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Dagens agenda
Regional trendanalys:
•Trendspaning
•Nuläget i de tre
städerna
•Framtiden

Medborgarenkäter
Marlenes djupintervjuer
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Trendspaning



Många trender påverkar utbudet som nu utmanas, flera 
av dem har förstärkts genom pandemin:
• Regionalisering – mycket görs närmare och med en 

mer lokal prägel.
• Småstadens revansch – den mindre stadens kvaliteter 

har vunnit mark i pandemins spår. 
• Små närliggande centra har fått en omvärderad 

betydelse som servicecentra. 
• Hållbarhet – fokus på miljö och hållbarhet när vi 

handlar, reser och konsumerar. 
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Regional trendspaning



• Hybridifiering – vi handlar inte bara på nätet eller i butik. 
Vi jobbar både på kontoret och hemifrån. Vi gör både och.

• Detaljhandelns andelar av privat konsumtion minskar - vi 
konsumerar mer upplevelser, service och tjänster istället 
för varor. 

• Den traditionella handeln tar mindre plats i staden. 
• Företagens behov av kontorsytor kommer att förändras. 
• Digitaliseringen kommer fortsätta att utmana invanda 

mönster och skapa nya möjligheter. 
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Regional trendspaning
forts.



Nuläget



70 300 personer idag (2020), skall bli ca 78 000 
personer år 2030.

Omsättning 2020

• DV: 2 615 Mkr inkl moms, varav 285 Mkr i 
stadskärnan

• SV 4 355 Mkr inkl moms, varav 735 Mkr i 
stadskärnan

Inflöde av handel, i synnerhet sällanköpsvaror

Stark externhandel
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Kalmar



27 100 personer idag (2020), skall bli ca 27 850 
personer år 2030.

Omsättning 2020

• DV: 905 Mkr inkl moms, varav 225 Mkr i 
stadskärnan

• SV 585 Mkr inkl moms, varav 330 Mkr i 
stadskärnan

Utflöde av handel, i synnerhet sällanköpsvaror
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Oskarshamn



36 700 personer idag (2020), skall bli ca 36 900 
personer år 2030.

Omsättning 2020

• DV: 1 445 Mkr inkl moms, varav 200 Mkr i 
stadskärnan

• SV 870 Mkr inkl moms, varav 280 Mkr i 
stadskärnan

Utflöde av sällanköpsvaruhandel.
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Västervik



FRAMTIDEN



• Framgångsrikt utvecklingsarbete 
börjar inom den egna 
organisationen. Fundera på om 
fokus inte ska vara på hur vi gör, 
snarare än vad vi gör.
• Utbudet – ett centralt 

fokusområde inför framtiden. 
Här behövs de rätta analyserna 
och de kloka och förankrade 
strategierna. 
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Nylägesanalys –
ett nytt läge att 
planera för 



• Styrka i varumärket och sin 
position som turism- och 
sommarstad.
• Regionens dominerande stad, med 

en betydligt starkare externhandel 
än de andra orterna. 
• Handel och besöksnäringen 

hämtar en stor del av sin 
omsättning från turisterna, vilket 
kan analyseras närmare för att 
kunna göra riktade insatser. 
• Vi rekommenderar en 

sammanhållen utbuds- och 
etableringsstrategi, och att övriga 
analyser och utredningar hålls 
relevanta och uppdaterade. 
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Kalmar



• Staden har ett stabilt läge 
omsättningsmässigt. 
• Oskarshamn är inte lika 

beroende av mängden turister 
som Kalmar och Västervik är. Det 
geografiska läget gör att 
omsättningen bygger på 
invånarnas egen konsumtion, 
vilket är en styrka. Men också en 
möjlighet beträffande turismen.
• Samverkan kring 

stadsutvecklingen är inte lika 
förankrad här, man behöver 
bygga tillit mellan parterna.
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Oskarshamn



• Staden satte tidigt fokus på att bygga 
en organisation för både 
stadsutveckling och 
landsbygdsutveckling. 
• Det finns nu en samverkanstradition 

som skapar stabilitet, tillit och 
delaktighet. 
• Processer, analyser och utredningar 

behöver ses uppdateras regelbundet. 
Även den tidigare stråkanalysen från 
2011 kan uppdateras för att tydligare 
kunna kommuniceras och användas 
som utvecklingsverktyg.
• Stråkanalysen var en del i 

framgångarna bakom de etableringar 
som följde.
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Västervik



Sammanfattade tankar

Viktiga verktyg i utvecklingen framöver:
• Tydliga visions- och måldokument, 

framtagna genom samverkan, delatighet
och engagemang.

• Etableringsstrategier för ett
sammanhållet utbud och attraktiva stråk. 

• Låt samverkan och nätverk utvecklas i
spåren av arbetet med strategierna. Här
finns incitement för alla stadens parter
att jobba tillsammans.

15

Marlenes sammafattning av 
fastighetsägarnas framtidstankar:
• Nu tänker vi framåt!
• Vi slutar att alltid prata om Covid19!
• Vi vill vara med och påverka!
• Vi vill satsa på stadskärnan!



Medborgarenkäter



Enkäternas genomförande
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Enkäterna har genomförts via sociala media under hösten 2021 genom Västervik Framåt, Attraktiva 
Oskarshamn och Kalmar kommun (med finansiering från Region Kalmar län).

Totalt har drygt 1 000 personer svarat utifrån följande fördelning:
• Kalmar: 322 respondenter
• Oskarshamn: 345 respondenter

• Västervik 342 respondenter

De fick bl a frågan om de brukade handla på annan ort, och svarade då enligt följande.

Här ser man tydligt att Kalmar på ett helt 
annat sätt är en ort man reser till, till 
skillnad från de övriga två.



Hur viktigt respektive uppfyllt är olika 
faktorer?

Respondenterna fick bedöma ett antal faktorer, först utefter hur viktiga de är för en stadskärna 
(röd linje) och sedan hur väl respektive ort har uppfyllt dem (grå linje), där 5 är bäst och 1 sämst. 

Skillnaderna mellan orterna är inte så stor, när det gäller dessa faktorer. Man skall också komma 
ihåg att det är mycket sällan som man når upp till den viktiga poängen, eftersom detta är att 
betrakta som lite av en önskelista.



Saknar du någon butik i utbudet i din 
stad?
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VästervikOskarshamnKalmar

Respondenterna fick öppna frågor om vad som saknas på utbudssidan, här redovisas ett ordmoln, 
där orden är större ju oftare de har nämnts, för vad som saknas inom handeln i respektive stad. 



Vadär det viktigaste för att du ska 
trivas i din stadskärna? 
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VästervikOskarshamnKalmar

Respondenterna fick även öppna frågor om vad som är det viktigaste för trivseln i en stadskärna. 
Orden är större ju oftare de har nämnts, för vad respondenterna i respektive stad tycker är viktigast 
för trivseln i stadskärnan. 



Vad är viktigaste anledningen till att 
du besöker din stadskärna? 
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VästervikOskarshamnKalmar

Respondenterna fick även öppna frågor om vad som är det varför de besöker sin stadskärna. Orden 
är större ju oftare de har nämnts. 



Vad är viktigaste anledningen till att 
du besöker ett externt handelsområde 
i din stad? 
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VästervikOskarshamnKalmar

Respondenterna fick även öppna frågor om vad som är det varför de besöker ett externt 
handelsområde eller köpcentrum i sin stad. Orden är större ju oftare de har nämnts. 



Tack för oss!
Lisa Lagerén och Tomas Kruth

www.rsd.se


