. Samtidigt fyller olika 
marknadsplatser olika funktioner på marknaden. 

 

 

 

 

Konkurrensen inom detaljhandeln sker i hög utsträckning via 
olika handelsplatser. Människor handlar olika varor på olika 
ställen, vissa varor i den närmaste gallerian, andra i den 
lokala butiken i bostadsområdet. Större och mer 
skrymmande varor, som möbler eller kapital- och vitvaror, 
inhandlas ibland på en extern handelsplats som har ett brett 
utbud, medan det vid andra tillfällen är mer bekvämt att 
göra inköp via nätet. Var människor väljer att handla drivs av 
utbudet i handeln, tillgänglighet, närvaron av annan service 
samt hur attraktiv en handelsplats upplevs. 
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2. Trender och utveckling i handeln 

Externhandel 

När Plan- och bygglagen (PBL) ändrades på 1990-talet 
skedde en explosion av etableringar av externa 
handelsplatser och köpcentrum. Modern stadsplanering och 
ökat kommunalt självbestämmande gjorde det möjligt att 
transformera gammal industrimark till externa 
handelsområden, som successivt har fyllts med både 
svenska och utländska kedjeaktörer. Externa köpcentrum, 
stora fackhandelsvaruhus och dagligvarukedjornas 
stormarknader har samlats i dessa områden.  

Externhandelns attraktionskraft har fått konsekvenser för 
butiker i närliggande städer och handelns aktörer, kommuner 
och fastighetsägare har tvingats tänka i nya banor. Inom 
stora delar av handeln har exempelvis öppettiderna förlängts 
och anpassats till konsumenternas arbetsmönster. 
Externhandeln har haft en stark utveckling under de senaste 
20 åren. Framgången förklaras dels av en lång och god 
konjunktur, dels av att tillväxten är ett resultat av den 
kraftiga utbyggnaden. 

Externhandeln erbjuder ett brett och djupt utbud av 
volymhandelskaraktär. Detta i kombination med funktionellt 
organiserade marknadsplatser och hög tillgänglighet som ger 
både lokala och regionala besökare ett mervärde.  

 
 

 

Externhandel med dagligvaror är främst en angelägenhet 
som berör den aktuella kommunen då den leder till stora 
substitutionseffekter inom centralortskommunen. 
Stadskärnan påverkas inte så mycket i absoluta tal, men sett 
till marknadsplatsens totala omsättning blir de procentuella 
effekterna på enskilda enheter stora eftersom 
omfördelningen sker på färre enheter. 

Externhandel med sällanköpsvaror är en angelägenhet 
mellan kommuner såtillvida att denna typ av handel främst 
berör kranskommunerna. Stadskärnan och detaljhandeln i 
stadsdels- och bostadsområdescentrum i den egna 
kommunen klarar sig relativt bra i konkurrensen från 
externhandeln, vilket förklaras av att detaljhandelns utbud 
på dessa marknadsplatser har ett komplementärt 
förhållande till externhandeln.  

Försäljningen av dagligvaror är koncentrerad till vissa 
kommuner men inte i samma utsträckning som 
koncentrationen inom sällanköpsvaruhandeln. Detta beror 
främst på att konsumenterna primärt handlar dagligvaror i 
närheten av sin bostad eller arbetsplats och att människor 
inte är villiga att resa lika långt för sina dagligvaruinköp. 
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2. Trender och utveckling i handeln 

Stadskärnan 

Stadskärnan och cityhandeln har stärkts sedan början av 
2000-talet. Denna återhämtning förklaras av att stadskärnan 
har ett komplementärt förhållande till externhandeln.  

Dagligvaruhandeln domineras av små eller medelstora 
butiker av supermarketkaraktär, vilka används av pendlare, 
arbetande och boende i stadskärnan, medan den externt 
lokaliserade dagligvaruhandeln används  till större, och mer 
lågfrekventa, inköp av invånarna i centralorts- och 
kranskommunerna. Inom sällanköpsvaruhandeln är det 
komplementära förhållandet än mer uttalat.  

I stadskärnan är det helheten, i form av småskalig shopping, 
restauranger, caféer, kultur och service som skapar mervärde 
för besökaren. Utöver stadskärnans komplementära 
förhållande till externhandeln förklaras återhämtningen 
också av att olika aktörer har påbörjat och genomfört ett 
aktivt förändringsarbete, av den fysiska och sociala miljön, i 
syfte att stärka stadskärnans attraktivitet. 

 

 

 

 

Stadsdelscentrum 

Stadsdelscentrum i och kring de större städerna, har haft 
svårt att möta konkurrensen från city- och externhandeln 
samt större köpcentrum. Handeln i dessa centrum har under 
det senaste decenniet fortsatt att tappa marknadsandelar. 
Omsättningsutvecklingen har stagnerat samtidigt som 
antalet butiker och anställda har minskat. Utbudet och 
tillgängligheten, i termer av antal butiker per invånare, har 
således minskat.  

Samtidigt är urbaniseringen en stark trend i samhället. 
Storstadsregionerna växer och förtätas vilket på sikt torde 
förbättra marknadsförutsättningarna för många av dessa 
centrum. Faktorer som tillgänglighet, kommunikationer och 
närhet till city kommer att ha stor betydelse för 
stadsdelscentrumens framtida utvecklingsmöjligheter. 
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Källa: Temagruppen. Västerås – Årets 
Stadskärna 2013. 

Källa: Equator. Liljeholmstorget. 



2. Trender och utveckling i handeln 

Handeln bygger staden  

Städer utvecklades ursprungligen som mötesplatser där 
varor och tjänster utväxlades. Dessa utbyten och möten, 
människor emellan, ledde till att staden vart eftersom fick 
fler och andra funktioner som exempelvis bostäder, service, 
administration, kultur och nöjen. Ur ett historiskt perspektiv 
var det i stor utsträckning handeln som byggde staden och 
detta är alltjämt rådande – om det inte finns någon handel, 
finns det heller inte någon stad. 

Planeringen av en stadskärna är betydligt mer komplex än 
planeringen av en galleria, som primärt omfattar 
kommersiella ytor. Det finns många olika föreställningar om 
vad en gynnsam utveckling innebär men problemet är att 
det ofta saknas kunskap om handelns villkor och 
förutsättningar. De kommuner som tar ett helhetsgrepp och 
identifierar alla de faktorer som har betydelse för handeln 
har också goda förutsättningar att stärka stadskärnan och 
centrumhandeln. 

En annan viktig aspekt är att kommersiell och offentlig 
service inte är väsensskilda verksamheter, utan att de 
snarare kan fungera som kompletterande aktiviteter. Genom 
att integrera handel med offentliga verksamheter, 
exempelvis bibliotek, skola, kultur- och konstcentrum med 
mera kan det kommersiella erbjudandet få draghjälp av 
offentliga verksamheter.  
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Bohmans Bokhandel i Nybro. Foto: A. Mocsáry, 2014 



 

Vissa handelsplatser har möjlighet att skapa flöden i 
egenskap av sin storlek och att de erbjuder en total 
shoppingupplevelse och ett nöjesutbud. Andra platser kan 
skapa trafik genom att tillhandahålla olika sorters 
samhällsservice, exempelvis gym, bibliotek, vårdcentral, 
tandläkare, bank- och postservice med mera. En tredje sorts 
handelsplats är den som utvecklas där det redan finns flöden 
och trafik, där människor naturligt rör sig, väntar eller 
passerar. 

2. Trender och utveckling i handeln 

Handelsplatsens läge och roll 

Läget är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i 
detaljhandeln. En grundläggande förutsättning för att 
bedriva handel är att det kommer tillräckligt många kunder 
till butiken, att det finns ett kundunderlag och allra helst att 
det finns flöden av människor i närhet till och omkring den 
etablerade handeln. Handelns läge är ofta avgörande och 
genom att lokalisera flera aktörer, inom samma bransch, i 
direkt närhet till varandra attraheras ett större antal kunder 
till varje butik, än vad som vore fallet om de hade valt att 
etablera sig var och en för sig på skilda platser. Det är den 
gemensamma styrkan och dragningskraften som skapar 
dessa positiva synergieffekter för handeln. Det handlar inte 
nödvändigtvis om att ha många butiksgrannar, utan snarare 
rätt sorts grannar. Vissa butiker och verksamheter 
kompletterar varandra och fungerar därmed väl tillsammans. 

Handelsplatsens värde är att skapa flöden och trafik. Ett 
köpcentrum kan därför betraktas som en infrastruktur för 
den fysiska handeln. Det kan handla om att skapa trafik till 
ett centrum genom att erbjuda en välkomnande, trevlig, 
inspirerande plats och miljö som gör att människor vill 
uppehålla sig där. Ett annat perspektiv är att skapa 
handelsplatser där det redan finns naturliga flöden, som 
exempelvis vid buss- och järnvägsstationer, flygplatser, 
infartsparkeringar, tunnelbanestationer med flera. Det 
handlar om att i huvudsak utgå ifrån kundens behov. 
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Källa: HUI Research 



2. Trender och utveckling i handeln 

Kampen om konsumtionen 

Hur svenska konsumenter väljer att spendera sina pengar i 
olika branscher och hur det har förändrats under de senaste 
årtiondena är av intresse då det belyser vilka delar av den 
privata konsumtionen som ökar respektive minskar. 
Detaljhandeln har genom åren minskat sin andel av den 
privata konsumtionen till förmån för resor, nöjen, 
upplevelser, aktiviteter, café- och restaurangbesök samt 
andra tjänster. 

Andelen tjänster och service spås fortsatt god utveckling och 
tillväxt inom handeln. Det handlar om handelns möjligheter 
att möta och tillgodose konsumenternas ökade behov av 
olika tjänster. Svenska konsumenter har de senaste åren 
blivit mer villiga att lägga en stor del av sin disponibla 
inkomst på olika sorters tjänster, exempelvis hushållstjänster, 
byggnads- och installationstjänster, hemleveranser med 
mera. Hushållen har generellt relativt gott om pengar men 
mindre av tid och är därför beredda att betala för en enklare 
vardag. 

Sannolikt kommer den privata konsumtionen fortsätta att 
öka men trenden är en förskjutning från baskonsumtion av 
dagligvaror, boende och transporter till en ökad konsumtion 
av sällanköpsvaror samt andra varor och tjänster. 
Dagligvaruhandelns andel av den totala detaljhandeln antas 
minska till förmån för sällanköpsvaruhandeln.  
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1970 2013 

Källa: SCB. 

I framtiden bedöms i synnerhet den mindre behovsstyrda 
konsumtionen, exempelvis hemutrustning och fritidsvaror, ta 
ett hårdare grepp om konsumenternas plånböcker. 

 

 



2. Trender och utveckling i handeln 

Unikt skifte i konsumtionen 

Detaljhandelskonsumtionen kommer fortsätta att utmanas 
av annan konsumtion och det är inte givet att detaljhandeln 
är den självklara vinnaren. Under den kommande 
tjugoårsperioden kommer detaljhandeln sannolikt möta och 
behöva förhålla sig till ett antal demografiska förändringar 
och utmaningar.  

År 2025 bedöms Sveriges befolkning uppgå till drygt tio 
miljoner invånare, vilket motsvarar en ökning med cirka 800 
000 individer jämfört med idag. Antalet pensionärer kommer 
att öka kraftigt men också antalet ungdomar under 18 år, 
vilka är en grupp som kommer att växa starkt i antal. Sverige 
förväntas på grund av en fortsatt invandring även att vara ett 
mer mångkulturellt samhälle år 2025. Antalet första och 
andra generationens invandrare förväntas då uppgå till drygt 
två miljoner. Dessa tre förändringar i befolkningens 
sammansättning är faktorer som detaljhandeln på olika sätt 
måste förhålla sig till idag och i framtiden, eftersom olika 
generationer och etniciteter ofta har skilda prioriteringar och 
mål med sin konsumtion. 

En annan demografisk trend är den ständigt pågående 
tendensen mot ökad urbanisering. Denna förväntas fortgå 
under överskådlig framtid. 
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2. Trender och utveckling i handeln 

Digitalisering 

Detaljhandeln håller på att förändras i grunden i och med 
digitaliseringen i samhället. Den traditionella fysiska butiken 
har fått allt hårdare konkurrens från andra kanaler och en del 
av handeln har förflyttats till e-handel på nätet, smarta 
telefoner och surfplattor. Digitaliseringen ställer högre krav 
på detaljhandelns aktörer och det innebär också att makten 
successivt förflyttas till konsumenterna. De svenska 
konsumenterna tillhör de mest uppkopplade i världen. 
Användningen av smarta mobiltelefoner och surfplattor är 
omfattande, liksom en väl utbredd tillgång till mobilt 
bredband. Detta är en förklaring till att svenska konsumenter 
också tillhör de som handlar mest varor på nätet och att 
flera detaljhandelsföretag i Sverige ligger relativt långt fram i 
utvecklingen. 

Digitaliseringen ställer också högre krav på fastighets- och 
köpcentrumägare. När kunderna lika gärna kan handla 
hemifrån blir det viktigare att tydliggöra den fysiska 
handelsplatsens roll. Handelsplatsens läge och värde är att 
driva trafik och skapa flöden av människor. En 
köpcentrumägare behöver klargöra nyttan med platsen för 
konsumenterna och samtidigt se till att handelsplatsen 
stödjer detaljisterna i att leverera något som inte kan fås på 
nätet, vilket kan vara service, en upplevelse eller att 
tillgodose och förenkla konsumentens vardagsbehov. 
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Källa: Kommunikation och Digitalisering. Midtjysk Turisme. Central 
Denmark Tourist Foundation. 

Bild: Butikshandel i Nybro stadskärna. 
Foto: A. Mocsáry, 2014. 



2. Trender och utveckling i handeln 

E-handel  

E-handeln har vuxit kraftigt under det senaste decenniet. 
Under år 2013 omsatte e-handeln 37 miljarder kronor. 
Försäljningen på nätet ökade med 17 procent under året, 
vilket kan ställas i relation till detaljhandeln som helhet som 
ökade med 1,9 procent under samma tidsperiod. 

E-handelns tillväxt för helåret 2013 är den kraftigaste sedan 
år 2007 och idag utgör e-handeln cirka sex procent av den 
totala detaljhandeln i Sverige. Handelns branscher uppvisar 
olika mognadsgrad och tillväxttakt. Bokhandeln är den 
bransch som har störst andel av sin försäljning på nätet, men 
det är samtidigt en bransch som har det fortsatt tufft, inte 
minst på grund av digitaliseringen i samhället i stort. 

 

 

En bidragande orsak till de senaste årens tillväxt är att både 
detaljhandelskedjorna och de mer renodlade e-
handelsaktörerna satsar på att möta kunderna i flera olika 
kanaler. Allt fler e-handelsföretag öppnade fysiska butiker 
samtidigt som de traditionella detaljhandelskedjorna ökar 
sina e-handelssatsningar och sin digitala utveckling. E-
handelns omsättning för helåret 2014 uppgick till 42,9 
miljarder kronor. 

E-handel och den fysiska handelsplatsen 

E-handeln kommer att förändra förutsättningarna för de 
fysiska handelslokalerna i köpcentrum och på handelsplatser. 
Med e-handelns utveckling och tillväxt följer också behovet 
av lokaler för logistik och distribution. Detta är en aspekt 
som kan skapa nya möjligheter och intäktskällor för 
fastighetsägare. Det kan exempelvis handla om att disponera 
om ytorna, från traditionell butiksyta till ytor för lagring, 
utlämning, uppackning med mera. Det kan innebära att 
lokaler som tidigare varit svåruthyrda kan bli mer attraktiva, 
då det inte finns samma kommersiella krav på 
exponeringsmöjligheter, skyltfönster med mera, utan snarare 
behov av utrymme för lager och distribution, i anslutning till 
en butik eller i närheten av bostadsområden eller 
arbetsplatser. 
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Källa: E-barometern Helårsrapport 2014. 



Kapitel 3 
Marknadsförutsättningar 



3. Marknadsförutsättningar  

Detta kapitel omfattar en kartläggning av 
marknadsförutsättningarna för handeln i Nybro kommun. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av marknads- och 
upptagningsområdet. Därefter följer en kartläggning av de 
efterfrågerelaterade samt de utbudsrelaterade 
marknadsförutsättningarna. 

Efterfrågan – Befolkning och demografisk struktur 

Detaljhandelns förutsättningar bestäms till stor del av det 
lokala och regionala befolkningsunderlaget. Detta avsnitt 
omfattar ett flertal demografiska faktorer och deras 
påverkan på handelns förutsättningar, exempelvis 
befolkningsstorlek, befolkningsutveckling och framtida 
befolkningsprognos, åldersstruktur, inkomstnivå med mera. 
Utifrån dessa görs en nulägesbedömning av köpkraften samt 
beräkning av den framtida köpkraften i Nybro kommun och i 
marknadsområdet.  

Utbud - Handeln i Nybro och i regionen 

I detta avsnitt kartläggs handelns storlek och utveckling, dess 
styrka, det vill säga förmåga att behålla den lokala 
köpkraften och ta köpkraft från omkringliggande kommuner, 
i form av försäljningsindex liksom handelns geografiska 
struktur. En kartläggning och analys av handeln görs för 
dagligvaror respektive sällanköpsvaror samt för 
sällanköpsvaruhandelns underbranscher; beklädnad, hem- 
och fritidsvaror. 
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Figur 1: Karta över Kalmar län 

Källa: Sverigekartan (SCB), bearbetad  av HUI. 



Nybro kommun är belägen i Kalmar län, i sydöstra Sverige. 
Avståndet till Kalmar i öster är cirka 25 kilometer och till 
Växjö i väster cirka 75 kilometer.   

Med marknadsområde avses det större geografiska området 
i regionen inom vilket Nybro konkurrerar. Marknadsområdet 
definieras i det här uppdraget till att omfatta Nybro kommun 
och de när- och omkringliggande kommunerna. Mer specifikt 
ingår följande kommuner i marknadsområdet: Nybro, 
Kalmar, Torsås, Emmaboda, Lessebo, Växjö, Uppvidinge, 
Högsby och Mönsterås.  

I söder avgränsas marknadsområdet av länsgränsen vilket 
beror på infrastruktur, identitetsmässiga och geografiska 
barriärer. I öster avgränsas marknadsområdet av Kalmar och 
i väster av Växjö, städer som båda har ett stort 
handelsutbud. De övriga kommunerna i marknadsområdet 
har ett begränsat utbud och konkurrerar därför endast i 
begränsad utsträckning med Nybro. 
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3.1 Marknadsområde 

Figur 2: Karta över marknadsområdet 

Källa: Sverigekartan (SCB), tematiskt marknadsområde, Nybro 
kommun bearbetad  av HUI. 



3.2 Upptagningsområde 

Upptagningsområdet avser det område som handeln i Nybro 
huvudsakligen kan locka kunder från. Mot bakgrund av att 
människor i regel handlar livsmedel i närheten av bostaden 
eller arbetsplatsen är upptagningsområdet för en 
dagligvarubutik mer begränsat än för butiker i 
sällanköpsvaruhandeln. Upptagningsområdet är i huvudsak 
beroende av butikens storlek och omsättningsnivå. En 
allivsbutik har exempelvis ett större upptagningsområde än 
en närbutik och en stormarknad har ett större 
upptagningsområde än en allivsbutik. Sällanköpsvaruhandeln 
har ofta ett större upptagningsområde, då gemene man är 
mer benägen att färdas längre sträckor för att handla 
sällanköpsvaror än dagligvaror.  

HUI bedömer att det primära upptagningsområdet för 
handel, både dagligvaru- och sällanköpsvaruhandel, i Nybro 
utgörs av den egna kommunens invånare samt till viss del av 
invånare i Emmaboda och Uppvidinge kommun. Boende i de 
övriga omkringliggande kommunerna antas istället välja att 
göra sina inköp på hemmaplan, i Kalmar eller i Växjö. Dessa 
orter har fler handelsplatser och ett avsevärt större utbud 
som attraherar även långväga besökare. En avgränsning av 
upptagningsområdet betyder nödvändigtvis inte att handeln 
i Nybro inte har möjlighet att locka besökare från 
grannkommuner, men vid bedömning av potentialen för 
utbyggnad av handeln bör detta ske med utgångspunkt i de 
egna invånarna, deras köpkraft och efterfrågan.  
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Figur 3: Karta över upptagningsområdet 

Källa: Sverigekartan (SCB), tematiskt upptagningsområde, 
Nybro kommun bearbetad  av HUI. 



3.3 Demografiska marknadsförutsättningar 

De demografiska marknadsförutsättningarna utgörs framför 
allt av befolkningens storlek och utveckling, både utifrån ett 
historiskt och framåtblickande perspektiv med 
befolkningsprognoser. Hur befolkningen fördelar sig 
åldersmässigt är också av intresse då det exempelvis visar 
hur stor andel barn, pensionärer respektive invånare i 
arbetsför ålder som ett område har. Befolkningens storlek 
idag och i framtiden är betydelsefull då det avgör hur stor 
den samlade köpkraften i området är och ju fler invånare, 
innebär desto högre köpkraft.   

Befolkningens storlek och utveckling 

Befolkningen i Nybro kommun uppgick till 19 489 invånare 
per 31 december, 2013. Nybro har haft en negativ 
befolkningsutveckling med 2 procent sedan år 2003. 
Diagrammet till höger visar befolkningsutvecklingen under 
de senaste tio åren i Nybro kommun, Kalmar län och riket.  

Kalmar län som helhet har haft en marginellt positiv 
utveckling med drygt noll procent. En stor del av 
befolkningen har rört sig från landsbygden in till tätorten, 
samtidigt som en del av länets befolkning har förflyttat sig 
mot storstadsregioner i allt större utsträckning. Befolkningen 
i riket har under samma period haft en tillväxt med 8 
procent.  
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Källa: SCB. Index 100=år 2003. 

Diagram 1: Befolkningsutveckling år 2003-2013 i riket, Kalmar län, 
Nybro kommun 
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3.3 Demografiska marknadsförutsättningar 

Befolkningsprognos 2013-2021 

Befolkningen i kommunen prognostiseras minska svagt 
under perioden 2013-2021. Från år 2013 beräknas 
befolkningen minska med 243 personer fram till år 2021. Det 
innebär en procentuell negativ tillväxt om 1 procent i 
kommunen som helhet. Kommunens befolkning idag, liksom 
den framtida befolkningsprognosen, visar att 
befolkningstillväxten förväntas ske i tätortsområden medan 
utvecklingen för glesbygdsområden är svagt negativ. 

Tätorter och glesbygd 

Nybro stad hade 12 810 invånare per år 2010 Det 
motsvarade cirka 65,2 procent av befolkningen i kommunen 
vilket kan anses vara en relativt hög andel för centralorten. 
Nybro kommun består av åtta tätorter och kommunens 
totala tätortsgrad uppgick till 78 procent. Detta kan ställas i 
relation till genomsnittet för riket under samma år då 85 
procent av befolkningen var boende i tätort. 
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Befolkning
/År 2013 2017 2021 

Tillväxt  
2013-2021 

Utv.  
2013-2021 

Nybro 19 489* 19 314 19 246 -243 -1,2 % 

Riket 9 644 864 10 053 393 10 359 520 714 656 7,4 % 

Tabell 1: Befolkning Nybro kommun år 2013, prognos år 2013-2021 

Källa: SCB och Nybro kommun. * Befolkningen i Nybro  kommun uppgick per 1 nov 
2014 till 19 626 invånare,  enligt SCB publicerat 2014-12-08. 

Figur 4: Tätortskarta Nybro och större orter 

Källa: SCB, Geoskikt (2010), bearbetad av HUI Research. 

Kalmar 

Nybro 

Emmaboda 



Åldersstruktur 

Åldersstrukturen i ett specifikt område är, utöver 
befolkningens utveckling, relevant för handeln då olika 
åldersgrupper efterfrågar olika sorts produkter. 

Nybro har en större andel av befolkningen i de äldre 
ålderskategorierna jämfört med riket som helhet. Den 
största skillnaden jämfört med rikets genomsnitt är att Nybro 
har en betydligt mindre andel invånare i åldersgruppen 25-
44 år. Det är även den åldersgruppen som är mitt i livets 
skede med arbete, barn och familj. Samtidigt har Nybro 
kommun en högre andel invånare i åldersgrupperna 45-64 år 
och 65-79 år jämfört med riket.  

Diagrammet till höger belyser förändringar i åldersstrukturen 
under de tio senaste åren. Andelen invånare i åldersgruppen 
65-79 år har ökat medan invånarna i åldern 10-18 år har 
minskat avsevärt. I åldrarna under 45 år framgår en 
betydande minskning medan andelen invånare från 45 år 
och uppåt har ökat.  

26 

Diagram 2: Åldersstruktur Nybro kommun år 2003, 2008 och 2013 

Källa: SCB 

Ålder Nybro Riket 

0-5 år 6 %   7 % 

6-9 år 4 % 5 % 

10-15 år 3 % 6 % 

16-18 år 3 % 3 % 

19-24 år 9 % 8 % 

25-44 år 21 % 26 % 

45-64 år 28 % 25 % 

65-79 år 19 % 14 % 

80+ år 7 % 5 % 

Tabell 2: Åldersfördelning Nybro kommun och riket, år 2013, procent 

Källa: SCB 
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Framtida åldersstruktur  

Åldersstrukturen prognostiseras vara relativt oförändrad 
under de kommande tio åren. Diagrammet till höger visar 
åldersstrukturen för år 2013, 2021 och 2023. Den 
åldersgrupp som förväntas ha starkast tillväxt till och med år 
2023 är den äldre, 80+ år, medan åldergruppen 19-24 år 
beräknas utvecklas svagast. I absoluta tal är det däremot 
åldersgruppen 45-64 år som väntas minska mest.   

Inkomstnivå 

Den sammanräknade förvärvsinkomsten för år 2013 visar att 
Nybro kommuns medelinkomst är lägre än genomsnittet för 
både Kalmar län och riket. Även medianinkomsten för Nybro 
är lägre än både länets och rikets genomsnitt. 
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Diagram 3: Åldersstruktur Nybro kommun år 2013, prognos 2021, 2023  

Källa: SCB 

3.3 Demografiska marknadsförutsättningar 

Lokalisering Medelinkomst Medianinkomst 

Nybro kommun 235 224 

Kalmar län 252 237 

Riket 277 253 

Tabell 3: Inkomstnivå, år 2013, tkr 

Källa: SCB 
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Antal fritidshus per 1000 inv. 

Nybro 26 

Riket 44 

invånare var 26 stycken år 2013 vilket är lägre än rikets 
genomsnitt på 43 stycken.  

Företagsgruppen i Nybro har på uppdrag av kommunen 
tillfrågat 20 stycken företag om hur många gästnätter de 
köper. Deras totala antal är 1 990 per år. Näringslivet har 
uttryckt önskemål om hotell i Nybro. Idag är de hänvisade till 
att inackordera sina gäster i Kalmar med omnejd.  

 

Arbetspendling 

Arbetspendling kan ha betydelse för handeln i en kommun. 
Människor som reser till en kommun för att arbeta kan välja 
att handla på sin arbetsort liksom de som reser från 
kommunen som kan välja att handla på annat håll eller i 
samband med resor till och från arbetet. För handeln i en 
kommun är det mer gynnsamt med ett positivt 
pendlingsnetto, det vill säga att inpendlingen är större än 
utpendlingen. Nybro kommun har ett negativt 
pendlingsnetto på -1 016 personer. Det är således fler 
människor som dagligen pendlar ut från kommunen än in. 
Det dominerande pendlingsmålet för boende i Nybro är 
Kalmar. Tågförbindelser som gör uppehåll i såväl närliggande 
Kalmar, Karlskrona och Växjö skapar gynnsamma 
förutsättningar för arbetspendling. Därtill finns en viss 
utpendling från Nybro till Emmaboda, Uppvidinge och Växjö. 
Inpendlingen till Nybro kommer i huvudsak från Kalmar men 
även från Emmaboda.  

Turism 

Antalet övernattningar på hotell, stugby och vandrarhem 
uppgick till drygt 19 915 i Nybro under år 2013. Det är 
knappt en gästnatt per invånare i Nybro vilket är under 
riksgenomsnittet som är cirka fem gästnätter per invånare. 
Beläggningsgraden på Nybros hotell, stugbyar och 
vandrarhem uppgår till 32 procent, vilket är lägre än rikets 
genomsnitt på 49 procent. Antalet fritidshus per 1 000  

28 

Källa: SCB 

Kommun Inpendlare Utpendlare Netto 

Nybro 1 924 2 940 -1 016 

Tabell 4: Arbetspendling till/från Nybro kommun år 2013 

3.3 Demografiska marknadsförutsättningar 

Hotell, stugby, 

vandrarhem 
Gästnätter 2013 

Utveckling 

2012-2013 

Nybro kommun 19 915 -6 % 

Riket 49 710 427 2 % 

Tabell 5: Gästnätter hotell, stugby och vandrarhem 

Källa: SCB/Tillväxtverket 

Källa: SCB 

Tabell 6: Fritidshus i Nybro kommun år 2013 



Bostäder 

Det uppförs just nu 16 hyresrätter i centrala Nybro med 
inflyttning i juni år 2015 (Nybro Bostads AB). Detta som en 
del av målet att uppnå en årlig nybyggnation på 30 
lägenheter respektive 15 villor i kommunen, ett led i att 
uppnå visionen om 25 000 invånare till år 2030. Ny 
bebyggelse ska i första hand tillkomma genom förtätning av 
staden. Områden med gångavstånd till torget, den centrala 
delen av Storgatan och resecentrum ska i första hand 
reserveras för flerbostadshus. Även stadsdelen Kungshall är 
aktuell för förtätning.  

Infrastruktur och kommunikation 

Knutpunkten för tåg- och busstrafik i kommunen är Nybro 
resecentrum. Placeringen är i allra högsta grad central och 
resecentrum ligger i direkt anslutning till stadskärnan med 
endast någon minuts gångväg. Busskollektivtrafiken 
ombesörjs av Kalmar Läns Trafik AB och det finns ett flertal 
busslinjer som knyter samman Nybro stad med både övriga 
kommunen samt med grannkommunerna. För resor i mer 
glest befolkade områden används anropsstyrd närtrafik. 
Nybro stad trafikeras med tåg av både Öresundståg och SJ 
med destination Kalmar, Göteborg och Köpenhamn, samt 
pendeltåg mellan Kalmar, Emmaboda och Växjö. 
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Figur 5: Lantturen Kalmar Läns Trafik 

Källa: Nybro kommun 

3.3 Demografiska marknadsförutsättningar 

Vägnätet i kommunen är uppbyggt med Glasrondellen 
som nav för riksväg 25 som förbinder Nybro stad med 
Kalmar i öster och Växjö i väster. Riksväg 31 ansluter mot 
Orrefors, Gullaskruv och Målerås i nordväst. 

¹ = Fördjupad översiktsplan, Nybro stad 2013 
² = Bostadsförsörjningsprogram 2013-2020 



Köpkraften är det teoretiska belopp som invånarna 
spenderar i detaljhandeln.  

Köpkraft i upptagningsområdet - Dagligvaror 

Köpkraften för dagligvaror i primärområdet Nybro kommun 
uppgick till 584 miljoner kronor år 2013. Den 
prognostiserade köpkraften för dagligvaror beräknas uppgå 
till 603 miljoner kronor år 2021. Den beräknade ökningen på 
19 miljoner kronor beror endast på en ökning av 
konsumtionen per capita, då befolkningstillväxten beräknas 
vara negativ under perioden. Köpkraften i sekundärområdet, 
Emmaboda och Uppvidinge kommun, uppgick till 541 
miljoner kronor år 2013 och beräknas öka med cirka 9 
miljoner kronor fram till år 2021.  

Köpkraft i upptagningsområdet - Sällanköpsvaror 

Köpkraften för sällanköpsvaror uppgick till 506 miljoner 
kronor i primärområdet Nybro kommun år 2013. År 2021 
beräknas köpkraften uppgå till 606 miljoner kronor. Detta 
innebär att köpkraften för sällanköpsvaror beräknas öka med 
drygt 100 miljoner kronor mellan år 2013 och 2021 vilket, 
precis som för dagligvaror, endast beror på en ökning av 
konsumtionen per capita då befolkningstillväxten bedöms 
vara negativ. I sekundärområdet uppgick köpkraften för 
sällanköpsvaror till 474 miljoner kronor år 2013 och den 
beräknas öka med cirka 85 miljoner kronor fram till år 2021.  
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Köpkraft/År 
2013 2017 2021 

Utv.  

2013-2021 

Nybro (primärområde) 584 595 603 19 

Sekundärområde 541 548 550 9 

Totalt upptagningsområde 1 125 1 143 1 152 27 

Tabell 7: Köpkraft dagligvaror år 2013, prognos 2017, 2021, mkr 

Källa: HUI och Konsumtionsprognosgruppen (KPG) 

3.3 Demografiska marknadsförutsättningar 

Köpkraft/År 
2013 2017 2021 

Utv.  

2013-2021 

Nybro (primärområde) 506 564 606 100 

Sekundärområde 474 525 559 85 

Totalt upptagningsområde 980 1 089 1 164 185 

Tabell 8: Köpkraft sällanköpsvaror år 2013, prognos 2017 , 2021, mkr 

Källa: HUI och Konsumtionsprognosgruppen (KPG) 



 

 

 

 

 

 

 

 

E-handelns påverkan på köpkraften och konsekvenserna för 
den fysiska butikshandeln skiljer sig åt mellan olika branscher, 
geografiska områden samt olika ålders- och samhällsgrupper.  

Enligt konsumentundersökningen, som HUI har genomfört 
bland boende i Nybro kommun, är det inte mer än 2 procent 
av de tillfrågade som vanligtvis handlar sällanköpsvaror på 
internet. Denna låga andel indikerar att effekterna på 
köpkraften i Nybro troligtvis inte är lika hög som för riket i 
stort då en större andel av köpkraften tillfaller den fysiska 
butikshandeln snarare än e-handeln. 

I diagram 4 till höger redovisas den prognostiserade 
köpkraftsutvecklingen för dagligvaror respektive 
sällanköpsvaror i Nybro kommun för åren 2013-2021. 
Köpkraften för sällanköpsvaror förväntas ha en starkare 
utveckling under perioden i förhållande till dagligvaror. 

E-handelns påverkan 

Vid beräkningar av köpkraften liksom handelns potential bör 
hänsyn även tas till hur stor andel e-handeln tar av 
dagligvaru- respektive sällanköpsvaruhandeln. En viss del av 
köpkraften fångas upp av e-handeln vilket därmed innebär 
att det bli mindre köpkraft kvar till den fysiska butikshandeln.  

I dagligvaruhandeln står e-handeln fortfarande för en 
marginell andel av den totala omsättningen, vilket också 
innebär att e-handelns påverkan på köpkraften inte heller 
blir särskilt betydande. Per år 2021 beräknas e-handeln 
utgöra cirka 1-3 procent av köpkraften i dagligvaruhandeln. 

Inom sällanköpsvaruhandeln är emellertid e-handelns 
påverkan betydligt mer påtaglig. År 2021 beräknas cirka 10-
15 procent av köpkraften för sällanköpsvaror tillfalla e-
handeln, vilket därmed leder till minskad köpkraft till 
butikshandeln. 

31 

Källa: HUI och Konsumtionsprognosgruppen (KPG). 

Diagram 4: Prognostiserad köpkraftsutveckling i Nybro år 2013-2021, mkr 

3.3 Demografiska marknadsförutsättningar 
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3.4 Utbudsrelaterade marknadsförutsättningar 

I följande avsnitt kartläggs handelsutbudet i Nybro kommun, 
konkurrenssituationen och handelsflöden inom hela 
marknadsområdet. 

Handelns storlek och omsättning 

Dagligvaruhandeln i Nybro kommun omsatte 588 miljoner 
kronor år 2013. I omkringliggande kommuner i 
marknadsområdet uppgick omsättningen i 
dagligvaruhandeln till drygt 6,9 miljarder kronor. Kalmar och 
Växjö står tillsammans för cirka 73 procent av omsättningen i 
marknadsområdet.  

Sällanköpsvaruhandeln i Nybro omsatte 315 miljoner kronor 
år 2013. I marknadsområdet omsatte kommunerna totalt 
nära 8,1 miljarder kronor i sällanköpsvaruhandeln. Kalmar 
och Växjö är de två dominerande handelsorterna i regionen. 
De omsatte vardera drygt 3,7 respektive 3,4 miljarder kronor, 
vilket motsvarar 89 procent av den totala omsättningen för 
sällanköpsvaruhandeln i marknadsområdet. Båda dessa 
kommuner, med starka handelsområden såsom Hansa City i 
Kalmar och Grand Samarkand i Växjö, uppvisar en fortsatt 
positiv tillväxt vilket visar på att de lyckats bibehålla och 
stärka sin dragningskraft i regionen. 
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Källa: HUI, Handeln i Sverige. 
*DV=Dagligvaruhandel, SV=Sällanköpsvaruhandel, DH=Detaljhandel. 

Tabell 9: Försäljning och utveckling år 2013, mkr och procent 

Kommun DV 
Tillväxt 

12/13 
SV 

Tillväxt 
12/13 

Total  
DH 

Tillväxt 
12/13 

Nybro 588 1% 315 -2% 903 0% 

Kalmar 2 257 2% 3 763 1% 6 020 2% 

Växjö 2 819 1% 3 418 1% 6 237 1% 

Uppvidinge 172 -9% 48 -11% 220 -9% 

Lessebo 170 1% 171 -2% 341 0% 

Emmaboda 216 -2% 90 6% 306 0% 

Högsby 191 5% 79 0% 270 3% 

Mönsterås 354 -1% 92 -2% 446 -1% 

Torsås 159 3% 97 0% 256 2% 

Totalt i 
marknadsområdet 6 926 1% 8 073 1% 14 999 1% 

Riket 310 470 2% 285 266 1% 595 736 2% 



Försäljningsutveckling i dagligvaruhandeln 

Under åren 2008-2013 ökade dagligvaruförsäljningen i Nybro 
kommun med cirka 6 procent. Majoriteten av de mindre 
kommunerna, i synnerhet Lessebo, Torsås och Uppvidinge 
har uppvisat en svag utveckling under perioden. Undantagna 
är Högsby och Mönsterås som har haft en starkare 
försäljningsutveckling. 

Av de redovisade kommunerna hade Högsby den 
procentuellt starkaste tillväxten i dagligvaruhandeln under 
åren 2008-2013, med drygt 24 procent. Den starka tillväxten 
beror framför allt  på att det sker från låga nivåer i absoluta 
tal mätt. Högsby kommun är den enda av dessa kommuner 
som har en bättre utveckling än rikets genomsnitt. 

Utvecklingen i Nybro har varit lägre jämfört med 
utvecklingen i jämförbara kommuner, varuproducerande 
kommuner. I kommungruppen uppgick den genomsnittliga 
utvecklingen till 10 procent under perioden 2008-2013. De 
större kommunerna Kalmar och Växjö har under åren 
2008-2013 haft en stark försäljningsutveckling med 11 
respektive 13 procent i dagligvaruhandeln. 
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Källa: HUI, Handeln i Sverige. 

Diagram 5: Försäljningsutveckling i dagligvaruhandeln år 2008-2013 (%) 
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Försäljningsutveckling i sällanköpsvaruhandeln 

Sällanköpsvaruhandeln i Nybro uppvisar en ökning med cirka 
3 procent mellan åren 2008-2013, vilket är betydligt lägre än 
riket i stort vars utveckling var 8 procent. Mönstret att 
mindre kommuner har en sämre utveckling är än tydligare 
inom sällanköpsvaruhandeln då kommuner som Uppvidinge, 
Emmaboda och Mönsterås minskar med cirka 20 procent. En 
av de främsta anledningarna till den svaga tillväxten är att 
sällanköpsvaruhandeln har koncentrerats allt mer till större 
orter och kommuner. Den goda försäljningsutvecklingen i 
Lessebo kommun beror främst på Kosta Outlet som har en 
positiv effekt på handeln. 

Försäljningsutvecklingen i Nybro har dock varit högre jämfört 
med utvecklingen för jämförbara kommuner som hade en 
negativ tillväxt på nämnare 2 procent under perioden 
2008-2013. Riket som helhet uppvisade en tillväxt om 8 
procent. 

Inom sällanköpsvaruhandeln uppvisar Kalmar en stark 
försäljningsutveckling med närmare 22 procent under den 
senaste femårsperioden. Ökningen tillskrivs en generell 
expansion inom handeln och i synnerhet etableringen av 
handelsområdet Hansa City. 
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Källa: HUI, Handeln i Sverige. 

Diagram 6: Försäljningsutveckling i sällanköpsvaruhandeln år 2008-2013 (%) 
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Handelns styrka – försäljningsindex 

Handelns storlek i en kommun är starkt beroende av hur 
många som bor där. Antalet invånare är särskilt viktigt för 
dagligvaruhandeln då människor primärt handlar dagligvaror 
med utgångspunkt från och i närheten av bostaden. Ett sätt 
att mäta och jämföra handelns styrka mellan kommuner, där 
befolkningen är olika stor, är att beräkna försäljningsindex. 
Försäljningsindex är också ett mått på hur väl handeln 
förmår att ta tillvara det befolkningsmässiga 
försäljningsunderlag som finns i en kommun och om handeln 
dessutom förmår att locka kunder från andra kommuner.  

Försäljningsindex 100 innebär att handeln omsätter lika 
mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. 
Index över 100 innebär att handeln drar kunder från andra 
kommuner och index under 100 innebär att handeln har ett 
utflöde till andra kommuner.  

Tidsserien som, enligt diagram 7, anger den historiska 
utvecklingen för dagligvaror och sällanköpsvaror belyser att 
försäljningsindex i Nybro har varit på en högre nivå tidigare 
jämfört med idag. År 1992 noterades index 113 för 
dagligvaror i Nybro kommun, därefter noteras ett successivt 
vikande försäljningsindex till dagens index 94. Avseende 
sällanköpsvaror noteras index 85, år 1992, som det högsta 
under perioden 1992-2013. Försäljningsindex för 
sällanköpsvaror har stadigt minskat till index 55, 2013. 
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3.4 Utbudsrelaterade marknadsförutsättningar 

 
En starkt bidragande orsak till vikande försäljningsindex är 
att Kalmars handel har expanderat kraftigt under de senaste 
tio åren. Närheten till Kalmar gör att Nybroborna med lätthet 
kan ta sig till staden som med sina handelsplatser erbjuder 
ett större utbud. Även Lessebo med Kosta Outlet ligger 
förhållandevis nära vilket innebär att boende i Nybro 
kommun även kan ta sig dit inom en timme. Inköpen i 
detaljhandeln hamnar således i andra kommuner i omlandet. 

Under hela perioden 1992-2013 har Nybro haft ett lägre 
försäljningsindex för den totala detaljhandeln än jämförbara 
kommuner.  

Diagram 7: Försäljningsindex Nybro kommun, år 1992-2013 

Källa: HUI, Handeln i Sverige. 
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3.4 Utbudsrelaterade marknadsförutsättningar 

Handelns styrka – försäljningsindex 

Nybro kommun har försäljningsindex 94 i dagligvaruhandeln, 
vilket är en minskning från index 98, år 2003. Minsknigen är 
dock inte så stor under de senaste tio åren och det är också 
en högre nivå än i jämförbara kommuner där index är 91. 
Dagligvaruhandeln i Nybro omsätter  i dagsläget något 
mindre än vad det befolkningsmässiga underlaget medger.  

Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln har utvecklats 
negativt från index 65 till 55 i Nybro under åren 2003-2013. 
Under de senaste fem åren har dock den negativa 
utvecklingen avstannat då index stabiliserats kring 55. 
Nybros försäljningsindex är högre än i jämförbara kommuner 
där försäljningsindex är 41. Det bör också tilläggas att Nybro 
står sig väl jämfört med andra kommuner som har en 
befolkning i storleksordningen 18 000-22 000 invånare där 
genomsnittligt försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln 
uppgår till cirka 48. 

Nuvarande försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln innebär 
ett visst utflöde av köpkraft från kommunen, vilket i 
praktiken innebär att Nybroborna reser till andra platser för 
att framför allt handla sällanköpsvaror. Enligt, den av HUI 
genomförda, konsumentundersökningen bland boende i 
Nybro kommun handlar cirka 60 procent av Nybroborna 
vanligtvis sällanköpsvaror i andra kommuner, i huvudsak i 
Kalmar. Nära hälften, 47 procent, uppgav att de besöker 
butiker i Nybro så sällan som en till tre gånger per månad.  
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Diagram 8: Försäljningsindex dagligvaror Nybro kommun år 2013 

Källa: HUI, Handeln i Sverige. 

Diagram 9: Försäljningsindex sällanköpsvaror Nybro kommun år 2013 
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3.4 Utbudsrelaterade marknadsförutsättningar 

  

Systembolaget är lokaliserat cirka 650 meter från torget. 

Utöver livsmedelsbutiker och Systembolag finns även 
dagligvaruhandel i form av apotek, servicebutiker, 
blomsteraffärer med mera. Vid östra infarten till tätorten 
finns en Nettobutik. Det finns också dagligvarubutiker i 
övriga områden som Målerås, Orrefors och Alsterbro. Utöver 
nedan listade butiker finns ytterligare ett tiotal verksamheter 
vars omsättning understiger en miljon kronor per år.  
 

Dagligvaruhandeln i Nybro 

Dagligvaruhandeln i Nybro omsatte cirka 588 miljoner 
kronor år 2013 och uppvisade en positiv utveckling med 
cirka 1 procent jämfört med föregående år. 
Dagligvarustrukturen i Nybro stad kännetecknas av en viss 
spridning mellan flera olika platser. Willys låg, tills alldeles 
nyligen, centralt vid torget i stadskärnan, Coop Extra var 
lokaliserad cirka 200 meter från torget, vid Resecentrum och 
järnvägsstationen. ICA Kvantum ligger cirka 500 meter 
utanför stadskärnan, utan annan handel men med 
bostadsmäklare och försäkringsbolag som grannar. 
Ytterligare cirka 300 meter längs med Bangatan ligger Lidl 
och Systembolaget i ett trafikorienterat läge. 

  

Enhet (brett livs 
samt Systembolag) 

Omsättning 2013, 
mkr 

Willys 100-500 

ICA Kvantum 214 

Coop Extra 50-99 

Systembolaget 50-99 

Lidl 20-49 

Netto 20-49 

Tempo 10-19 

Coop Nära 10-19 

Handelsboden 2 

Figur 6: Geografisk struktur av dagligvaruhandeln i Nybro kommun 2013, oms > 1 mkr. 

Källa: SCB ,bearbetad av HUI 

96 %  
av Nybroborna handlar dagligvaror i 

Nybro kommun, enligt 
konsumentundersökningen. Källa: HUI  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utöver handeln i Nybro finns även viss sällanköpsvaruhandel 
i den mindre tätorten Orrefors inom kommunen. 

Strukturen i sällanköpsvaruhandeln åskådliggörs enligt 
kartbilden på nästkommande sida. Utöver de butiker som 
visas i kartan finns ytterligare ett tjugotal verksamheter vars 
omsättning understiger en miljon kronor per år. 

Sällanköpsvaruhandeln i Nybro 

Sällanköpsvaruhandeln i Nybro omsatte cirka 315 miljoner 
kronor, år 2013. Jämfört med föregående år var detta en 
minskning med drygt 2 procent.  

Sällanköpsvaruhandeln kan delas in i underbranscherna 
beklädnadshandel, hem- och fritidsvaruhandel. Den 
omsättningsmässigt största delen av sällanköpsvaruhandeln i 
Nybro sker inom hemutrustning. Hemutrustning står för nära 
hälften av den totala sällanköpsvaruhandeln i kommunen, 
det vill säga cirka 149 miljoner kronor.  

Den geografiska strukturen inom sällanköpsvaruhandeln i 
Nybro är koncentrerad till stadskärnan eller strax väster om 
denna samt även i området kring Glasrondellen. Handeln 
inom Nybro stadskärna är rent avståndsmässigt 
förhållandevis samlad längs några gator, och kan därmed 
sägas vara den mest samlade och strukturerade handeln i 
Nybro.  

Inom Nybro stad är den övriga handeln mer godtyckligt 
lokaliserad, antingen strax utanför stadskärnan eller som ett 
flertal aktörer vid Glasrondellen mot riksväg 25 i riktning mot 
Kalmar. 
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Tabell 10: Branschstruktur i sällanköpsvaruhandeln, Nybro kommun 

Källa: SCB och HUI, Handeln i Sverige. 

Omsättning 
 år 2013, mkr Försäljningsindex 

Beklädnad 83 64 

Hem 149 82 

Fritid 83 45 

Sällanköpsvaror totalt 315 55 

3.4 Utbudsrelaterade marknadsförutsättningar 
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Figur 7: Geografisk struktur av sällanköpshandeln i Nybro 2013, oms > 1 mkr. 

Källa: SCB,bearbetad av HUI 

3.4 Utbudsrelaterade marknadsförutsättningar 

Annan detaljh. m. brett sort. 
Bok/papper 
Cykel/sport/båt 
Data/tele 
Fotohandel 
Heminredning 
Järn/bygg 
Konfektion/ekipering 
Leksaker 
Möbelhandel 
Radio/TV/musik 
Skohandel/väskor 
Ur/guld/optik 
Övrig sällanköpshandel 

Nybro torg 

Glasrondellen 

Nybro station 



3.5 Sammanfattning kapitel 3 
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• Upptagningsområdet för handeln i Nybro begränsas kraftigt av den starka konkurrensen från kommuner i omlandet, 
främst Kalmar men även Växjö.  

• Nybro har en minskande befolkning vilket inverkar negativt på köpkraften (efterfrågan).  

• Ökade inkomster innebär en ökad köpkraft trots att befolkningen minskar.  

• Köpkraften för dagligvaror förväntas öka med knappt 19 miljoner kronor till år 2021. Det motsvarar en ökning på cirka 
3 procent. 

• Köpkraften för sällanköpsvaror förväntas öka med drygt 100 miljoner kronor till år 2021. Detta motsvarar en ökning 
med drygt 20 procent.  

• Turister tillför köpkraft i kommunen, särskilt under sommarhalvåret.  

• Dagligvaruhandeln i Nybro är stark men omsätter idag likväl något mindre än köpkraften i kommunen, vilket innebär 
att dagligvaruhandeln ej förmår locka kunder från omlandet.  

• Senaste tio åren har index minskat från 98, år 2003 till 94, år 2013. Dagligvaruhandeln har under de senaste fem åren 
haft en relativt stabil utveckling. Index har minskat från 97, år 2008 till dagens nivå och har därmed i någon mån 
försvarat sin marknadsandel gentemot kommuner i omlandet.  

• Sällanköpsvaruhandeln i Nybro omsätter betydligt mindre än köpkraften för sällanköpsvaror i kommunen. Under den 
senaste tioårsperioden har sällanköpsvaruhandelns försäljningsindex utvecklats negativt från 65 till 55. Under de 
senaste fem åren har dock utvecklingen stabiliserats kring index 55. Sällanköpsvaruhandeln i Nybro har således inte 
tappat ytterligare marknadsandelar till andra kommuner i omlandet.  

 



Kapitel 4 
Kvalitativ analys 



4. Kvalitativ analys av Nybro 

Kapitel 4 omfattar en kvalitativ analys av handeln, dess 
förutsättningar och attraktivitet i Nybro stadskärna. Analysen 
utgår från forskning och samlad erfarenhet kring vad som 
skapar en attraktiv plats. Analysen baseras på följande 
undersökningar: 

1. En kvalitativ analys med en systematisk ansats i syfte att 
kartlägga olika aspekter av handel och ett centrums 
attraktivitet, för att identifiera eventuella 
problemområden eller outnyttjad potential. 

2. Intervjuer med ett urval av handlare i Nybro. 

3. Konsumentundersökning via telefonintervjuer med 300 
invånare i Nybro kommun 

Kvalitativ analys av en stadskärna 

HUI har utvecklat en metod, Stadskärnemeter (S-meter) för 
att kunna genomföra en kvalitativ analys av en stadskärna. 
Denna modell syftar till att på ett systematiskt sätt kartlägga 
och betygsätta olika aspekter av stadskärnan ur ett 
handelsperspektiv. Modellen består av ett tiotal kategorier, 
exempelvis butiksmix, tillgänglighet, grönstruktur och social 
miljö. Inom varje kategori återfinns ett antal variabler som 
studeras och betygsätts. Inom kategorin tillgänglighet 
studeras exempelvis öppettider, parkering, vägvisning, 
kollektivtrafik, entréer med mera.  

Betygsättningen sker på en skala 1-5 där 1=mycket dåligt, 
2=dåligt, 3=varken bra eller dåligt, 4=bra, 5=mycket bra. 
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Resultaten delas in i de övergripande dimensionerna: utbud, 
tillgänglighet, trivsel och trygghet och redovisas på en 
aggregerad nivå i en översiktlig SWOT-analys, i vilken de 
viktigaste styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten 
sammanfattas. Sammantaget ger detta en heltäckande 
bedömning av stadens utbud och attraktivitet. Samverkan 
och marknadsföring behandlas inte i detta avsnitt. 

Analysen av Nybros handel och stadskärna tar utgångspunkt 
i dimensionen tillgänglighet från ett utifrånperspektiv för att 
därefter analysera de olika aspekterna inom stadskärnan.  

 

 

 

Tillgänglighet Utbud 

• Vägar, kollektivtrafik etc. 
• Synlighet 
• Öppettider 
• Parkeringsplatser 
• Entréer 
• Stråk och kluster 

 

• Butiker 
• Café och restaurang 
• Övrig kommersiell service 
• Offentlig service 
• Kultur och nöjen 
 

Trivsel & trygghet Samverkan & marknadsföring 

• Mötesplatser 
• Ljus, ljud och doft 
• Bevakning mm. 

• Centrumledning 
• Samverkan mellan aktörer 
• Marknadsföring 

 

Figur 8: Dimensioner i  S-meter 

Källa: HUI Research 



4.1 Tillgänglighet 

Till och från Nybro med bil 

Den generella tillgängligheten med bil till Nybro är relativt 
god. Avståndsmässigt ligger staden cirka 25 kilometer väster 
om Kalmar, längs riksväg 25, Kalmarvägen. Avståndet till 
Växjö är ytterligare cirka 75 kilometer västerut från Nybro. 

Det är förhållandevis lätt att med bil ta sig in respektive ut 
från Nybro stad. Vid Glasrondellen delar sig Kalmarvägen till 
Norra (riksväg 31) och Södra vägen (fortsättningen på riksväg 
25), vilket gör att hela Nybro stad omgärdas av större vägar 
och leder. Vägnätet liksom den övergripande infrastrukturen 
är god. 

Väl inne i tätorten är det däremot inte uppenbart var stadens 
centrum är. Det är relativt omständligt att ta sig från 
Glasrondellen till stadskärnan, vilket främst bedöms bero på 
begränsad synlighet och överblickbarhet, inte på grund av 
vägnätet eller dess struktur. Det är med andra ord rent 
visuellt svårt att se var handeln i staden är. Däremot finns det 
en generellt god infrastruktur och i kombination med tydlig 
vägvisning till centrum stärker det trots allt den övergripande 
tillgängligheten, trots att stadens synlighet är begränsad. 

Tillgängligheten i centrala Nybro påverkas i viss mån negativt 
av att vissa gator är enkelriktade och att bilburna besökare 
därmed tvingas cirkulera runt vissa kvarter och gator.  
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Skyltningen till och från Nybro centrum bedöms vara relativt 
god. Från Glasrondellen är vägvisningen mot centrum tydlig 
för bilister. Det finns emellertid inte någon skyltning som 
visar var handeln finns, vare sig mot den handel som är 
lokaliserad vid Glasrondellen eller handeln i stadskärnan. 
 
Utöver de fysiska vägarna, kan upplevelsen av tillgänglighet 
bero på fler olika aspekter, till exempel vägvisning, synlighet, 
överblickbarhet eller andra upplevda barriärer.  
 

Figur 9: Karta över Nybro stad 

Källa: Google Maps, bearbetad av HUI Research 



Resecentrum och kollektivtrafik 

Överlag bedöms tillgängligheten med kollektivtrafik till och 
från centrala Nybro som mycket god. Vikten av goda 
förbindelser är en väsentlig faktor vid valet av bostadsort 
och antas få allt större betydelse även i framtiden. Vid Nybro 
station ligger både järnvägsstation, busstation och 
resecentrum. Det är ett mycket centralt läge, cirka 250 
meter från torget och endast några minuters promenadväg. 
Resecentrum Nybro är lokaliserat i stationshuset och här 
finns all turistinformation samlad på ett och samma ställe. 

I anslutning till resecentrum finns pendlarparkering liksom 
ordnade och väderskyddade cykelparkeringar. 

Det är lätt att finna vägen i och kring Nybro station 
Skyltningen är genomgående informativ och god vilket 
underlättar för besökare. Särskilt positiv är vägvisningen mot 
torget. Den sortens vägvisning med avståndsangivelser  
återfinns i hela stadskärnan vilket är positivt då den bidrar 
till att lotsa besökare i rätt riktning. Det gör också att 
stadskärnan upplevs som relativt lättillgänglig och framför 
allt lätt att hitta och navigera i. 
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Figur 10: Resecentrum och järnvägsstation i Nybro 

4.1 Tillgänglighet 

Foto: A. Mocsáry, 2014 



Tillgänglighet inom stadskärnan 

Stadskärnan i Nybro är bilfri vilket av förklarliga skäl innebär 
att tillgängligheten för biltrafik är lägre i förhållande till den 
för gång- och cykeltrafikanter. Tillgängligheten och 
upplevelsen av denna handlar däremot inte om huruvida 
bilar får förekomma eller ej. Det har att göra med ett flertal 
olika aspekter, såsom den fysiska utformningen, struktur, 
vägvisning, skyltning och möjlighet till överblickbarhet. 

Stadskärnan upplevs i allmänhet ha en god tillgänglighet. Det 
är, med torget som utgångspunkt, lätt att hitta i och kring 
staden. Särskilt positiv är den på flera håll förekommande 
vägvisningen som informerar om i vilken riktning torget, 
resecentrum, kommunhus med mera ligger. Det underlättar 
för besökare att hitta och navigera i staden. Det skapar också 
en upplevelse av trygghet och närhet då avståndsangivelser 
informerar och signalerar om hur nära, eller långt borta, 
olika saker ligger, exempelvis ”Torget 100 m”. Vidare är den 
offentliga skyltningen, som bland annat anger var 
turistinformationen och WC finns, god.  
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Parkering 

Den strategiska inriktningen är att Nybro stad och torget ska 
vara bilfritt samt att det ska finnas en god tillgänglighet av 
parkeringsplatser i direkt närhet till torget och stadskärnan. 
Det finns i dagsläget inte några parkeringsmöjligheter på 
torget och stadskärnan som helhet är bilfri, vilket har ökat 
tillgängligheten för gående och cyklister. 

Denna utvärdering bedömer att parkeringsmöjligheterna i 
Nybro centrum är goda. Parkeringsplatser finns på flera av 
stadens sidor, vid Citygrillen respektive Parkgrillen samt goda 
parkeringsmöjligheter gentemot Nybro station och Stora 
Nygatan. Parkeringsmöjligheterna i staden bedöms generellt 
som bekväma och lättillgängliga samt lokaliserade nära den 
befintliga handeln. P-skiva för en tidsperiod om två timmar 
erfordras. 

Även konsumentundersökningen bekräftar 
detta då nästan tre av fyra, 74 procent, av 
de tillfrågade Nybroborna ansåg att  
parkeringen var bra och gav höga betyg, 4-5.  

 

 

 

 

4.1 Tillgänglighet 



 

Det är oklart om handeln i någon mån anpassar sina 
öppettider till arbetspendling och kollektivtrafikens avgångs- 
eller ankomsttider. 

Handeln i Nybro är generellt sett inte benägen att ha öppet 
under sommaren och vissa handlare har också 
semesterstängt. Vidare sker det inte direkt någon förändring 
eller anpassning till säsonger, exempelvis under 
sommarperioden. Besöksnäringen, med fler 
fritidshusboende samt turister i närområdet, innebär också 
mer köpkraft. Möjligen finns det under dessa perioder andra 
behov, förväntningar och krav som handeln behöver möta. 

 

Öppettider inom handeln 

Gemensamma öppettider är ett ämne som ständigt 
diskuteras inom handeln. När det kommer till köpcentrum 
som handelsplats kan de gemensamma öppettiderna 
betraktas som en viktig grundpelare för att centrumhandeln 
ska fungera på ett meningsfullt sätt. För en stadskärna med 
många olika aktörer inom handeln, fastighetsägare, övriga 
intressenter, stora verksamheter respektive mindre 
enmansföretag är situationen av förklarliga skäl betydligt 
mer komplex. Samtidigt är en stadskärna också en sorts 
handelsplats med en mängd andra verksamheter, service, 
kultur och nöjen i tillägg till handeln. 

Generösa öppettider är i regel positivt men i vissa fall 
handlar det snarare om att ha regelbundna öppettider. En 
regelbundenhet och konsekvens över tiden som underlättar 
för både kunder och för handelns aktörer. 

Öppettider som en tillgänglighetsaspekt får anses vara 
relativt svag i stadskärnan. Det finns inte några 
gemensamma öppettider, utan en stor variation inom olika 
delar av handeln i Nybro. Vissa butiker har måndagsstängt, 
vissa stänger under lunchtid, vissa vill ha söndagsöppet 
medan andra har stängt samt att öppnings- och 
stängningstider också skiftar mellan olika butiker. I samband 
med exempelvis torghandelsdagar samt inför jul anpassar 
vissa butiker sina öppettider, i syfte att dra nytta av att det 
rör sig fler människor i stadskärnan. 
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4.1 Tillgänglighet 

Figur 11: Ett urval av öppettider i Nybro stadskärna, 10 nov, 2014 

Foto: A. Mocsáry, R. Johansson, 2014 



 

Det är endast drygt hälften, 52 procent, av konsumenterna 
som föredrar att göra inköp av sällanköpsvaror på vardagarna 
under dagtid medan en lika stor andel hellre vill göra dessa 
inköp på dagtid under helgen. 

På vardagar är det framför allt inköp av dagligvaror som 
prioriteras, både under dag- och kvällstid. En betydande 
skillnad syns i vilka inköp som föredras på helger under 
dagtid då cirka 52 procent önskar göra sällanköpsvaruinköp 
på dagtid medan endast 20 procent önskar göra 
dagligvaruinköp under samma tidsperiod. 

Öppettider inom handeln 

Enligt konsumentundersökningen som HUI har genomfört 
anser en majoritet, 88 procent, av de tillfrågade att 
dagligvaruhandeln har bra öppettider medan knappt hälften, 
46 procent, anser att sällanköpsvaruhandeln har bra 
öppettider. 

 

 

 

 

Resultaten anger vidare att majoriteten vill göra sina 
dagligvaruinköp på vardagarna, framför allt på dagtid, men 
även en betydande andel på kvällstid, efter klockan 18. 
Andelen som föredrar att göra dagligvaruinköp på dagtid 
under helger uppgår till 20 procent. 
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4.1 Tillgänglighet 

Diagram 10: På en skala 1-5 vad tycker du om… 

Källa: HUI Research 
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 Helger – kvällstid (efter 18) 
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 Vardagar – dagtid  

Diagram 11: När föredrar du att göra inköp av dagligvaror? 
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Helger – kvällstid (efter 18) 
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Diagram 12: När föredrar du att göra inköp av sällanköpsvaror? 

Respondenterna fick ange ett eller flera svar, varför diagrammen summerar till mer än 100 procent. 



Figur 12: Skyltning i Nybro stadskärna 

Foto: A. Mocsáry, R. Johansson, F. Frisk ,2014 

Skyltning och synlighet 

Entréer inom handeln är en del av tillgänglighetsperspektivet 
för stadskärnan. Entréer bör generellt vara tydliga och väl 
markerade, gärna skilja sig från varandra i form eller uttryck. 
Det handlar bland annat om skyltning och synlighet och vad 
det finns för attribut som förstärker, alternativt försvagar, 
handeln utifrån ett konsumentperspektiv. Frågan är om 
entréer och deras respektive utformning generellt bidrar till 
att göra stadskärnan mer tydlig, överblickbar och lättare för 
besökare att navigera i. 

Vad gäller synlighet och skyltning erbjuder Nybros stadskärna 
en tydlig och samtidigt en variationsrik miljö. Butikerna i 
stadskärnan är genomgående väl synliga med sin skyltning. 
De tar för sig med sin exponering vilket erbjuder en hög och 
god tillgänglighet gentemot besökare. I vissa fall är 
skyltningen på fastigheter och vid entréer emellertid alltför 
dominerande vilket påverkar helhetsintrycket av 
stadskärnan, även om tillgänglighetsaspekten får anses vara 
god. Skyltningen i stadskärnan är genomgående synlig men 
det är också en mångfald av olika uttryck, storlekar och stilar 
vilket medför att stadskärnan kan uppfattas som spretig i 
hela sitt uttryckssätt. Risken är att viss skyltning i staden 
motverkar sitt syfte. Istället för att vara en komponent som 
förstärker helheten och skapar en sammanhållande effekt för 
handeln riskerar den att bidra till en mer rörig omgivning. På 
vissa håll i stadskärnan förekommer det emellertid enhetliga 
skyltar med likartad utformning. 
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4.1 Tillgänglighet 



 

  

Entréer 

En annan aspekt, som är minst lika viktig som 
tillgängligheten i form av synlighet och möjlighet att 
navigera, är den rent fysiska utformningen av entréer, det vill 
säga huruvida det är lätt eller svårt att nå olika butiker. Om 
det exempelvis förekommer höga trappsteg in till en butik 
kan det i värsta fall innebära att vissa kundgrupper stängs 
ute och av rent praktiska skäl inte kan ta del av butikens 
utbud. Det kan röra sig om äldre människor, de med 
funktionshinder, rullstolsbundna, personer med rollator, 
barnvagn med flera. Givet den demografiska utvecklingen, 
med en stor andel äldre invånare, blir dessa aspekter än 
viktigare.  

I Nybros stadskärna erbjuder flertalet butiksentréer god 
tillgänglighet, utan eventuella trappor eller andra hinder för 
kunder och besökare. Det finns exempel på butiker och 
verksamheter som har utjämnat nivåskillnader med både 
trappsteg och särskilda ramper i anslutning till butiksentrén. 
Det förekommer också ett flertal andra som är mer 
svårtillgängliga med exempelvis flera trappsteg vilket några 
av bilderna till höger illustrerar. 
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4.1 Tillgänglighet 

Foto: A. Mocsáry, 2014 

Figur 13: Entréer i Nybro stadskärna 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i externa lägen, utifrån ett stadskärneperspektiv. Det medför 
att de varken drar trafik till varandra eller till Nybro centrum.  

Dagligvaruhandeln är generellt en viktig motor och 
trafikskapare till annan handel och större livsmedelsbutiker 
benämns i det här avseendet ofta som ankarbutiker. 
Ankarbutiker är betydelsefulla då de skapar besöksfrekvens 
till ett köpcentrum eller en stadskärna samt vidgar hela 
upptagningsområdet. Ankarbutiker fungerar som dragare, 
lockar kunder och möjliggör för annan handel att dra nytta 
av kundflödet. De är ofta lokaliserade på, för handeln, 
strategiska lägen. 

Utbudet i stadskärnan omfattar butiker, café och 
restauranger samt övrig kommersiell service, till exempel 
frisör, skomakare, kemtvätt, bank, mäklare, försäkringsbolag 
med flera. Utöver detta finns det även ett kulturutbud liksom 
privat och offentlig service som exempelvis vårdcentral, 
bibliotek och tandläkare.  

Dagens utbud i Nybro centrum kännetecknas av en ojämn 
fördelning vad gäller antal aktörer inom olika branscher och 
kategorier.  

Dagligvaruhandel 

Stadskärnan i Nybro har idag en ytterst begränsad andel 
dagligvaruhandel. Som nämnts i föregående kapitel är 
dagligvarustrukturen i tätorten splittrad och kännetecknas av 
en spridning mellan olika lokaliseringar där flertalet av de 
stora dagligvaruaktörerna, Willys, ICA Kvantum, Lidl och 
Systembolaget ligger utanför stadskärnan. Dagligvarukedjan 
Willys låg, till alldeles nyligen, centralt vid torget i Nybro men 
har vid årsskiftet 2014/2015 flyttat och tagit över Coop 
Extras lokaler på Stora Nygatan för att uppnå ett bättre läge, 
parkeringsmöjligheter och en bättre anpassad butikslokal. 
Coop Extra i Nybro har stängts enligt beslut från Kf Götas 
styrelse.  

Den rådande strukturen inom dagligvaruhandeln i Nybro får 
en mängd implikationer. Handeln är utspridd och de större 
livsmedelsaktörerna liksom Systembolaget är lokaliserade 
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4.2 Utbud 

Lidl 

Systembolag 

ICA Kvantum 

Willys 
(2015) 

Källa: SCB, bearbetad av HUI Research 

Figur 14: Dagligvarustruktur Nybro stad och stadskärna 



 

Handel föder handel. Ett skäl till att etablera sig tillsammans 
med annan handel är delvis för att ta del av de synergier som 
uppstår när flera butiker drar kunder och trafik till en 
gemensam plats och möjliggör jämna flöden. Strukturen i 
Nybro, i stadskärnan liksom utanför, bidrar inte till att skapa 
dessa positiva synergieffekter inom dagligvaruhandeln per 
idag. Med struktur avses i det här avseendet butikernas 
placering, yta och bransch i förhållande till varandra. 
Avsaknaden av ankarbutiker, strategiskt lokaliserade dragare 
i stadskärnan, att endast mindre aktörer är kvar inom 
stadskärnan medan de större finns utanför riskerar att 
försvaga dagligvaruhandeln som helhet. Nedanstående 
kartbild visar lokaliseringen av större dagligvaruaktörer, även 
potentiella ankarbutiker, utanför stadskärnan. 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur i dagligvaruhandeln 

I och med Willys flytt från torget kommer stadskärnan inte 
längre ha någon naturligt stark dragare eller ankarbutik kvar. 
Detta kommer sannolikt att påverka den övriga handeln 
negativt då kund- och besöksfrekvensen antas minska 
överlag.  

De starkaste dagligvaruaktörerna i stadskärnan blir framgent 
Apoteket AB och Apoteket Hjärtat. De är onekligen viktiga 
för staden som helhet men bedöms inte, att helt på egen 
hand, kunna fungera som ankarbutiker till stadskärnan. 
Utöver apoteken finns det endast sex mindre 
dagligvaruaktörer: en mindre livsmedelsbutik, vars 
omsättning understiger en miljon kronor, två tobaks- och 
spelbutiker, två butiker inom parfymeri/hälsokost samt en 
blomsterhandel. Det råder en viss rörlighet bland dessa 
butiker det är flera som antingen har eller är på väg att flytta. 

Utifrån ett handelsperspektiv innebär detta att den befintliga 
handeln är så pass utspridd att både små och stora butiker 
inte förmår stärka varandra och sina respektive platser. De 
stora aktörerna blir i det här avseendet solitärer. Mindre 
aktörer som apotek, hälsokost och blomsterhandel gynnas i 
regel av att vara lokaliserade vid större dagligvaruaktörer 
eller Systembolag som dagligen drar stora mängder kunder 
och trafik. För de mindre butikerna i stadskärnan torde 
avsaknaden av en större dagligvaruaktör bli kännbar. 
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Figur 15: Större aktörers lokalisering 

Källa: SCB, bearbetad av HUI Research 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver avstånden till livsmedelsbutikerna tillkommer även 
förhållandet att Systembolag och apotek ligger på olika 
platser. Detta antas begränsa och påverka människors 
möjligheter till vardagsinköp och i viss mån försämra 
tillgängligheten för vissa målgrupper. För majoriteten, som 
vanligtvis reser med bil när de handlar dagligvaror, innebär det 
också flera korta körsträckor för att nå och få tillgång till det 
som kan definieras som ett vardagligt basutbud. Detta 
genererar sannolikt en mängd trafik, kortare bilresor med 
flera stopp mellan olika platser. 

En slutsats är att dagligvarustrukturens betydelse, påverkan 
och konsekvenser behöver utredas vidare, särskilt utifrån ett 
konsument- och kommuninvånarperspektiv, i syfte att ta reda 
på vad det medför för invånarna i Nybro. 
 
 

Dagligvaruhandel ur ett konsumentperspektiv 

Resultat från konsumentundersökningen visar att flertalet, 
96 procent, handlar dagligvaror på hemmaplan i Nybro 
kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De större dagligvaruaktörerna, liksom Systembolaget, är i 
dagsläget lokaliserade i trafikorienterade lägen vilket medför 
god och hög tillgänglighet med bil. Dagligvaruinköpen i 
Nybro stad kräver därmed i stor utsträckning att kunderna är 
bilburna. Detta bekräftas också av 
konsumentundersökningen i vilken 76 procent av de 
tillfrågade anger att bilen är det vanligaste färdmedlet i 
samband med dagligvaruinköp, 12 procent använder cykel 
och 7 procent anger att de går. Ur ett konsumentperspektiv 
bedöms inte strukturen i Nybro främja gång- eller 
cykeltrafikanter. Det för med sig praktiskta implikationer att 
handla dagligvaror och därefter behöva gå längre sträckor.  
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Figur 16: Lokalisering, funktion och resor 

Källa: SCB, bearbetad av HUI Research 
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Diagram 13: Kommun där dagligvaruinköp sker 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport- och fritidsvaruhandeln samt butikerna med 
verksamhet inom radio, tv, musik utmärker sig 
storleksmässigt då deras omsättning är högre i förhållande 
till övriga verksamheter. Majoriteten av butikerna inom 
fritidsvaruhandeln är mindre, lokala aktörer vars omsättning 
uppgår till 1-4 miljoner kronor eller mindre per år. Inom 
fritidsvaruhandeln är sex av tio butiker inom kategorin ur, 
guld, optik. En av dessa är en renodlad uraffär, ansluten till 
kedjan Stjärnurmakarna, tre är guldsmedsaffärer varav en är 
ansluten till Din Guldsmed och två glasögon- och 
optikbutiker. Bohmans Bokhandel är ansluten till 
bokhandelskedjan Bokia. 
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1 1 
Konfektion, ekipering

Ur, guld, optik

Heminredning

Radio, tv, musik

Skohandel, väskor

Bok, papper

Fotohandel

Järn och bygg

Övrig sällanköp

Sällanköpsvaruhandel 

Sällanköpsvaruhandeln i stadskärnan består av 26 butiker 
varav flertalet är mindre, lokala aktörer och ett fåtal 
kedjeanslutna företag. 

Beklädnadshandel: Inom beklädnadshandeln finns det totalt 
tio butiker i stadskärnan. Nio av dessa är klassificerade inom 
konfektion, ekipering och en butik inom skohandel, väskor. 
Två butiker, Dressmann och Lindex, tillhör rikstäckande 
kedjor och en butik, Grattes, är en stark lokal aktör. Sju av tio 
butiker inom beklädnadshandeln återfinns i 
omsättningsintervallet 1-4 miljoner kronor per år. 

Beklädnadshandeln, konfektion, ekipering, dominerar både 
vad gäller antal aktörer, närvaron av större aktörer, både 
lokala och kedjeanslutna butiker samt omsättningsstorlek. 
Vid en första anblick kan det se ut som om kategorin 
konfektion och ekipering har alltför många butiker (9 
stycken). Vid en närmare analys består den kategorin av olika 
butiker med olika erbjudanden inom både dam-, herr-, 
barnkläder, blandade butiker samt garn, tyger och sybehör.  

Fritidsvaruhandel: Inom fritidsvaruhandeln finns elva butiker 
varav sex butiker är klassificerade inom ur, guld, optik, två 
inom radio, tv, musik, en inom bok, papper och en butik 
inom fotohandel. Det finns några kedjeanslutna butiker 
bland annat en sport- och fritidsvarubutik, Sportringen.  
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Diagram 14: Antal butiker per bransch i sällanköpsvaruhandeln 

4.2 Utbud 

Källa: SCB, bearbetad av HUI Research. Enligt SCB finns 25 aktörer inom detaljhandeln 
år 2013 . Sport- och fritidsvaruhandeln är ej representerad i diagrammet då 
verksamheten är klassificerad som partihandel med SNI 46491. 



 

lokaliserad från Hornsgatan/Sveaplansgatan till korsningen 
Storgatan/Dunderbergsgatan. Avståndet är 350-400 meter. 
Viss handel finns kring torget och längs gatorna som löper 
ned mot Stora Nygatan och Nybro station. Det finns 
emellertid inte någon direkt samlad handelsgata eller stråk. 
Majoriteten av butikerna har egen butiksentré i gatuplan 
men det finns också mindre handelshus, exempelvis Lönnen 
och Köpmannen. 
 
Kopplingen mellan Nybro station och stadskärnan, Storgatan 
och torget, bedöms som tämligen svag. Både Stationsgatan 
och Gamla Stationsgatan saknar i stort sett handel, café och 
restauranger eller annan kommersiell verksamhet för dem 
som kommer från buss- eller tågstationen. Dessa stråk 
bedöms vara betydelsefulla då deras utformning och innehåll 
kan förstärka helheten och fungera som naturliga vägar vars 
funktion är att locka och leda människor in till stadskärnan. 
Även Garvare Nybergs gata skulle i det här avseendet kunna 
fylla en liknande viktig funktion. 
  

Sällanköpsvaruhandel 

Hemutrustning & övrigt: Inom handeln med hemutrustning 
samt övrig sällanköpsvaruhandel finns det fem butiker i 
Nybro stadskärna varav tre inom heminredning, en inom järn 
och bygg och en butik inom övrig sällanköpsvaruhandel. Viss 
kedjetillhörighet finns då Carlssons Nybro är ansluten till den 
rikstäckande vitvarukedjan Elon. Det kan tilläggas att det i 
direkt närhet till stadskärnan också finns en större Jyskbutik 
inom kategorin heminredning. 

Struktur i sällanköpsvaruhandeln 

Sällanköpsvaruhandeln i Nybro är förhållandevis begränsad 
vad gäller omsättning och antal butiker. Samtidigt erbjuder 
stadskärnan ett delvis brett utbud, om än grunt. Vissa 
branscher saknar representation och flertalet har endast 
någon enstaka eller ett fåtal aktörer. Butiksmixen i Nybro är i 
vissa avseenden god men samtidigt saknas en 
grundläggande dynamik, det vill säga den nödvändiga 
blandning av gamla och nya butikskoncept, små och större 
detaljhandelsaktörer som tillsammans skapar ett attraktivt 
erbjudande. 

Handeln i Nybro stadskärna är avståndsmässigt samlad inom 
ett begränsat geografiskt område med några huvudsakliga 
gator. Mot bakgrund av att det totalt sett är relativt få 
aktörer blir intrycket ändå att handeln är utspridd och 
osammanhängande. Handeln i stadskärnan är främst  
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Avstånd: Hornsgatan/Sveaplansgatan – Storgatan/Dunderbergsgatan, ca 350-400 m. 

Källa: SCB, bearbetad av HUI Research 

Figur 17: Butiksstruktur och lokalisering sällanköpsvaruhandeln 



 

Resultat från konsumentundersökningen visar också att 
besök i sällanköpsvarubutiker i Nybro kommun sker relativt 
sällan. Närmare hälften, 47 procent, anger att de besöker 
någon butik i kommunen cirka 1-3 gånger per månad. Endast 
nio procent anger att besök sker någon gång per vecka.  

Sällanköpsvaruhandel ur ett konsumentperspektiv 

Resultat från konsumentundersökningen visar att en 
majoritet, 60 procent, av Nybroborna oftast gör sina inköp av 
sällanköpsvaror i Kalmar. Dessa inköp sker vanligtvis under 
dedikerade resor ämnade för handel och således inte i 
samband med exempelvis arbetsresor. 
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läkarbesök, när det man söker inte finns i Nybro, i samband med andra resor och ärenden.   

Diagram 15: Fråga: I vilket sammanhang gör du oftast inköp utanför 
Nybro kommun? 

Källa: HUI Research 
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Diagram 16: Fråga: Hur ofta besöker du någon butik i Nybro kommun 
för att handla sällanköpsvaror? 



 

En majoritet på 64 procent saknar i dagsläget butiker i Nybro, 
främst klädbutiker men även butiker inom elektronik och 
inredning. Den andel som svarade att de saknar butiker i 
Nybro angav följande branscher, enligt nedanstående diagram. 

Sällanköpsvaruhandel ur ett konsumentperspektiv 

En övervägande andel, 79 procent, anser att utbudet av 
butiker inom sällanköpsvaruhandeln i Nybro är dåligt eller 
varken bra eller dåligt. Knappt 20 procent anser att utbudet 
är bra. Vidare anser mindre än häften av de tillfrågade att 
produktsortimentet inom sällanköpsvaruhandeln är bra, 
utom böcker/papper som är den kategori som har fått högst 
betyg. 
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Diagram 17: På en skala 1-5 vad tycker du om produktsortiment i Nybro 
i följande branscher… 
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*Övrig service: t.ex. apotek, bank, kemtvätt, bibliotek, post.  
**Annat: tygaffär, möbler och hemutrustning, jaktaffär, ridsport, lampaffär, 
livsmedelsaffär, leksaker och hobby, kedjor såsom KappAhl, H&M, IKEA, Rusta, Jula 
och Lagerhaus, elektronik, pub, blomsteraffär.  

Diagram 18: Om ja, vilken typ av butiker saknar du i Nybro i dag? 



 

  

Café och restaurang 

Café och restaurangutbudet i stadskärnan bedöms som 
svagt. Det handlar dels om för få aktörer och ett begränsat 
utbud, dels om en låg variation och mix av olika koncept. 
Matutbudet tycks i huvudsak vara inriktat mot snabbmat. 
Det första en besökare i Nybro möts av är en Sibylla-grill vid 
vardera änden av centrum. Dessutom finns det 
utvecklingspotential i termer av att göra café och 
restauranger mer inbjudande och fräscha, för att på så sätt 
locka in fler kunder till centrum.  

Även sett till öppettider är utbudet begränsat. Vissa aktörer 
har inte öppet på till exempel måndagar och det saknas  
kvällsöppna caféer, en pub eller bar. Det i sin tur innebär att 
det inte finns något tillgängligt ställe att mötas på efter ett 
visst klockslag vilket kan bidra till att staden blir öde på 
kvällstid. 

Café och restaurang ur ett konsumentperspektiv 

Det begränsade utbudet av restauranger och caféer 
bekräftas även av konsumentundersökningen där en 
majoritet av invånarna, 56 procent, anser att utbudet är 
dåligt eller varken bra eller dåligt. När respondenterna blev  
tillfrågade om de saknar något idag som skulle göra Nybro 
mer attraktivt var restauranger ett vanligt förekommande 
svar. Majoriteten av invånarna, 62 procent, besöker  
restauranger och caféer i Nybro centrum varannan månad 
eller mer sällan.  
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Diagram 19: Hur ofta besöker du en restaurang eller café i Nybro centrum? 

Foto: A. Mocsáry, R. Johansson, F. Frisk ,2014 



 

  

Torghandel 

Torghandel kan ofta vara ett trevligt inslag som skapar liv, 
rörelse och dynamik i en stad, på ett torg eller annan 
handelsplats. Ofta bidrar denna handel till att det händer 
något på torget, en yta som annars kanske skulle stå tom.  
Med tanke på att torghandeln bedrivs i hjärtat av staden, på 
det absolut starkaste läget, är det av betydelse att dess 
innehåll och utformning fungerar i stadsmiljön. Torghandeln 
behöver sättas i ett sammanhang så att den blir en del som 
förstärker helheten och inte riskera att vara ett inslag som 
försvagar stadsbilden.  

Den torghandel som i nuläget finns i Nybro, men även i 
Emmaboda, är en av de delar som fungerar som unik fördel 
gentemot större städer, som till exempel Kalmar vars 
detaljhandelsutbud i övrigt är svårt att konkurrera med. 
Torghandeln i Kalmar är ytterst begränsad, till favör för 
Nybros motsvarighet. 

Resultatet från konsumentundersökningen visar att 
Nybroborna är mycket nöjda med torghandeln som 
företeelse. Det faktum att 77 procent av de tillfrågade 
betygsätter torghandeln som bra är ett tydligt tecken på 
torghandelns särställning.  
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Trots att torghandeln främst genererar kommers för de 
handlare som är involverade i den så är det underliggande 
värdet, av att den attraherar besökare till stadskärnan, 
mycket stort. Att handel föder handel är en sanning som 
också går att applicera i detta sammanhang. Torghandeln 
förstärker småstadsintrycket, vilket är en nödvändighet för 
att differentiera sig gentemot större städer och därigenom 
stå sig bättre i konkurrensen. 

Torghandeln bidrar även med en positiv dynamik till öppna 
stadsplatser. Befintliga butiker står för det fasta inslaget 
samtidigt som tillfällig handel står för ett livfullt inslag i 
stadsbilden. 

Vad gäller öppettider fylls torget i Nybro med handel varje 
tisdag, torsdag och lördag mellan cirka klockan 10-15. I det 
avseendet är torghandelns och detaljhandelns öppettider väl 
samspelta, då Nybroborna föredrar att göra sina inköp av 
daglig- och sällanköpsvaror på dagtid, på vardagar respektive 
helger, enligt konsumentundersökningen.  
 
 

60% 26% 6% 8% torghandelns öppettider
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Bra (4-5) Varken bra eller dåligt (3) Dåligt (1-2) Vet ej

Diagram 20: Vad tycker du om utbudet av övrig service i Nybro centrum? 



 

  

Övriga verksamheter 

Handelsstrukturen i Nybro påverkas också av andra 
verksamheter som bank, försäkring, mäklare med flera, vars 
relativt stora lokaler, i viss utsträckning skapar döda stråk 
som bryter av den kommersiella förbindelsen mellan olika 
handelsaktörer. Det finns exempelvis många frisörsalonger i 
Nybro centrum i förhållande till övrig handel och vid torget 
ligger flera banker, fastighetsmäklare med flera på viktiga A-
lägen för handeln. 

Övriga verksamheter är viktiga inslag i stadslivet och hjälper i 
många avseenden till med att dra kunder till handeln. Att ha 
både boende, arbetsplatser samt tillfälliga besökare i 
centrum skapar liv och rörelse över dygnets timmar. 
Samtidigt kan en skev och ojämn fördelning mellan övriga 
verksamheter och handel påverka helhetsintrycket av 
handeln negativt, genom att den inte upplevs som 
sammanhängande. Det är av det skälet svårt att  överblicka 
handelsutbudet i Nybro centrum.  

Enligt konsumentundersökningen anser Nybroborna att 
utbudet av övriga verksamheter och service överlag är bra, 
men samtidigt anser en tredjedel av respondenterna att det 
är mindre bra eller rent av dåligt. Framför allt saknar de 
verksamheter som har med nöje och fritid att göra. 
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Diagram 21: Vad tycker du om utbudet av övrig service i Nybro centrum? 
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Foto: A. Mocsáry, R. Johansson, F. Frisk ,2014 



 

  

Tomma och lediga lokaler 

I Nybro centrum förekommer det tomma lokaler på grund av 
butiker som har lagts ner, flyttat eller av okänd anledning 
stängt. Dessa inslag påverkar hela bilden och upplevelsen av 
handeln i staden och inverkar sannolikt negativt på 
grannbutiker. På samma sätt som stora övriga verksamheter 
kan bidra till en osammanhängande stadskärna, kan tomma, 
lediga eller stängda lokaler skapa en splittrad struktur och 
försvaga handelns samlade styrka och attraktionskraft. 
Handeln i Nybro skulle mot bakgrund av detta med fördel 
kunna koncentreras i högre utsträckning i stadskärnan.  
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Foto: A. Mocsáry, R. Johansson, F. Frisk ,2014 



Tomma, lediga och stängda lokaler påverkar till stor del 
trivseln och tryggheten i Nybro i den bemärkelsen att det 
kan upplevas som övergivet och innehållslöst. Det blir därför 
desto viktigare att samla handeln och övrig verksamhet för 
att skapa en miljö med värme och liv. Trots detta är trivseln 
och tryggheten relativt hög i Nybro. Stadskärnan upplevs ha 
en trivsam och mysig miljö med inslag av vacker gammal 
arkitektur, ån vid torget liksom grönska. Handelsmiljön 
karaktäriseras också av lugn och stillhet. Det finns inte några 
ljud, lukter eller biltrafik som stör besökarna när de rör sig 
runt och handlar.  

Ordning och reda 

Utifrån ett konsumentperspektiv upplevs Nybro centrum 
som lugnt och rent, med gator fria från skräp, tydliga skyltar, 
hela parkbänkar, cykelställ och papperskorgar. På samma 
gång är det överlag relativt slitet och illa underhållet med 
exempelvis rester av affischer och klistermärken på 
lyktstolpar, papperskorgar med mera. Vidare kan delar av 
centrum, som till exempel vissa fastigheter, lokaler och 
entréer till gallerior och andra butiker upplevas som slitna 
med påtaliga brister i underhåll. Ett flertal butikslokaler 
känns omoderna, vilket också kan göra det svårt att locka 
nya aktörer. Handeln i Nybro skulle troligen dra fördel av en 
förbättring och ökning av det yttre underhållet i centrum. En 
helare och renare miljö bidrar till ökad attraktivitet, för alla 
som besöker och vistas i staden. Butiksentréer liksom 
skyltfönster och exponering är områden som bör kunna 
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förbättras genomgående i centrum. Detta bekräftas även av 
konsumentundersökningen där 35 procent av de tillfrågade 
anser att butiksmiljön, med allt ifrån skyltning, exponering 
till dekoration och inredning, är dålig eller varken bra eller 
dålig.  
 

Foto: A. Mocsáry, R. Johansson, F. Frisk ,2014 



Mötesplatser 

Tillgången till mötesplatser i ett centrum fyller en 
betydelsefull funktion även för handeln. Det är platser där 
människor, i kombination med handel, möts, umgås, dricker 
och äter tillsammans. Ofta fungerar café och restauranger 
som viktiga mötesplatser för invånare och besökare, men 
även verksamheter såsom biografer, bibliotek och 
fritidsgårdar.  

I Nybro centrum är avsaknaden av mötesplatser 
förhållandevis påtaglig. Det beror till stor del på det 
begränsade utbudet av restauranger, caféer, pubar eller 
barer samt bristen på kvällsöppna alternativ. Biblioteket 
ligger avlägset från handeln i centrum, med kommunhuset 
och Tunnelgatan som en barriär emellan. Brist på 
mötesplatser kan leda till att besökare spenderar allt mindre 
tid i centrum, vilket i förlängningen antas påverka handeln 
negativt. 

Trivsel och trygghet ur ett konsumentperspektiv 

Utifrån ett konsumentperspektiv får trivsel och trygghet 
generellt ett gott betyg, om än med viss variation. Handeln i 
Nybro får högsta betyg vad gäller service och bemötande. 
Hela 84 procent av de tillfrågade anser att service och 
bemötande är bra med betyg 4-5. Nästan en lika stor andel, 
83 procent, anser dessutom att renhållningen i centrum är 
god med motsvarande höga betyg. 
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4.3 Trivsel och trygghet 

 

Vad gäller trygghet och säkerhet i centrum är betyget något 
lägre, likväl en majoritet då 68 procent av de tillfrågade 
anser att tryggheten och säkerheten är bra i centrum, 
samtidigt som tre av tio, 30 procent, känner otrygghet och 
osäkerhet. Det lägsta betyget bland aspekterna kring trivsel 
och trygghet får stadsmiljön i Nybro. En andel på 43 procent 
av de tillfrågade Nybroborna upplever att stadsmiljön är 
medelmåttig eller dålig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsumentundersökningen bekräftar även avsaknaden av 
mötesplatser i Nybro. När respondenterna fick frågan om 
vad de saknar i Nybro idag och vad som skulle kunna göra 
staden mer attraktiv för besökare kom restauranger, caféer, 
pub/bar högt upp på listan. Även kvällsöppna platser för 
ungdomar samt fler aktiviteter för barn, såsom lekland och 
biograf var förslag på vad som skulle öka attraktiviteten i 
centrum. 
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Bra (4-5) Varken bra eller dåligt (3) Dåligt (1-2) Vet ej

Diagram 22: Vad tycker du om…i Nybro centrum? 



En destination, som en stadskärna eller en hel kommun, är i 
regel en komplex företeelse vilket bland annat beror på att 
det inte finns någon som äger och kontrollerar helheten. I en 
stadskärna finns flera viktiga aktörer: handeln, restauranger, 
övriga kommersiella aktörer, offentlig service, besöksnäring, 
fastighetsägare med flera. Alla dessa bidrar till att skapa det 
erbjudande som besökaren möter. För att skapa en attraktiv 
stadskärna krävs det därför att dessa aktörer förstår sin 
betydelse i helheten och att det sker ett gemensamt arbete.  

I samtal med några enstaka handelsaktörer har det 
framkommit både positiva och negativa omdömen kring hur 
samarbetet mellan olika aktörer fungerar. Vissa är nöjda 
med samarbetet inom sitt eget verksamhetsområde medan 
andra anser att det fungerar dåligt.  

HUI bedömer att Nybro stad och centrum har mycket att 
vinna på att nå insikt om hur olika branscher kan samverka 
och dra nytta av varandra när det gäller att locka kunder till 
centrum. Verksamheterna i Nybro samt andra delar av 
kommunen kan också gynnas av att gemensamt 
marknadsföra det egna erbjudandet men också Nybro som 
helhet. För att ett samverkansarbete ska fungera effektivt 
krävs det att tid och resurser avsätts för ändamålet.   
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4.4 Samverkan och marknadsföring  

Foto: A. Mocsáry, 2014 



2 

3,5 
2,5 

Utbud

TillgänglighetTrivsel & trygghet

Det sammanfattande betyget för attraktiviteten i Nybro 
centrum redovisas enligt de övergripande dimensionerna: 
tillgänglighet, utbud samt trivsel och trygghet i nedanstående 
tabell och i diagram till höger. 

Tillgänglighet har i denna utvärdering fått högst betyg 3,5 
medan utbud ges ett svagare betyg 2 som till viss del 
kompenseras av serviceutbudet varpå det samlade betyget 
inte är lägre. Trivsel och trygghet påverkas negativt av det 
begränsade utbudet av café och restaurang och mötesplatser 
men kompenseras delvis av ett positivt omdöme vad gäller 
service och bemötande, renhållning i centrum, navigering i 
stadskärnan liksom torghandeln. 

Samverkan och marknadsföring ges inte något betyg på grund 
av ett för begränsat underlag.  

En mer detaljerad sammanställning över bra respektive 
mindre bra aspekter redovisas på nästkommande sida. 
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Kvalitativ analys av Nybro centrum, december 2014 
 

 
Utbud 2 

Tillgänglighet 3,5 

Trivsel och trygghet 2,5 

Samverkan och marknadsföring - 

Källa: HUI Research 

Tabell 11: Betyg S-meter Nybro centrum 

Diagram 23: Attraktivitetsbetyg Nybro stadskärna 



 

 

 

 

 

4.5 Sammanfattning 

65 

Bra Mindre bra 

 
Tillgänglighet 
 
 
 
 
 

• Goda kommunikationer och tillgänglighet med både bil 
och kollektivtrafik. 

• Tåg- och busstation, resecentrum på samlad plats nära 
stadskärnan. 

• God information och vägvisning inom centrum, lätt att 
navigera. 

• Goda parkeringsmöjligheter i nära anslutning till 
handeln. 

 
 

• Begränsad synlighet och överblickbarhet. 
• Skyltningen in till Nybro centrum kan förbättras och 

stärkas. 
• Ej gemensamma öppettider. 
• Svag koppling mellan resecentrum och stadskärnan, trots 

närhet i avstånd. 
• Kopplingen mellan externhandel (Glasrondellen) och 

centrum kan förstärkas. 

 
Utbud 
 
 
 
 
 

• Handeln är relativt samlad till dels  centrum, dels 
Glasrondellen. 

• Torghandeln är väl etablerad, uppskattad och unik för 
Nybro. 

• Förekomst av kedjebutiker samt några starka lokala 
aktörer inom sällanköpsvaruhandeln. 

• Centrum saknar en stark ankarbutik. 
• Dagligvaruhandeln är utspridd på flera lägen. 
• Systembolaget ligger utanför stadskärnan. 
• Begränsat utbud i sällanköpsvaruhandeln. 
• Begränsat och svagt café- och restaurangutbud. 
• Tomma lokaler bidrar negativt till centrums attraktivitet. 
• Bank, försäkring mm. tar bra handelslägen. 
 

 
Trivsel och trygghet 
 
 
 
 
 

• Mycket god service och bemötande i handeln. 
• God renhållning i centrum. 
• Trivsam och lugn miljö i stadskärnan. 
• Bilfri och trygg miljö. 

• Brister i skötsel och yttre underhåll. 
• Mötesplatser saknas, ex. biblioteket som ligger långt 

ifrån handeln. 
• Platser för ungdomar och aktiviteter för barn saknas. 

Figur 18: Sammanfattning S-meter 
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Kapitel 5 
SWOT-analys 



 

  

SWOT är en akronym baserad på de engelska orden 
strengths, weaknesses, opportunities och threats och är ett 
vanligt företagsekonomiskt planeringshjälpmedel som syftar 
till att tydliggöra styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid 
en strategisk översyn. Det hindrar dock inte att olika sorters 
organisationer använder sig av SWOT. Syftet med SWOT-
analysen är att på ett systematiskt och tydligt sätt 
åskådliggöra förutsättningarna för handeln i Nybro. 
Förutsättningarna består av interna faktorer (styrkor och 
svagheter) som går att påverka och externa faktorer 
(möjligheter och hot) som inte säkert går att påverka men 
som handeln likväl måste förhålla sig till. 
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5. SWOT-analys av handeln i Nybro 
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Styrkor Svagheter 

• God tillgänglighet, med såväl 
bil som kollektivtrafik. 

• God utveckling i 
dagligvaruhandeln. 

• Torghandel 
• God service och bemötande i 

handeln. 
• Trivsam och trygg stadskärna. 

• Geografiskt splittrad 
dagligvaruhandel, flera olika 
lokaliseringar. 

• Stadskärnan saknar starka 
dagligvaruaktörer, 
ankarbutiker. 

• Begränsat utbud inom 
sällanköpsvaruhandeln. 

• Begränsat utbud av café- och 
restauranger i stadskärnan. 

• Avsaknad av naturliga 
mötesplatser. 
 

Ex
te

rn
a 

fa
kt

o
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Möjligheter Hot 

• Ett strategiskt, geografiskt läge 
med närhet till större städer i 
regionen. 

• Goda kommunikationer, 
pendlingsavstånd. 

• Förstärkt besöksnäring och 
turism, nya fritidshusboende. 

• Besöksmål – Glasriket m fl. 
• Natur, kultur och upplevelser. 
• Utveckla hotell och andra 

boendeformer. 

• Negativ befolkningsutveckling 
innebär minskad köpkraft. 

• Åldersstruktur, fler äldre och 
färre yngre. 

• Stark konkurrens ifrån städer i 
omlandet, främst Kalmar och 
Växjö. 
 

Figur 19: SWOT-analys 



Kapitel 6 
Utvecklingspotential 



I detta kapitel görs en analys av vilken utvecklingspotential 
det finns för handeln i Nybro kommun. Analysen utgår ifrån 
de marknadsmässiga förutsättningarna som köpkraft, det 
befintliga utbudet i handeln och konkurrenssituationen. 
Syftet är att identifiera om det finns ett tydligt 
etableringsutrymme i någon bransch eller ej. 

Finns det utrymme för etablering av mer handel? 

Etableringsutrymme kan finnas i det fall efterfrågan kraftigt 
överstiger utbudet, det vill säga om handeln har 
försäljningsindex under 100, det vill säga ett utflöde av 
köpkraft. Det kan då finnas möjlighet att begränsa en del av 
utflödet och därmed behålla en större andel av kommunens 
köpkraft inom den egna kommunen. Men 
etableringspotentialen påverkas också av den 
prognostiserade befolkningsutvecklingen. Mot bakgrund av 
att Nybro kommun förväntas ha en negativ 
befolkningstillväxt finns det inte något etableringsutrymme 
utifrån endast aspekten befolkningsutveckling. Slutligen kan 
etableringsutrymmet påverkas av att konsumtionen per 
capita kommer att öka i framtiden. Detta gäller dock i 
huvudsak inom sällanköpsvaruhandeln  

Etableringsutrymme för dagligvaror i Nybro 

De befintliga butikerna inom dagligvaruhandeln omsätter 
588 miljoner kronor, år 2013. År 2017 förväntas 
omsättningen uppgå till cirka 612 miljoner kronor och år 
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6. Utvecklingspotential 

2021 till 637 miljoner kronor, utifrån antagandet att handeln 
har en årlig procentuell tillväxt om en procent. Köpkraften 
för dagligvaror i Nybro förväntas uppgå till cirka 595 miljoner 
kronor år 2017 och 603 miljoner kronor, år 2021. 
Etableringsutrymmet blir därmed negativt vilket innebär att 
det inte finns något nämnvärt utrymme för mer 
dagligvaruhandel vare sig år 2017 eller 2021, om eventuella 
nyetableringar ska ske med köpkraften i Nybro som 
underlag. Möjligheten att öka inflödet av köpkraft från andra 
kommuner inom marknadsområdet bedöms vara 
begränsade. 

 

 

 

 

Samtidigt stängde Coop Extra i Nybro sin butik i slutet av år 
2014 vilket innebär strukturförändringar på marknaden. 
Deras uppskattade omsättning uppgick till cirka 70-80 
miljoner kronor per år. Det är troligt att kvarvarande aktörer 
ICA, Willys och Lidl kommer att ta en betydande andel av 
detta. Det är lätt för konsumenterna att fortsätta att handla 
dagligvaror på orten och på samma ställe, då den nya, större 
Willys-butiken nu är lokaliserad på samma plats.  

  

2017 2021 

Köpkraft i Nybro (primärområde) 595 603 

Omsättning befintlig handel 612 637 

Etableringsutrymme -17 -34 

Tabell 12: Etableringsutrymme dagligvaruhandel år 2017 och 2021, mkr. 

Källa: HUI och Konsumtionsprognosgruppen (KPG) 



Etableringsutrymme för sällanköpsvaror i Nybro 

Nybro kommun har ett utflöde av köpkraft inom 
sällanköpsvaruhandeln och utflödet har också ökat över 
tiden. Försäljningsindex har under en tioårsperiod minskat 
10 indexenheter, från 65 till 55 mellan år 2003-2013.  

Orsaken till detta är att den egna försäljningen har stagnerat 
eller minskat samtidigt som försäljningen i riket har ökat 
under samma period. Nybros utveckling liknar den i många 
andra kommuner, vilket är en del av handelns 
strukturomvandling där framför allt sällanköpsvaruhandeln 
har koncentrerats till större städer och handelsplatser i 
större utsträckning. För Nybros del bedöms tillväxten och det 
ökade handelsutbudet i Kalmar ha haft störst påverkan på 
den egna sällanköpsvaruhandeln. 

I sällanköpsvaruhandeln förväntas de befintliga butikerna i 
Nybro omsätta cirka 328 miljoner kronor år 2017. Köpkraften 
för sällanköpsvaror beräknas samtidigt uppgå till 564 
miljoner kronor. Etableringsutrymmet uppgår därmed till 236 
miljoner kronor, år 2017. År 2021 beräknas 
etableringsutrymmet ha vuxit till cirka 265 miljoner kronor. 
Det ska dock understrykas att dessa beräkningar utgår ifrån 
antagandet att all köpkraft stannar i kommunen, det vill säga 
att dagens utflöde till större handelsplatser utanför den egna 
kommunen helt upphör. Det är i sig inte ett troligt scenario 
då Nybro inte kommer att kunna ha den bredd och det djup i 
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utbudet så att de egna invånarna alltid handlar på 
hemmaplan och aldrig åker till exempelvis Kalmar. Andra 
kommuner med liknande förutsättningar som Nybro har 
alltid ett visst utflöde till kommuner i omlandet som 
erbjuder ett större handelsutbud. 

 

 

 

 

 

Det bedöms följaktligen inte vara möjligt att behålla hela 
köpkraften inom kommunen. Konkurrensen i omlandet är 
alltför stark och möjligheterna att attrahera köpkraft från 
närliggande kommuner, exempelvis sekundärområdet 
Emmaboda och Uppvidinge, bedöms som förhållandevis 
begränsade. Men en utbyggnad av handeln i Nybro skulle 
kunna innebära ett något ökat inflöde från sekundärområdet 
men i första hand medföra att en större andel av köpkraften 
stannar i kommunen. 

 

 

 

  

2017 2021 

Köpkraft i Nybro (primärområde) 564 606 

Omsättning befintlig handel 328 341 

Etableringsutrymme 236 265 

Tabell 13: Etableringsutrymme sällanköpsvaruhandel år 2017 och 
2021, mkr. Vid index 100, all köpkraft stannar i kommunen. 

Källa: HUI och Konsumtionsprognosgruppen (KPG) 



Etableringsutrymme för sällanköpsvaror i Nybro 

I dagsläget behåller sällanköpsvaruhandeln i Nybro cirka 62 
procent av köpkraften. Utifrån antagande att handeln i Nybro 
skulle kunna behålla cirka 70 procent av köpkraften för 
sällanköpsvaror skulle potentialen för ny handel i 
sällanköpsvaruhandeln förändras enligt nedanstående tabell. 

 

 

 

 

 

 

 

Detta innebär att etableringsutrymmet skulle uppgå till cirka 
65 miljoner kronor, år 2017 och cirka 85 miljoner kronor, år 
2021. För de olika delbranscherna innebär det följande: 
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2017 2021 

Köpkraft som kan behållas i Nybro 395 425 

Omsättning befintlig handel 330 340 

Etableringsutrymme 65 85 

Tabell 14: Etableringsutrymme sällanköpsvaruhandel år 2017 och 
2021, mkr. 

Källa: HUI och Konsumtionsprognosgruppen (KPG) 

2017 2021 

Beklädnadshandel 15-25 20-30 

Hemutrustningshandel 20-30 25-35 

Fritidsvarhandel 20-30 25-35 

Etableringsutrymme 65 85 

Tabell 15: Etableringsutrymme branscher år 2017 och 2021, mkr.  

Källa: HUI och Konsumtionsprognosgruppen (KPG) 

 

År 2017 är etableringsutrymmet störst inom 
hemutrustnings- och fritidsvaruhandeln med 20-30 miljoner 
kronor i vardera bransch. I beklädnadshandeln uppgår 
utrymmet till 15-25 miljoner kronor. År 2021 ökar 
etableringsutrymmet i absoluta tal per bransch men det är 
fortfarande inom hemutrustnings- och fritidsvaruhandeln 
som det största utrymmet för ny handel finns.  

Handelsyta 

Om etableringsutrymmet översätts till vad det innebär i 
behov av lokalyta (BTA) år 2017 respektive år 2021 
motsvarar det cirka 1 900 kvadratmeter år 2017 och 2 400 
kvadratmeter år 2021. 

 
Tabell 16: Etableringsutrymme år 2017 och 2021, kvadratmeter, BTA.  

2017 2021 

Beklädnadshandel 400-700 550-800 

Hemutrustningshandel 550-800 700-950 

Fritidsvarhandel 550-800 700-950 

Totalt 1 900 2 400 

Källa: HUI och Konsumtionsprognosgruppen (KPG) 



 

Att etableringsutrymmet är begränsat behöver inte betyda 
att det är ointressant för nyetableringar. Det finns de 
dagligvaruaktörer som kan etablera sig på en relativt mättad 
marknad med en målsättning att, genom ett tillräckligt 
attraktivt erbjudande, ta marknadsandelar från befintliga 
butiker. Samtidigt är det väsentligt att ha i åtanke att ju 
större butik som etableras, desto större påverkan får den på 
redan existerande handel. En etablering av en 
storbutik/stormarknad kan exempelvis leda till så pass 
omfattande omsättningsminskningar inom den befintliga 
dagligvaruhandeln att någon av butikerna slås ut. En 
konsekvens kan bli att tillgängligheten för vissa 
konsumentgrupper försämras. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slutsatser - dagligvaruhandel 

Det finns inte något etableringsutrymme i dagligvaruhandeln 
i Nybro kommun under den tidsperiod som denna utredning 
omfattar, det vill säga år 2017 och 2021. Detta beror på att 
köpkraftstillväxten är svag på grund av en negativ 
befolkningsutveckling samt att de boende i Nybro kommun 
redan gör merparten av dagligvaruinköpen i kommunen. Det 
finns inte något utflöde av köpkraft för dagligvaror och 
därmed inte någon potential i den bemärkelsen. Vidare 
bedöms möjligheten att ytterligare attrahera kunder från de 
närliggande kommunerna, exempelvis Emmaboda och 
Uppvidinge, som relativt liten. Dagligvaruhandeln i Nybro 
torde redan ha ett visst inflöde från de allra närmaste 
kommunerna. 

Det som möjligen gör det intressant för nya etableringar är 
att Coop Extra i Nybro nyligen stängde sin butik. Butikens 
uppskattade omsättning var cirka 70-80 miljoner kronor, år 
2013. Då detta sker i realtid är det för tidigt att se 
konsekvenserna av denna strukturförändring. Det är 
emellertid inte sannolikt att någon annan dagligvaruaktör 
öppnar en ny storbutik i Nybro. Det troliga är snarare att de 
befintliga aktörerna, ICA, Lidl och en utbyggd Willysbutik, tar 
hand om en stor del av den potential som frigörs. Möjligen 
kan det finnas utrymme för en mindre allivs- eller 
servicebutik i stadskärnan, som i och med Willys flytt, står 
helt utan en dagligvarubutik.  
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I det fall storleken på eventuella nyetableringar inte 
överskrider de uppgifter som anges i tidigare finns det en 
större marknad för alla att konkurrera om. Det innebär att de 
inte behöver ta marknadsandelar av varandra för att uppnå  
tillväxt. Det bör emellertid påpekas att en ökad konkurrens 
på marknaden i Nybro kan leda till att vissa aktörer riskerar 
att framstå som mindre attraktiva utifrån ett 
konsumentperspektiv, särskilt i jämförelse med eventuella 
nytillkomna butiker. Därför är det viktigt att handeln ständigt 
arbetar med att förbättra och förfina sitt samlade 
erbjudande gentemot konsumenterna och i förhållande till 
den rådande konkurrensen. Detta kan omfatta exempelvis 
service, kvalitet, öppettider med mera. 

För Nybros del är det främst det ökade utbudet i Kalmar som 
har haft störst negativ påverkan på sällanköpsvaruhandeln. 
Den ökade konkurrensen sätter till stor del ramarna för vad 
det finns för utvecklingspotential. 

 

 

 

  

Slutsatser - sällanköpsvaruhandel 

I dagsläget har Nybro ett utflöde av köpkraft inom 
sällanköpsvaruhandeln. Utflödet har ökat över tiden, från 70, 
år 2000 till dagens index 55. Under de senaste sex åren har 
index inte minskat ytterligare utan stabiliserats på den nivå 
som är idag, vilket innebär att Nybro inte förlorar ytterligare 
marknadsandelar till andra kommuner i omlandet. 
Anledningen till att försäljningsindex har minskat med 
relativt många enheter beror på att försäljningen i Nybro har 
stagnerat eller minskat samtidigt som försäljningen i riket har 
ökat kraftigt under samma period.  

Utvecklingen i Nybro är på intet sätt unik utan liknar den i 
många andra kommuner. Det är en del i handelns totala 
strukturomvandling, nya externa handelsplatser, gallerior 
växer fram och koncentreras till kommuner som redan har 
ett brett utbud. De stora handelsplatserna fortsätter således 
att växa och bli större. 

I sällanköpsvaruhandeln finns det ett visst utrymme för 
etablering av ny handel inom Nybro kommun. Hänsyn har i 
det här avseendet tagits till att de befintliga butikerna har en 
tillväxt med cirka en procent per år. Genom att på ett 
genomtänkt sätt utöka och utveckla handeln i Nybro, enligt 
tidigare redovisade möjligheter, är det möjligen så att fler av 
kommunens invånare kan välja att handla lite mer och oftare 
på hemmaplan. 
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Bilaga I 
Den svenska detaljhandeln 



 

  

Detaljhandeln delas in i huvudbranscherna dagligvaruhandel 
och sällanköpsvaruhandel. 

Dagligvaruhandeln  

Dagligvarumarknaden i Sverige har under de senaste 100 
åren utvecklats från en marknad som karaktäriserats av en 
övervägande andel bostadsnära butiker av traditionell 
supermarketkaraktär (som Ica Supermarket, Coop Konsum 
med flera) till en marknad där nya butiksformat som 
stormarknader, lågprisbutiker, jour- och trafikbutiker har 
vuxit fram. Nedan följer en kort beskrivning av de 
butiksformat som finns i Sverige, enligt den indelning som 
HUI Research utgår ifrån.     

Servicebutik 

Servicebutiken är lokaliserad i en stadskärna eller i ett 
bostadsområde. Dess främsta konkurrensmedel är 
tillgänglighet, både vad gäller lokalisering och öppettider, 
snarare än utbud och pris. Utbudet består av dagligvaror av 
kompletterande karaktär och det är vanligt förekommande 
att servicebutiken även säljer snabbmat. Några exempel på 
butikskoncept är 7-Eleven och Pressbyrån men här återfinns 
även de flesta av landets icke-kedjeanslutna handlare. 
Servicebutiken kännetecknas främst av:   

• Dagligvarusortiment av kompletterande karaktär. 
• Generösa öppettider. 
• Kundfrekvent lokalisering centralt eller bostadsnära. 
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Trafikbutik 

Trafikbutiken har ett produktutbud som huvudsakligen 
består av dagligvaror och har ofta mycket generösa 
öppettider. Butiksformatet har mycket gemensamt med 
servicebutiken med den skillnaden att trafikbutiken ligger i 
anslutning till en bensinstation. Trafikbutiken har nästan 
uteslutande dagligvaror i sortimentet och säljer ofta 
snabbmat. Inom detta butiksformat återfinns i stort sett 
endast handlare anslutna till något av de stora 
bensinbolagen. Exempel på butikskoncept är OK/Q8, Statoil, 
Preem och Shell. Trafikbutiken kännetecknas främst av:  

• Att det är en servicebutik i anslutning till en 
bensinstation. 

Renodlade lågprisbutiker – Hard Discount 

Lågprisbutiker dök upp på den svenska dagligvarumarknaden 
under år 2002. I dagsläget finns det närmare 300 hard 
discount-butiker i Sverige. I Sverige domineras 
butiksformatet helt av två aktörer, Lidl och Netto. Hard 
discount-butiken kännetecknas främst av:  

• Avsaknad av manuella diskar.  
• Enkel inredning.  
• Aggressiv prisstrategi där låga priser är det 

dominerande marknadsföringsargumentet.  
• Begränsat sortiment.  

 

 

 

 

 

  



 

  

Allivsbutiker 

De flesta av Sveriges dagligvarubutiker kan klassificeras som 
allivsbutiker. En allivsbutik är vad man skulle kunna kalla en 
”vanlig” matbutik. Inom detta butiksformat finns en stor 
spridning. Allivsbutikerna differentierar sig genom faktorer 
som butikens storlek, lokalisering, prisnivå, utbud och primär 
målgrupp.   

Nära - Allivs 

Närbutikerna är lokaliserade centralt eller bostadsnära. Den 
primära målgruppen är människor som bor eller arbetar i 
närheten av butiken och dess främsta konkurrensmedel är 
just närheten. Närbutikerna har ett fullvärdigt utbud av 
dagligvaror, men utbudet kan inte ses som ett 
konkurrensmedel gentemot övriga allivsformat. Exempel på 
butikskoncept som tillhör detta butiksformat är ICA Nära, 
Coop Nära, Willys Hemma och Tempo. Närbutiken 
kännetecknas av:  

• Central lokalisering i stadskärna eller i bostadsområdes-
/stadsdelscentrum.   

• Fullvärdigt, men något begränsat, utbud av dagligvaror.   

• Att den övervägande delen av kunderna bor eller 
arbetar nära butiken.   
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Supermarket - Allivs 

Supermarketbutikerna är lokaliserade centralt eller 
bostadsnära. Den primära målgruppen är personer som bor 
eller arbetar i närheten av butiken. Supermarketbutikerna 
har ett fullvärdigt utbud av dagligvaror. Det är svårt att peka 
på en faktor som är deras främsta konkurrensmedel, snarare 
är det så att dessa butiker konkurrerar genom att vara 
tillräckligt bra vad gäller lokalisering, pris och utbud. Exempel 
på butikskoncept som tillhör detta butiksformat är ICA 
Supermarket, Coop Konsum och Hemköp. 
Supermarketbutikerna kännetecknas av:  

• Central lokalisering i stadskärna eller i bostadsområdes-
/stadsdelscentrum.  

• Fullvärdigt utbud av dagligvaror med kompletterande 
utbud av sällanköpsvaror.  

• Att den övervägande delen av kunderna bor eller 
arbetar i närheten av butiken. 

Storbutik - Allivs 

Storbutikerna är lokaliserade halvexternt eller externt och 
riktar sig i stor utsträckning till bilburna kunder. Till skillnad 
från övriga allivsbutiker är storbutikernas främsta 
konkurrensmedel ett brett och djupt utbud. Storbutikerna 
har ett fullvärdigt utbud av dagligvaror med många 
valmöjligheter inom varje produktkategori.  Exempel på 
butikskoncept som tillhör detta butiksformat är Willys, ICA 
Kvantum och Coop Extra.  

 

 

 

 

  



Storbutiken kännetecknas av:  

• Ofta halvexterna och externa lokaliseringar.  
• Fullvärdigt utbud av dagligvaror med många 

valmöjligheter inom varje produktkategori.     
• Kompletterande utbud av sällanköpsvaror.  
• I stor utsträckning bilburen kundkrets.  

 

Stormarknader 

Stormarknaderna är lokaliserade i halvexterna eller externa 
lägen och riktar sig huvudsakligen till bilburna kunder. 
Stormarknaderna har ett fullvärdigt utbud av dagligvaror 
med många valmöjligheter inom varje produktkategori och 
erbjuder även ett betydande utbud av sällanköpsvaror. 
Stormarknadens främsta konkurrensmedel är det breda 
utbudet i kombination med låga priser. Exempel på 
butikskoncept som tillhör detta butiksformat är ICA Maxi, 
Coop Forum och City Gross. Stormarknaden kännetecknas 
av:  

• Halvexterna och externa lokaliseringar.  
• Fullvärdigt utbud av dagligvaror med många 

valmöjligheter inom varje produktkategori.     
• Betydande utbud av sällanköpsvaror.  
• Övervägande andel bilburna kunder.  
• God tillgång till parkeringsplatser.   
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Butiksformaten fyller olika funktion 

Service- och trafikbutikerna har jämförelsevis höga priser och 
ett starkt begränsat utbud av varor. Dessa butiksformat 
fungerar därför huvudsakligen som komplement till de övriga 
butiksformaten och snittköpen är lägst av samtliga 
butikskoncept.  

Hard discount-butikerna har ett större sortiment än service- 
och trafikbutikerna. Det är emellertid få konsumenter som 
gör merparten av sina inköp i dessa butiker. Snittköpen är 
högre än i service- och trafikbutikerna men lägre än i övriga 
butiksformat.  

Nära- och supermarketbutikerna ligger oftast nära bostäder 
och konsumenterna besöker dessa butiker mest frekvent. 
Närheten väger tungt för konsumenten och kompenserar för 
att varuutbudet är mindre än hos de större butiksformaten. 
Andelen kunder som storhandlar i dessa butiker är liten och 
snittköpen är också lägre än för storbutiker och 
stormarknader.  

Storbutiker och stormarknader är de butiksformat som har 
störst sortiment av dagligvaror. I stormarknaderna finns 
dessutom ett visst utbud av sällanköpsvaror som kläder, 
elektronik, böcker med mera. Butikerna besöks mindre 
frekvent än de mindre butiksformaten och snittköpen är 
högre än för övriga butiksformat.  

 

 

 

 

 

  



De flesta konsumenter handlar i flera butiksformat. De kan 
veckohandla på Coop Extra, kompletteringshandla några 
gånger i veckan på Coop Nära och hitta prisvärda produkter 
på Lidl och så vidare. Detta innebär att konkurrensen i 
dagligvaruhandeln sker efter principen att lika slår mot lika, 
det vill säga att konkurrensen huvudsakligen sker mellan 
butiker inom samma format och i mindre utsträckning 
mellan de olika butiksformaten. Diagrammen visar 
genomsnittlig omsättning och storlek för de olika 
butiksformaten.   
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Sällanköpsvaruhandeln 

Sällanköpsvaruhandeln delas in i underbranscherna: 

• Beklädnadshandel: kläder, skor, accessoarer etc. 
• Handel med fritidsvaror: sport & fritid, leksaker, böcker, 

elektronik etc. 
• Handel med hemutrustning: möbler, heminredning, 

järn & bygg, vitvaror etc. 
• Övrig sällanköpsvaruhandel: Åhléns, ÖoB, Rusta etc. 

Sällanköpsvaruhandeln kan också delas in i urvalshandel och 
volymhandel. De både formerna skiljer sig åt avseende 
innehåll och huvudsaklig lokalisering.  

Urvalshandel 

Den så kallade urvalshandeln kännetecknas av inköp som 
genomförs mer sällan, till exempel inköp av kläder, skor, 
kosmetika och heminredning. Denna typ av handel återfinns 
normalt i stadskärnan men förekommer även i externa lägen. 
I dessa fall innebär det en stark konkurrens mellan 
externhandeln och handeln i stadskärnan eftersom utbudet 
är så likartat. 
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Volymhandel 

Volymhandeln kännetecknas av varor som handlas mer 
sällan och, som ordet indikerar, ofta är skrymmande. 
Exempel är vitvaror och möbler. Volymhandeln är oftast 
lokaliserad i mer externa lägen utanför eller i utkanten av 
den egentliga stadsbebyggelsen. Eftersom utbudet av 
volymhandel i stadskärnan normalt sett är lågt blir 
konkurrensen mellan externhandeln och handeln i 
stadskärnan begränsad. Externhandeln (i de fall det rör sig 
om volymhandel) och handeln i stadskärnan kompletterar 
oftast varandra mer än vad de konkurrerar med varandra. 
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Konsumentundersökning Nybro kommun, 2014 

Bakgrund 

Konsumentundersökningen ingår och är en del i 
handelsutredningen för Nybro kommun, 2014.  Detta 
underlag och resultat avser att fördjupa kunskapen om 
detaljhandeln i Nybro kommun i syfte att identifiera 
eventuella problemområden eller framtida möjligheter och 
föreslå åtgärder för att stärka handeln.  

Metod 

HUI Research har genomfört telefonintervjuer med 300 
invånare i Nybro kommun. Män och kvinnor från 18 år och 
uppåt har besvarat frågor om sina inköpsvanor och 
attityder till handeln i Nybro. Diagrammen visar köns- och 
åldersfördelningen bland respondenterna. 

Telefonintervjuerna genomfördes under första veckan i 
december, mellan 2/12 – 9/12, 2014 

 

 

58% 

42% 

Kvinnor 

Män 

9% 

5% 

23% 

27% 26% 

11% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

18-24 år 25-29 år 30-45 år 46-60 år 61-75 år 76+ år



Majoriteten handlar dagligvaror i Nybro 

I vilken kommun gör du vanligtvis dina inköp av dagligvaror (exempelvis livsmedel, 
tobak, tidningar, blommor)? 
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Inköp av dagligvaror sker vanligtvis 1-2 gånger per vecka 

Hur ofta besöker du någon butik i Nybro kommun för att handla dagligvaror? 
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Bilen vanligast vid inköp av dagligvaror  

Hur transporterar du dig vanligtvis då du handlar dagligvaror i Nybro kommun? 
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Inköp av sällanköpsvaror sker oftast i Kalmar 

Var handlar du vanligtvis sällanköpsvaror? 

Sällanköpsvaror: kläder, skor, möbler, 

hemutrustning, järn- och byggvaror,  

hemelektronik, böcker, leksaker, 

sportartiklar mm. 
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Besök i sällanköpsvarubutiker görs sällan i Nybro 

Hur ofta besöker du någon butik i Nybro kommun för att handla sällanköpsvaror? 
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Bilen vanligast vid inköp av sällanköpsvaror 

Hur transporterar du dig vanligtvis då du handlar sällanköpsvaror i Nybro? 
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Sällanköpsvaror: kläder, skor, möbler, 

hemutrustning, järn- och byggvaror,  

hemelektronik, böcker, leksaker, 

sportartiklar mm. 



Nybroborna handlar endast sällanköpsvaror 1-3 
ggr/månad i Nybro 
Hur ofta handlar du sällanköpsvaror någon annanstans än i Nybro? 
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Majoriteten reser utanför Nybro specifikt för att handla  

I vilket sammanhang gör du oftast inköp utanför Nybro kommun? 

*Ex. Annat sammanhang: På väg till/från fritidsstugan, på väg till/från sjukhus och läkarbesök, när det man söker inte finns i Nybro, i samband med andra resor och ärenden.   
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Många vill göra sina inköp på vardagarna 

När föredrar du att göra dina inköp av 
dagligvaror? 

När föredrar du att göra dina inköp av 
sällanköpsvaror? 

Respondenterna fick ange ett eller flera svar, varför diagrammen summerar till mer än 100 procent. 
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Majoriteten besöker restauranger och caféer  
i Nybro centrum varannan månad eller mer sällan 
Hur ofta besöker du en restaurang eller ett café i Nybro centrum? 
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Åsikter om Nybro från ett handelsperspektiv 

På en skala 1-5, vad tycker du om…? 
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Åsikter om befintliga butikers produktsortiment 

På en skala 1-5, vad tycker du om produktsortimenten i Nybro inom följande branscher? 
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En klar majoritet saknar butiker i Nybro, främst 
klädbutiker 
Saknar du några butiker i Nybro 
idag? 

Om ja, vilken typ av butiker saknar du i 
Nybro idag? 

*Övrig service: t.ex. apotek, bank, kemtvätt, bibliotek, post.  
**Annat: tygaffär, möbler och hemutrustning, jaktaffär, ridsport, 
lampaffär, livsmedelsaffär, leksaker och hobby, kedjor såsom 
KappAhl, H&M, IKEA, Rusta, Jula och Lagerhaus, elektronik, pub, 
blomsteraffär.  
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Övrigt som saknas 

Finns det något annat du saknar i dag som skulle göra Nybro mer attraktivt 
för dig som besökare? 

36 procent kunde spontant inte nämna 
något de saknar. Nedanstående ordmoln 
illustrerar vad resterande, 64 procent 
saknar. Samtliga önskemål visas uttryckta  
i sin helhet på nästa sida.  



Forts. Övrigt som saknas 

Finns det något annat du saknar idag som skulle göra Nybro mer attraktivt 
för dig som besökare? 

50 meters bassäng! 

Alla dom här special butikerna som jag behöver för stunden, en videobutik, 
lampaffär, sportaffär. 

Att butiker som har stängt igen skulle kunna öppna igen (t.ex. möbelaffär). 

Behövs ju mer affärer 

Biograf 

Bostäder. 

Byta ut politikerna. Fler parker. 

Bättre kvalitet på de butiker som finns. 

Bättre politiker som kan hantera ekonomin bättre. De fixar inte ekonomin 
och det går ut över skolor, äldreomsorg och samhället i stort. 

Bättre/större utbud av butiker och roliga grejer. Småbutiker. 

Cafe eller restauranger 

Café för ungdomarna som är öppet på kvällen. 

Caféer och andra ställen där man kan umgås med vänner. 

Caféer och restauranger. 

De borde försöka att få lite mer varierande utbud av butiker. 

De pratar ofta om ett "levande centrum", men det tar kommunen snabbt 
död på genom att riva korvkiosker etc. 

De skulle kunna göra lite mer för barn och ungdomar. 

Det finns inget som jag saknar. 

Det finns otroligt mycket tomma lokaler i centrum som borde fyllas upp. Fler 
butiker som håller medborgarna kvar i Nybro och som gör att de inte åker till 
Kalmar i stället. 

Det går inte att boka tågbiljetter på helger. 

Det här med data och allt de här 

Det kan jag inte säga. 

Det kan jag inte uttala mig om. 

Det räcker för mig 

Det räcker som det är. 

Det skulle behövas fler jobb, ett fungerande hotell, mer bostäder, en riktig 
restaurang och café(som har öppet söndagarna också) 

Det skulle finnas fler butiker i allmänhet. 

Det skulle kunna hända lite mer, evenemang. 

Det vet jag inte vad jag ska svara på. 

Det vet jag inte. 

Det är bra som det är. 

Det är jag inte kompitent att bedömma. 

Ej svar 

Ej svar 

Ej svar 

En bra sportaffär. 

En hundgård. 

En nattklubb 

En ordenlig pub 

En pub som det är lätt att slinka in på 

En restaurang i centrum. 

Ett bättre samarbete mellan handeln och kommunen. 

Ett hockeylag i Allsvenskan. 

Ett lekland för barnen 

Ett lekland till barnen. 

Ett mer komprimerat centrum. Butikerna och allt är för utspritt över Nybro. 

Ett stort köpcentrum som gör att personer samlas och kan umgås. 



Forts. Övrigt som saknas 

Finns det något annat du saknar idag som skulle göra Nybro mer attraktivt 
för dig som besökare? 

Ett större restaurangutbud. 

Ett till fik vid torget. 

Fasta busslinjer som i Kalmar 

Finare stadsmiljö, finare/mysigare bibliotek. Någon form av samlingslokal. 

Finns ingenting för ungdomar så skulle vilja se att det blev mer sånt. 

Fler  öppna butiker, finns fler varianter utav sällanvaruhandls butiker. 

Fler affärer och bättre öppentider, då det är stängt på semestertider under  
sommaren. 

Fler affärer, bättre öppetider. 

Fler affärer, börjar bli många toma lokaler. 

Fler arbetstillfällen, det vore en anledning att stanna kvar här. Just nu känns Nybro 
som en genomfartsstad. 

Fler arrangemang. 

Fler nattklubbar och krogar. 

Fler poliser. 

Fler restauranger 

Fler restauranger och bättre öppettider på restauranger. Dock ej McDonalds eller 
pizzerior. 

Fler resturanger och cafeer, kanske mer märkes och kedjebutiker. 

Fler specialaffärer som Clas Ohlsson, IKEA och liknande. 

Fler ställen för ungdomar att gå till. 

Fler utbud av affärer. 

Fler valmöjligheter när det gäller sällanvaruhandel. Nordeabank. 

Flera restauranger 

För många tomma lokaler, fyll ut dem mer 

För ungdomar finns det ingenting som de kan göra, alla åker till kalmar för nöje. 

Försäljning av bildelar, typ butiker som Biltema. 

Galleria. 

Generellt fler butiker. 

Glasbruken. 

Har allt jag behöver. 

Helgöppettider i butiker kunde vara längre. 

Hotell eller övernattningsmöjligheter. 

IKEA, lite trevligare fik. 

Ingen snabb åsikt om detta. 

Inget jag kommer på. 

Inget jag kommer på. 

Inget jag kommer på. 

Inget speciellt 

Inget speciellt 

Inget speciellt 

Inget specifikt. 

Inget. 

Inget. 

Inget. 

Inget. 

Inget. 

Inget. 

Inte direkt 

Inte för mig. 

Inte för min del. 

Inte riktigt svar på frågan men de måste behålla de parkeringsplatser som de 
har nu Nybro. De får inte bygga över de men hus. 



Forts. Övrigt som saknas 

Finns det något annat du saknar idag som skulle göra Nybro mer attraktivt 
för dig som besökare? 

Inte vad jag kan komma på 

Inte vad jag kan veta på rak arm 

Inte vad jag kommer på nu. 

Inte vad jag kommer på nu. 

Ja, fler caféer med längre öppettider. 

Jag har allt jag behöver. 

Jag kommer inte på något för stunden. 

Jag saknar en schysst restaurang med lite klass och stil! 

Jag saknar en symaskinsaffär för den är nedlagd. Parfymaffärerna skulle ta in bättre 
parfymer. 

Jag skulle tycka att det borde finns mer utbud av  fin resturanger (inte pizzeria). 

Jag skulle vilja ha en vanlig kiosk. 

Jag skulle vilja ha ett kulturhus och en riktigt bra inomhusgalleria med flertalet affär. 

Jag skulle vilja ha mer mysiga restauranger/caféer och en mer charm i centrum, lite 
mer stil och finess. 

Jag tror det är lite bättre när det finns lite olika typer av matbutiker och 
vardagsbutiker för det blir billigare då. 

Jag tycker att man måste tänka på de unga i första hand, jag skulle gärna exempelvis 
se en skateboardhall. 

Jag tycker att man ska fylla de butikslokalerna som är tomma och fylla med ett större 
utbud av det som saknas istället. 

Jag tycker det är bra. 

Jag tycker det är bra. 

Jag tycker inte det behövs något mer. 

Jag vet inte. 

Jag vill ha mer arrangemang och trevligare miljö, är redan en bra utveckling men vill 
ha det ännu bättre. 

Jag åker fram och tillbaka till jobbet, så gör allt mitt handlande i en annan 
kommun. 

Jag är nöjd som det är. 

Jag är nöjd som det är. 

Kan finnas flera resturanger. 

Kan inte komma på något. 

Kan inte komma på något. Lite mer att välja på kanske, större utbud. 

Kanske 

Kanske lite mer leksaksbutiker. 

Kanske lite mer restauranger i stan som är lite mer besökta. 

Kanske lite mer uteliv för ungdomarna. 

Kommer ej på något just nu. 

Kommer ej på något. 

Kommer inte på någonting. 

Kommer inte på något 

Kommunpolitiken är inte den bästa. 

Kvällsöppna caféer. 

Liksom lite mera liv, vi har ju ändå ett torg att det nytjas på något sätt. Lite 
evenemang använd torget på sommaren till någon servering. 

Lite mer aktiviteter på torget 

Lite mer evenemang för barn. Bättre öppentider i Nybro. 

Lite mer för ungdomar. 

Lite mer kultur, kanske lite mer aktiviteter för barn och ungdomar, lite mer 
föreningar för yngre och äldre så det finns mer att göra och lite mer människor. 

Lite mer pubar för ungdomarna. 

Lite mer resturanger, jag vill ha nån pub så man kan ta en öl och snacka med 
vänner. 

Lite mer söndagsöppet som lockar folk bort från Kalmar. 

Lite mer underhållning, som klassisk musik, det tycker jag om. 



Forts. Övrigt som saknas 

Finns det något annat du saknar idag som skulle göra Nybro mer attraktivt 
för dig som besökare? 

Lite mer unika butiker som inte Kalmar har, hemmapysselbutiker osv. 

Lite mer uteliv t.ex. resturanger. 

Lite mera för medelålders, litre mera resturanger 

Lite mera kläder och tyg 

Lite roligare cafeer och restuaranger. Lite vegetariksa utbud på menyn 

Längre öppentider så jag hinner hem jobbet. 

Lördagsunderhållning i form av musik, både för de unga och de äldre. Körer och 
orkestrar. 

Man har gjort Storgatan till en gågata och det har gjort att man inte kan komma fram 
där med bil längre. Man borde kunna köra bil på storgatan. 

Man skulle öppna butiker i alla tomma lokaler som finns i centrum. 

Mer affärer, mer av allt, mer av det som redan är så det blir mer affärer här 

Mer cafeer och restauranger, att det händer någonting. En pub. 

Mer evenemang så att folk dyker upp. 

Mer evenemang, finns inget eller ingen ute på helgerna. 

Mer för ungdomsidrotten. 

Mer info friluftsomården. 

Mer klädesaffärer, det finns inte så stort utbud. 

Mer konkurrens. Det finns ju bara en butik av varje sort; en leksaksaffär, en 
möbelaffär... 

Mer närproducerat i samband med ekologiska butiker. Slakteri och fiskaffär bland 
annat. 

Mer nöjesställe. 

Mer restauranger 

Mer restauranger och mer öppethållande på restaurangerna som finns och mer fik.3 

Mer samlat att alla sällanköpsvaror ska vara på ett ställe. 

Mindre invandrare. 

Minskad kriminalitet. 

Mysiga fik och resturanger. 

Möbelvaruhus. 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 



Forts. Övrigt som saknas 

Finns det något annat du saknar idag som skulle göra Nybro mer attraktivt 
för dig som besökare? 

Nej 

Nej allt är bra här 

Nej de jag nämnde tidigare 

Nej det finns inget jag inte har. 

Nej det tror jag inte. 

Nej det är bra 

Nej det är bra 

Nej det är bra här, allt är så nära och bra här. 

Nej inte direkt 

Nej inte direkt. 

Nej inte direkt. 

Nej jag vet inte. 

Nej jag är nöjd 

Nej kan inte komma på något 

Nej Nybro är bra som det är 

Nej, 

Nej, allt finns redan. 

Nej, det räcker som det är. 

Nej, det skulle nog inte påverka mig så mycket. 

Nej, det tror jag inte. 

Nej, det tycker jag inte. 

Nej, det tycker jag inte. 

Nej, det vet jag faktiskt inte. 

Nej, inte för min del. 

Nej, inte så här på rak arm. 

Nej, inte vad jag kan komma på. 

Nej, jag kommer inte på något nu. 

Nej, jag kommer inte på något. 

Nej, jag tycker att det är bra som det är. 

Nej, jag tycker att det är rätt bra. 

Nej, kanske utveckla stan lite 

Nej, mer affärer 

Nej, vi har det mesta, kanske en möbelaffär. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 



Forts. Övrigt som saknas 

Finns det något annat du saknar idag som skulle göra Nybro mer attraktivt 
för dig som besökare? 

Nej. 

Nej. 

Nej. Är helt nöjd. 

Någon restaurang och dansställe ihop, någon underhållning 

Något enkelt café eller liknande för ungdomar, lite billigare och längre öppettider. 
Samlingslokal för ungdomar där man kan köpa lite fika osv. 

Något litet konstgalleri. Det kanske finns men inte vad jag vet. 

Något med heminredning, att bygga vidare på de designgrejer vi har. 

Nån trevligare restaurang eller pub 

Nåt mera fik eller matställe 

Nåt uteställe för ungdomar under helgernas kvällar. 

Nöjd som det är. 

Nöje, saker att göra, lek för barn, uteliv/nattklubbar, restaurang, cafe 

Nöjesutbudet skulle kunna vara bättre. Exempelvis hade det varit kul med en 
gokartbana. 

Restauranger och framförallt cafeér i centrum. Även klädeskedjor och sportaffär. 

Resturang, lunch och matställen. 

Resturanger. 

Roliga lekplatser och bättre kollektivtrafik. 

Roligare evenemang, som gör det mer attraktiv för besökare och som gör en 
intresserad när man går på gator och så. Mer sammanhållning. 

Saknar inget 

Skulle vilja ha lite mer varierade affärer som är roligare än de som redan finns. 

Större butikskedjor. Till exempel inom mode. 

Större mångfald, bredare utbud. 

Större utbud av restauranger, inte bara pizzerior, Sushirestaurang t ex. Även att 
butikerna blir mer lättillgängliga för de som har barnvagn eller rullator och 
liknande. 

Större utbud. 

Svårt att säga precis nu. 

Tillgängligheten för biltrafiken. 

Tjejkvällar och evenemang. 

Tror inte det. EN väldigt bra stad att handla i. 

Tror jag inte 

Unga människor, stora varuhus. 

Utbudet av affärer som inte finns. 

Utbudet utav det jag saknade på förra frågan 

Utbudet är riktigt lågt så därför blir det ingen konkurrens. Min dotter 
saknar ungdomskläder och skobutiker. 

Utökande av torghandeln 

Vet ej 

Vet ej 

Vet ej 

Vet ej 

Vet ej 

Vet ej 

Vet ej. 

Vet ej. 

Vet ej. 

Vet ej. 

Vet ej. 

Vet ej. 

Vet inte. 



Forts. Övrigt som saknas 

Finns det något annat du saknar idag som skulle göra Nybro mer attraktivt 
för dig som besökare? 

Vet inte. 

Vet inte. 

Vet inte. 

Vet inte. 

Åhlens. 

Åker hellre till andra städer. 

Återgå till gratis parkering 

Återskapa den gamla brunnsmiljön. Jag vill inte heller att man ska riva de 
gamla husen, utan renovera dem. Räcken vid landets bäck, livsfarligt för 
barn annars. 

Öppentider för resturanger ska vara öppet längre så jag kan hinna vara med 
vänner efter jobbet. 

Öppettider i vanliga affärer kan vara öppet längre då jag jobbar. Det gör ju 
att jag måste åka iväg till Kalmar för att handla istället. 

Öppna upp Storgatan 

Öppnar upp  för mer biltrafik. 



Vad skulle generera fler inköp i Nybro kommun? 

Finns det något som skulle göra att du gjorde fler av dina inköp i Nybro 
kommun? I så fall, vad? 

39 procent svarade nej, vet inte eller 
kunde inte nämna något spontant. 
Nedanstående ordmoln illustrerar vad 
de resterande 61 procenten nämnde 
som skulle leda till att de gjorde fler 
av sina inköp i Nybro kommun. 
Samtliga önskemål visas uttryckta i sin 
helhet på nästa sida.  



Att det fanns mer utbud av butiker 

Att det skulle finnas mer butiker och kedjor. 

Att IKEA, Mediamarkt eller andra större kedjor flyttade till Nybro, vilket jag 
själv vet skulle vara omöjligt. 

Att prisnivån ska sänkas. 

Barnklädesaffär 

Billigare och bättre urval. Åtminstone att man ska kunna få samma priser 
som i Kalmar. 

Bredare affärsutbud, t.ex. möbelbutik. 

Bredare utbud av herr och barnkläder. 

Butiksutbud och pris 

Bygghandel, utöka till någon annan byggkedja. 

Bättre parkeringar. 

Bättre priser, alltså lägre priser på kläder och större utbud. 

Bättre sortimen och lägre priser. 

Bättre utbud av butiker i centrum. Gärna en resturang med bättre mat, 
inge pizzerior. Och en elektronik butik. 

Bättre utbud av sällanköpsvaruhandel. 

Bättre utbud och bättre priser. 

Bättre öppettider och fler valmöjligheter/utbud. 

Bättre öppettider på lördagseftermiddagar. En kväll i veckan öppet till 19. 
Fler leksaksaffärer med bättre utbud. Klädbutiker för en äldre målgrup.. EJ 
dressman och dylikt. 

Bättre/större utbud av butiker och roliga grejer. Småbutiker. 

De tar inte sitt ansvar och handelns fungerar inte bra. 

Det finns mycket tomma lokaler i Nybro centrum. Man kunde utnyttja dem 
bättre. 

Det har jag svårt att uttala mig om, men jag tycker att vi klarar oss. 

Det kan jag inte svara på. 

Det räcker som det är. 

Det skulle vara tygaffär där jag kan köpa tyg på metervara. 

Det tror jag inte. 

Det vet jag inte, handlar det mesta här i stan. 

Det är bra här 

Det är bra som det är. 

Det är priserna som kan ändras, lite mer elektronikaffärer som är prisvärda 

Det är väl att det skulle komma in större butiker med mer utbud 

Då vet inte. 

Ej svar 

Ej svar 

Ej svar 

En elektronikbutik. 

En möbelaffär som gjorde att man inte behövde åka till Kalmar eller 
Emmaboda. 

En till elektronikkedja. 

Ett bredare utbud av butiker. Du går inte och strosar på stan i Nybro. 

Ett stortvaruhus, med större kedjor, MAX och Burger King restaurang. 

Forts. Vad skulle generera fler inköp i Nybro kommun? 



Forts. Vad skulle generera fler inköp i Nybro kommun? 

Ett större utbud av kläder, leksaker och alla vardagliga saker. 

Ett uttökat utbud av kläder. Jag tror att ett handelscentrum skulle locka 
fler människor till Nybro, i stället för att man ska behöva åka in till Kalmar 
för att handla. 

Finnas klädbutiker till män & barn. 

Finns lite fler klädbutiker, mer billigare butiker. 

Fler  öppna butiker, finns fler varianter utav sällanvaruhandls butiker. 

Fler affärer 

Fler affärer med produkter som man handlar (sällanköpsvaror) 

Fler affärer större utbud. 

Fler affärer, bättre öppetider. 

Fler affärer, de jag kryssat i innan 

Fler affärer. 

Fler butiker, bättre öppettider. 

Fler klädaffärer. 

Fler klädbutiker och bättre priser. 

Fler klädbutiker, eller butiker generellt. Möbler och elektronik vill jag också 
ha mer av. 

Fler klädbutiker. 

Fler klädbutiker. 

Fler klädbutiker. 

Flera butiker 

Flera möbelaffärer som har större utbud. 

Gör redan alla inköp i Nybro kommun. 

Gör redan alla mina inköp där 

Göra centrum levande igen. 

Har inget annat att välja på. Det skulle vara om de började bygga mer här 
ute. 

Hemelektronikbutik och möbelbutik är det jag saknar, därför jag åker till 
kalmar 

Ifall Claes Ohlson kom till Nybro, ett större utbud också. 

Ifall det fanns Hemtex och Tradera osv, det skulle öka inköpen för mig. 

Ikea 

Ingenting. 

Inget jag kommer att tänka på då jag inte handlar så ofta. 

Inget speciellt 

Inget speciellt 

Inget vad jag kommer på. 

Inget. 

Inget. 

Inget. 

Inget. 

Inget. 

Inget. 

Inte direkt 

Inte en susning. 

Inte i dagsläget, vad jag kan komma på. 



Forts. Vad skulle generera fler inköp i Nybro kommun? 

Inte säker. 

Inte vad jag kommer på just nu. 

Intressantare butiker och öppettider när man kommer hem från jobbet. 

Ja flera affärer 

Ja om det fanns mer alternativ 

Ja, om det fanns ett större utbud av vitvaror. 

Ja, om det fanns mer leksaksbutiker, skobutiker och klädbutiker. 

Ja, om min ekonomi var högre. 

Jag gör de flesta inköp i Nybro. 

Jag gör mesta av mina köp i Nybro redan, 

Jag handlar nästan alltid här ändå. 

Jag jobbar i Kalmar därför jag gör mer inköp i Kalmar 

Jag köper redan allt i Nybro. 

Jag skulle vilja ha möbelaffärer för det finns knappt några här, vilket gör 
att jag måste åka någon annanstans. 

Jag skulle vilja ha större urval av klädes- och skobutiker. Framförallt 
kedjor. 

Jag tycker att det är bra som det är, men kanske krävs mer utbud. 

Jag tycker att det är bra. 

Jag vill ha större utbud av kläder(dam och herr) samt att jag vill ha fler 
möbelbutiker. 

Jag vill ha större utbud av kläder, så man slipper åka till Kalmar. Kanske 
en smyckesaffär som inte är så himla dyrt så man har någon 
utsmyckning. 

Jo om det hade vart en större stad. 

Kan jag inte säga för jag handlar i regel alltid där 

Kanske om det finns mer attt välja på så man får lite konkurrens och bättre 
priser.3 

Klädaffärer 

Kläder & skor. Det finns mer utav kläder & skor i Kalmar. 

Kommer inte på något just nu. 

Koncentrationen av utbudet. 

Köper det mesta där så nej. 

Lite billigare priser 

Lite extra affärer som hon nämde i föregånde fråga 

Lite längre öppettider på helgerna, då åker man hellre till Kalmar för dom 
har öppet längre 

Lite mer utbud utav kläder 

Lägre pris och bättre sortiment. 

Lägre priser 

Lägre priser 

Lägre priser. Jag tror att det är en av de största skälen till att folk åker till 
Kalmar. 

Lägre priser. Större utbud. 

Längre öppettider. 

Matvaror skulle det behövas mer av. 

Mer allternativa affärer 

Mer butiker 

Mer butiker 

Mer klädaffärer och resturanger, större kedjor än det vi har redan nu. 

Mer klädbutiker till vettigare priser. 

Mer konkurans och utbud, köpcenter 



Forts. Vad skulle generera fler inköp i Nybro kommun? 

Mer konkurens och bättre priser, så man har fler varor man är 
intresserad av. 

Mer konkurrens, lite mer av varje sort. 

Mer köttaffärer. 

Mer priskkonkurrans. Mer extra priser. 

Mer sportartiklar, mer klädbutiker (billiga kläder). 

Mer tillgängligt, mer parkeringar in till stan 

Mer utbud av affärer och mer utbud i affärerna. 

Mer utbud av allt generellt, kanske mer klädes och skorbutiker. 

Mer utbud av kläder och skor. 

Mer utbud av klädesaffärer 

Mer utbud av mat. 

Mer utbud av sällanköps varuhandeln som behövs. 

Mer utbud och bättre priser, vilket skulle hindra mig från att åka till 
kalmar iom att det är så kort ifrån. En galleria skulle vara lockande. 

Mer utbud så man kan välja mer vilket utbud man vill ha. Möbelbutik 
måste det finnas. Samlings plats, kanske ett lättare mat ställe eller café. 

Mer utbud. 

Mera inredningaffärer för hemmen. Mer affärer för sänkta priser, jag vill 
alltså ha billigare priser. 

Mindre tomma lokaler i centrum. 

Möbelbutiker, butiker med bilrelaterade produkter och en butik i stil 
med Clas Ohlsson. 

Möjligtivis nån mer elektronikaffär 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej det gör det inte. 

Nej det jag sagt innan, i min ålder är det bra här. 

Nej det kan jag inte heller svara på. Tycker att det räcker som det gör. 

nej det kan jag inte komma på 

Nej det mesta är bra, men vill ha ett riktigt varuhus skulle vara roligt, t.ex. 
Åhlens 

Nej det räcker här för mig 

nej det räcker som det är 

nej det tror jag inte 

Nej det tror jag inte. 

Nej inget 

nej inte dirket 

Nej jag kommer inte på något. 

Nej, det finns det inte. 

Nej, det finns det inte. 

Nej, det finns det som jag vill ha. 



Forts. Vad skulle generera fler inköp i Nybro kommun? 

Nej, det kan jag inte säga. 

Nej, det tror jag inte. 

Nej, det tycker jag inte. 

Nej, faktiskt inte. 

Nej, för det är mysigt att komma någon annan stans. 

Nej, gör alla inköp där. 

Nej, har det så nära till Kalmar. 

Nej, ingenting. 

Nej, inget speciellt. Finns inte det jag letar efter i Nybro så åker jag till 
Kalmar. 

Nej, inte för  mig. 

Nej, inte vad jag vet. 

Nej, jag handlar så sällan. 

Nej, jag har nått en ålder och personlig mognad som gör att jag endast 
köper det jag behöver. 

Nej, jag sparar ganska mycket pengar, så det är inte så aktuellt för mig 
att handla. 

Nej, jag tror inte det. 

Nej, jag tror inte det. 

Nej, jag vet inte. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

nej. 

Nej. 

nj 

Nybro saknar de större kedjorna som jag gillar att handla i, t ex. Bauhaus och 
Citygross. 

någon hemtextilbutik 

Nån mer klädaffär som ökar intresset för mig. 

Nöjd som det är. 

Nöjd som det är. 

Om allt fanns i nybro med konkurankraftiga priser skulle jag handla här bara 

Om butikerna ökade 

Om de fanns fler butiker 

Om de hade mer butiker med kläder och skor, så att det blir billigare. 
Deuchmann tex. 

Om de hade någon möbelaffär. 



Forts. Vad skulle generera fler inköp i Nybro kommun? 

Om de har mer sportaffärer och klädaffärer. Sådant handlar jag annars i 
Kalmar. 

Om de satsade på fler butiker med kläder (herr & dam), skor, inredning 
och leksaker. 

Om dessa butiker fanns här skulle jag ju försöka gynna dessa så bra jag 
kunde. priset för mig gör inte mycket! 

Om det fanns en möbelaffär. 

Om det fanns ett större utbud. 

OM det fanns fler klädbutiker här hade man inte behövt handla det i 
Kalmar. 

Om det fanns fler sportbutiker så skulle fler inköp göras i Nybro. Mer 
Damkklädesbutiker också. 

Om det fanns flera affärer 

Om det fanns mer kläder skulle jag göra det, typ en galleria 

Om det fanns mer restauranger och framförallt cafeér i centrum. Även 
klädeskedjor och sportaffärer. 

Om det fanns mer teknik-, möbler, och kvalitetsaffärer. 

Om det fanns mer utbud att välja på, 

Om det fanns nån klädesbutik till. 

Om det fanns större utbud av säsongsbetonade kläder till barn och 
ungdomar. 

Om det finns en bra affär för möbler, lite större affär. 

Om det kom dit fler affärer. 

Om det kom lite mera klädaffärer 

Om det kunde vara mer utbud av barnkläder, sportkläder. 

Om det vore större utbud 

Om fler människor skulle flytta hit så skulle det kunna öppna fler butiker. 
Det skulle vara kul om det fanns mer prylbutiker här, men i nuläget så 
känns det inte som att det finns en chans till det, alltså att den skulle 
kunna överleva i detta döende samhälle. 

Om jag inte jobbade och reste så mycket så skulle jag ha mer tid att handla i 
Nybro kommun. 

Om priserna var bättre 

Om vi skulle få lite större och mer kända butikskedjor. 

Parkeringsmöjligheter borde utökas. Sällanköps varu handlen borde ha helg 
öppet mer. 

Priserna 

Priserna 

Priserna 

Resturanger som inte är en pizzeria. 

Samma prisnivå som i Kalmar och bättre utbud på klädaffärer. Jag vet att dem 
inte skulle ta in H&M till Nybro men det skulle vara en stor fördel. 

Städa mer utanför centrum. 

Stämningen när man går i stan är lite dyster, jag tycker att dem borde göra 
stan mycket trevligare, kanske lite mer belysning, kanske plantera. 

Större kedjor t.ex. stadium/intersport, hm. 

Större utbud 

Större utbud 

Större utbud 

Större utbud av affärer. 

Större utbud av allt. 

Större utbud av butiker i allmänhet. 

Större utbud av kläder framförallt. 

Större utbud av möbelbutiker och barnbutiker. Lite mer öppettider. 

Större utbud av olika klädmärken, klädkedjor och skor. 

Större utbud möbler, sportutrustning, men lite av allt annars också. 



Forts. Vad skulle generera fler inköp i Nybro kommun? 

Större utbud och fler affärer att välja på. 

Större utbud utav kläder och mer affärer, som t.ex. blomsteraffär. 

Större utbud utav kläder och skor. även barn 

Större utbud, framförallt på kläder och sport. 

Större utbud. 

Större utbut och bättre priser 

Söndagsöppet som innan. Större utbud och bättre öppettider på 
helgerna. 

Trevligare kommun invånare 

Tror inte det. 

Tror jag inte 

Tror jag inte, men större utbud. 

Utbudet behövs förbättras tycker jag. 

Utbudet. 

Vej ej 

Vej ej 

Vej ej 

Vej ej 

Vej ej 

Vej ej 

Vej ej 

Vej ej 

Vej ej 

Vej ej 

Vej ej 

Vet ej. 

Vet ej. 

Vet ej. 

Vet ej. 

Vet ej. 

Vet ej. 

Vet ej. 

Vi saknar en möbelaffär, men det är nog tyvärr svårt att öppna en 
sådan eftersom vi har IKEA ligger 3 mil bort. 

Väskaffär, jag vill ha mer resväskor och vardagliga väskor, inte 
sportväskor. 

Ännu bättre priser.större sortiment av t.ex matvaror. 


