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1. Bakgrund 
1.1. Uppdraget 
Ur förfrågan 

Region Kalmar län har beviljats medel med övergripande syfte att mildra effekterna av Corona, dra lärdomar och 

erfarenheter samt skapa bättre förutsättningar framåt, i hela Kalmar län. I projektet finns avsatt medel för köp 

av tjänst för tematiska fördjupningar inklusive kunskapsspridning. Genom projektet möjliggörs en region trend-

spaning där ovan nämnda kommuner samverkar. 

Trendspaningen ska ta fram ett lokalt och regionalt anpassat underlag för att bygga framtidens stad och handels-

plats som kan användas av såväl deltagande kommuner som lokala fastighetsägare och näringsidkare med vi-

dare spridning till hela länet. 

RSD har gjort en trendspaning nationellt och internationellt, där forskning och andra analyser från svenska och inter-

nationella aktörer har beaktats. RSD har också gjort en översiktlig analys av skillnaderna i de olika orterna och de ut-

maningar som just dessa står inför. Varje stad har sina möjligheter, kvaliteter och utmaningar utifrån en rad faktorer. 

1.2. Uppdragsgivare och arbetsgrupp 
Arbetet har från RSDs sida genomförts av Tomas Kruth (projektledare) och Lisa Lagerén. Kontaktpersoner från upp-

dragsgivaren har varit Annika Boman (Västervik Framåt), Sofie Gunnarsson (Attraktiva Oskarshamn), Thomas Davids-

son (Kalmar kommun) och Karl Holst (Fastighetsägarna GFR). 
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2. Generell trendspaning 
Den stora effekten av den pandemi vi i skrivande stund 

befinner oss mitt i, är att allt det vi tidigare såg som nor-

malt nu kommer att utmanas. Vi har blivit tvungna att 

tänka nytt för att lösa vår vardag med arbete och en 

meningsfull fritid. Våra sätt att handla, turista och att 

träffas kommer att se annorlunda ut i framtiden. All 

stadsutveckling och samhällsplanering kommer därför 

behöva göras utifrån andra förutsättningar och plane-

ringsverktyg. Det som varit kommer inte bestå.  

Många av de trender vi såg innan pandemin har för-

stärkts under det senaste året. När det gäller digitali-

seringen har vi slungats flera år framåt i tiden. Där vi 

befinner oss nu hade vi räknat med att vi skulle befinna 

oss först om några år. Vi har tvingats att använda digi-

tala verktyg både i det privata och i jobbet. Vi har tving-

ats att tänka digitalt när restriktionerna inte låtit oss 

göra som vi alltid har gjort. Detta har gjort att även 

äldre har börjat handla över nätet. Därför ritas hela 

strukturen om också långsiktigt, då vi sannolikt inte 

kommer gå tillbaka till gamla vanor när det nya har bli-

vit det normala. 

Men den nya tiden påverkar inte bara handeln, den på-

verkar hela det urbana utbudet, såsom besöksnäring, 

kaféer, restauranger, hotell, kultur och upplevelseindu-

strin. Vi streamar konserter, besöker gudstjänsten ge-

nom Facebook, träffar vänner via Facetime och Teams, 

beställer hem middagen på nätet och äter hemma i stäl-

let för på restaurangen. Hela vår vardag förändras, inte 

minst hur och var vi arbetar någonstans. 

När pandemin slog till tvingades många att jobba hem-

ifrån och alla möten fick över en natt ställas om från det 

fysiska rummet till det digitala. Detta innebar också att 

mycket av det urbana utbudet som riktade sig till de 

som arbetade på kontor i städerna, såg kundunderlaget 

försvinna. Vi varken äter dagens lunch, tar med oss en 

kaffe i farten eller shoppar på lunchen längre. Hur ser 

framtidens kontor ut när vi alltmer jobbar hemifrån? 

Behövs samma kontorsytor? Blir kontoret en mötes-

plats i stället för en arbetsplats? 

Vi ser att några trender kommer få betydelse för vårt 

sätt att planera och utveckla våra platser och städer: 

2.1. Regionalisering 
Många marknader flyttar närmare kunden. Vi produce-

rar gärna varor närmare marknaden och det vi produ-

cerar har en mer lokal prägel. Redan innan pandemin 

slog till såg vi hur globaliseringen därigenom utmana-

des. Ett ökat miljö- och hållbarhetstänk gjorde att vi 

handlade mer nationellt i stället för internationellt. Och 

när produktions- och kostnadsskillnader började jäm-

nas ut kunde vi se hur industrin började flytta hem pro-

duktion. Löneläge spelar mindre roll när produktionen 

ändå automatiseras och digitaliseras. Denna utveckling 

förstärks nu under pandemin. 

Även turismnäringen ser effekter av trenderna. Vi he-

mestrar och svemestrar, d v s semestrar lokalt eller 

inom Sverige. 

2.2. Småstadens revansch 
Småstaden kan vinna på utvecklingen då inte minst ar-

betsmarknaden blir mer platsoberoende. Urbanise-

ringen har flyttat befolkningsökningen mot de större 

städerna allt sedan industrialiseringen i slutet av 1800-

talet. Men flyttströmmarna började på allvar förändra 

befolkningsstrukturen efter andra världskriget, då indu-

stri ofta flyttade närmare större städer som då började 

växa. Denna utveckling skedde ofta på bekostnad av 

mindre städer, som såg sina företag flytta ifrån orten 

som drabbades av en minskade befolkning. Nu utmanas 

även den tidigare så starka urbaniseringen då arbets-

platsens formella lokalisering inte med självklarhet be-

höver vara densamma som bostadsorten – däremot 

kan arbetsplatsens fysiska lokalisering vara bostadsor-

ten, med minskande arbetspendling som följd. Vi kan ju 

jobba hemifrån i allt större utsträckning.  

Den mindre stadens kvaliteter lyfts fram också då vi dis-

kuterar framtiden. Närheten till både det urbana och till 

natur och fritidsintressen kan skapa ett intresse för den 

mindre staden. De senaste åren har också begreppet 

15-minuterstaden lyfts fram. Det innebär att allt man 

behöver för både jobb och fritid finns inom 15 minuter 

från hemmet. Men det ska nog mer till för att urbanise-

ringstrenden helt ska brytas och alla därigenom skulle 

flytta ut på landet. De flesta forskare är nog överens om 
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att det inte kommer att ske. Däremot kommer vi se ett 

ökat intresse för både mindre städer och en ökad vilja 

att flytta ut på landet, en bit från staden. Digitali-

seringen gör att vi kan plocka mycket av det bästa från 

olika världar när vi formar vår vardag och våra dröm-

mar. 

2.3. Våra små näraliggande centra 
Vi har börjat vänja oss vid att små stadsdelscentra och 

serviceorter som har ett vettigt och prisvärt utbud kan 

ge samma kundservice som stormarknader. Förutsatt 

att man i rimlig omfattning kan ta sig dit även med bil. 

Små centras särskilda kvaliteter är annars den relativt 

låga bilkundsandelen. Mycket talar för små bostadsori-

enterade centras pånyttfödelse.  

2.4. Hybridifiering – vi gör både och 
Vi har alltid en rädsla inför det nya, att behöva ändra 

invanda beteenden och tvinga oss att ändra vardagen. 

Pandemin tvingade oss däremot 

att göra det. När pandemin är 

över så innebär det inte att vi 

över en natt kommer gå tillbaka 

till de vanor vi hade innan pande-

min. Nya möjligheter har skapats 

genom pandemin som ger oss 

möjlighet att välja. Vi kan ju välja 

mellan att handla i favoritbuti-

ken och att handla på nätet. Vi kan kanske välja mellan 

att jobba hemifrån och att sitta på kontoret. Vi kan göra 

både och. Våra vanor blir hybrider, vi väljer utifrån be-

hov och möjlighet, vi tvingas inte välja det ända alter-

nativ som finns tillbuds. 

2.5. Våra platsers utbud och attrakti-
vitet utmanas 

Den traditionella handeln tar mindre plats i staden. 

Handelns omsättning kommer sannolikt även fortsatt 

se omsättningen förskjutas mot e-handeln, även om e-

handelns tillväxttakt kommer att mattas av under de 

närmaste åren. Detta innebär inte att e-handeln för-

svinner, den kommer så klart finnas kvar, men i en ny 

skepnad. Gränserna suddas ut mellan e-handel och fy-

sisk handel i takt med att logistiken utvecklas. Leveran-

ser till kunden kommer att ske mer rationellt och mer 

utifrån kundens perspektiv än det perspektiv som är be-

stämt av logistikföretagen själva. 

Företagens behov av kontorsytor kommer att föränd-

ras. Från att vi bara pratade om kvadratmeter per ar-

betsplats, så kommer vi nu mer titta på kontoret som 

en mötesplats för medarbetarna där man interagerar, 

utbyter idéer och umgås. Det behöver ju inte innebära 

att man efterfrågar mindre ytor utan att ytorna dispo-

neras annorlunda. Vi kommer kanske gå mot färre 

skrivbord och fler mötesplatser. 

Konsumenterna har blivit mer gröna och lokala. Vi stäl-

ler allt högre krav på det vi äter. Det ska inte bara vara 

hållbart producerat, det 

ska vara producerat lo-

kalt dessutom. Detta gäl-

ler inte bara utbudet i 

matvarubutiker och re-

stauranger utan det har 

också skapat möjligheter 

för nya företeelser, reko-

ringar, exempelvis. Reko-

ringar är lokala produ-

center som säljer via nätet för avhämtning på speciella 

platser vid speciella tider. 

Digitaliseringen kommer fortsätta att utmana invanda 

mönster och skapa nya möjligheter. Allt som kan göras 

på distans kommer att göras digitalt, förutom det fy-

siska och sociala mötet som kommer bli att mer bety-

delsefullt i den nya verkligheten vi har framför oss. 

Vi tror att den livskvalitet och betydelse som ”15-minuterstaden” har för valet av boendeort kommer bli mer betydande 

för utvecklingen framöver. Vi kommer sannolikt behöva röra på oss för att för tillgång till hela regionens arbetsmarknad, 

men handel, kultur och service kommer vi sannolikt finna allt större värde i att ha inom 15 minuter från bostaden. 

De tre orterna som vi tittat närmare på har i stor utsträckning denna kvalitet redan idag, men inget är tillräckligt bra 

för att inte kunna förbättras och lyftas fram i arbetet med både platsutveckling en och platsmarknadsföringen.  

Vi kan göra 

både och. 
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3. Våra konsumtionsvanor 
förändras  

3.1. Covid-19 
Pandemin har förändrat förutsättningarna för utbudet i både städer och handelsplatser. Med undantag för en något 

bättre period under sommaren och tidiga hösten har det varit en tuff period för handel och besöksnäring. Men egent-

ligen är det här en utveckling som börjat långt tidigare, och som nu har accelererat. 

Digitaliseringen, förändrade konsumtionsvanor och ett ökat hållbarhetstänk har sedan länge ändrat förutsättningarna 

för handeln. Under pandemins inledning skapade detta både vinnare och förlorare, där vi såg en ökad omsättning i 

dagligvaruhandeln (både i fysisk butik och på nätet), bygghandel och gör-det-själv och ex vis trädgårdsblommor. Däre-

mot såg många restaurangaktörer omsättningsförluster på över 70 %. Enligt SCB minskade restaurangomsättningen 

totalt med nästan 40 % under kvartal två och med drygt 15 % under kvartal tre. Hårdast drabbade är hotellrestau-

ranger, trafiknära restauranger, personalrestauranger och nöjesrestauranger. Minst drabbat har snabbmatsrestau-

ranger varit, som t o m såg en liten uppgång (knappt 3 %) under tredje kvartalet jämfört med samma period föregå-

ende år. 

Detta slog så klart hårt mot stadskärnorna, där restauranger och upplevelser är en viktig del, som dessutom historiskt 

har haft en kraftig tillväxt, medan handeln utvecklats mer blygsamt.  

3.2. E-handelns tillväxt 
E-handeln omsatte i Sverige år 2020 ca 122 miljarder enligt HUI och Postnord. Det innebär att om e-handeln låg samlad 

i en kommun skulle den vara största handelskommun i Sverige. Tillväxttakten är hög och tog ett skutt uppåt p g a pan-

demin år 2020 och ökade med 40 %. Prognosen för 2021 är en ökning med 7 % till 130 miljarder. 

E-handelsandelen ökade från 11 % år 2019 till 14 % år 2020, vilket alltså innebär att över 85 % av all handelsomsättning 

fortfarande går genom en fysisk butik.  

Figur 1. Den svenska e-han-

delns omsättning i Mkr inkl 

moms (högra axeln) och e-

handelns andel av den to-

tala detaljhandelsomsätt-

ningen (vänstra axeln) 2008 

- 2020 samt prognos för 

2021. Löpande priser. Källa: 

Postnord och HUI. 
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Största detaljhandelsbranscher inom e-handeln är (omsättning inkl moms 2020 och inom parentes utvecklingen från 

2019 till 2020): 

• Hemelektronik     25 miljarder  (+ 43 %) 

• Kläder & skor       15 miljarder  (+ 16 %) 

• Livsmedel 14 miljarder  (+ 95 %) 

• Apotek 8 miljarder  (+ 59 %) 

• Byggvaror 7 miljarder  (+ 41 %) 

3.3. Fysiska butiker 
Detaljhandeln i Sverige antas fortsätta växa, men stora delar i av tillväxten sker på nätet eller med nätets om stöd och 

inte direkt i den fysiska handeln.  

Per capita-konsumtionen (fysisk handel och restauranger) i fasta priser bedöms enligt KPG (konsumtionsprognosgrup-

pen) årligen att bli enligt nedanstående. 

 
2020 2025 2030 

DV 33 834 31 974 30 168 

SV 24 151 23 940 23 109 

Rest/café 9 112 12 580 14 546 
Tabell 1. Per capitakonsumtion i fysiska enheter per år 2020, 2025 och 2030. Kr inkl moms i 2019 års priser. Källa: KPG  
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4. Nulägesanalys – för länet 
och de tre städerna idag 

4.1. Kalmar Län 

 

4.1.1. Befolkning och befolkningsprognos 
I Kalmar Län bodde vid utgången av december 2020 drygt 246 000 personer. Till år 2030 visar prognosen en ökning 

med drygt 1 % årligen till totalt knappt 257 000 personer, vilket motsvarar ca 11 000 personer.  

4.1.2. Handeln idag 

Handeln i Sverige 
Enligt Handeln i Sverige (HUI 2020) omsatte Kalmar Läns detaljhandel totalt 16 450 Mkr inkl moms1 år 2019, varav        

7 580 Mkr sällanköpsvaror och 8 860 Mkr dagligvaror. Länet har idag ett litet inflöde av dagligvaruhandel, index ligger 

på ca 101 år 2019, vilket betyder att man hade ett inflöde av dagligvaruomsättning på ca 90 Mkr inkl moms år 2019. 

På sällanköpsvarusidan är det ett litet utflöde, index ligger på 99, vilket betyder ett utflöde på ca 80 Mkr inkl moms år 

2019.  

 

1 Alla omsättningssiffror i denna rapport är inkl moms och i 2019 års priser om inte annat anges. 
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Figur 2. Kalmar Län, detaljhandelsindex 2010 - 2019. Källa: Handeln i Sverige. 

 

 

Figur 3. Kalmar Län, in- eller utflöde, 2010 - 2019. Mkr inkl moms. Källa: Handeln i Sverige. 
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4.2. Kalmar 

4.2.1. Befolkning och befolkningsprognos 
I Kalmar bodde vid utgången av december 2020 drygt 70 300 personer. Till år 2029 visar kommunens prognos en ök-

ning med drygt 1 % årligen till totalt knappt 77 700 personer, vilket motsvarar knappt 7 400 personer. Om vi antar en 

befolkningsökning med 1 % mellan 2029 och 2030 kommer Kalmar kommun att ha drygt 78 400 invånare år 2030, vil-

ket är en ökning med ca 8 150 personer från år 2020.  

4.2.2. Handeln idag 

Handeln i Sverige 
Enligt Handeln i Sverige (HUI 2020) omsatte Kalmars detaljhandel totalt 6 980 Mkr inkl moms år 2019, varav 4 375 Mkr 

sällanköpsvaror och 2 600 Mkr dagligvaror. Kalmar har idag ett kraftigt inflöde av sällanköpsvaruhandel, index ligger 

stadigt på ca 200, vilket betyder att man hade ett inflöde av sällanköpsvaruomsättning på drygt 2 200 Mkr inkl moms 

år 2019. På dagligvarusidan är inflödet mindre, index ligger på 105 (fallande från 110 år 2010), vilket betyder ett in-

flöde på ca 125 Mkr inkl moms år 2019.  

Kalmar står för drygt 29 % av länets totala dagligvaruförsäljning samt knappt 58 % av länets sällanköpsvaruförsäljning. 

Kalmars andel av länets försäljning har ökat under åren 2010 till 2019.  
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Figur 4. Kalmar, detaljhandelsindex 2010 - 2019. Källa: Handeln i Sverige. 

 

Figur 5. Kalmar, in- eller utflöde, 2010 - 2019. Mkr inkl moms. Källa: Handeln i Sverige. 

Cityindex 
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i princip avgränsat av Fiskaregatan i norr, Baronen i söder, Västra Vallgatan i väster och Östra Sjögatan i öster. Enligt 

Cityindex omsatte stadskärnan knappt 1 100 Mkr inkl moms år 2019, av vilket drygt 265 Mkr är dagligvaror och 820 

Mkr är sällanköpsvaror. Det innebär att stadskärnan har en marknadsandel av kommunens totala detaljhandel på ca 
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Externhandel 
Kalmar har två större sammanhängande externhandelsområden 

• Giraffen, som är dagligvarutungt, med Systembolaget, Lidl, Coop och Ica Maxi. Giraffen omsätter totalt 1 273 

Mkr (år 2019) enligt sscd.se, varav drygt 1 000 Mkr är dagligvaror. På sällanköpsvarusidan finns beklädnads-

kedjebutiker som HM, Lindex, Dressmann och Indiska, men även några enskilda mindre butiker och en del 

hem- och fritidsbutiker. 

• Hansa City, där man förutom IKEA finner City Gross och Willys samt en galleria med i huvudsak modeenheter. 

Den största delen av områdets hem- och fritidsbutiker (inkl sport) ligger utanför modegallerian. Hansa City 

omsätter totalt nära 2 950 Mkr (år 2019) enligt sscd.se.  

De två sammanhängande externhandelsområdena står för ca 60 % av Kalmars totala detaljhandelsomsättning.  

4.2.3. Befintliga utredningar och ev kompletteringar 

Typ av utredning Befintligt Ev komplettering 

Handelsutredningar, 
detaljhandelspolicys 
 

Det finns en handelsstrategi från 2017. 
Därtill finns fastighetsägarnas rapporter Ci-
tyklimatet (2016, 2017 och 2018) och City-
index (2019). 

Handelsstrategin är under uppdatering. 
 

Besökarintervjuer, 
kundintervjuer och be-
söksräkningar 
 

Det finns inga fullständiga besökarinter-
vjuer, det som finns är begränsade efter 
områden (som Gästhamnen) eller event 
(som stadsfesten). Det finns besöksräkning 
på stan via Telia. 

Det behövs en generell besökarintervju. 
Man kan med fördel genomföra denna i två 
omgångar – en under sommaren för att 
även fånga turisterna och en under hös-
ten/vintern för att fånga de fastboende. 

Parkeringsutred-
ningar, parkeringsnor-
mer 
 

De kommunala parkeringsriktlinjerna är 
från 2016. Handeln m fl tog fram en hand-
lingsplan för handelsparkering under 2019.  

De kommunala parkeringsriktlinjerna och 
handelns handlingsplan förefaller väl ge-
nomarbetade och relevanta. RSD antar att 
det bl a ligger parkeringsräkningar till 
grund för dessa. Om inte bör en sådan räk-
ning genomföras.  

Positioneringsarbeten, 
organisation m m 
 

Detta finns relativt väl genomarbetat i an-
sökningen till Årets Stadskärna 2017 samt 
en del via Purple Flag-arbetet.  

Ett platsvarumärke är också något som för-
ändras över tid. I takt med förändringar 
laddas platsens identitet och själ med nya 
värden. Även denna typ av arbeten behö-
ver uppdateras, dock inte med lika korta 
intervaller som statistiska analyser. Även 
samverkansorganisation behöver också ut-
vecklas, men även detta sker löpande i Kal-
mar. 

Tabell 2. Kalmar. Utredningsläget våren 2021.  
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4.3. Oskarshamn 

 

4.3.1. Befolkning och befolkningsprognos 
Oskarshamn hade vid december månads utgång år 2020 drygt 27 100 invånare. Befolkningsprognosen från 2020, som 

baseras på befolkningen 2019, gav vid handen att befolkningen skulle uppgå till drygt 27 850 personer år 2030, d v s 

en befolkningstillväxt på 2,8 % eller drygt 750 personer till år 2030. Dock räknade denna prognos med en ca 250 per-

soner större befolkning år 2020 än vad utfallet faktiskt blev, varför prognosen sannolikt behöver skrivas ned.  

4.3.2. Handeln idag 

Handeln i Sverige 
Enligt Handeln i Sverige (HUI 2020) omsatte Oskarshamns detaljhandel totalt 1 510 Mkr inkl moms år 2019, varav 595 

Mkr sällanköpsvaror och 915 Mkr dagligvaror. Oskarshamn har idag ett utflöde av sällanköpsvaruhandel, index ligger 

på ca 70, vilket betyder att man hade ett utflöde av sällanköpsvaruomsättning på drygt 250 Mkr inkl moms år 2019. På 

dagligvarusidan är utflödet mindre, index ligger på 95 (fallande från över 100 år 2010), vilket betyder ett utflöde på 

knappt 50 Mkr inkl moms år 2019. Indextal på den här nivån är helt normala för en ort av Oskarshamns storlek och 

karaktär. 

Oskarshamn står för drygt 10 % av länets totala dagligvaruförsäljning samt knappt 8 % av länets sällanköpsvaruförsälj-

ning. Oskarshamns andel av länets försäljning har legat i princip still under åren 2010 till 2019.  
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Figur 6. Oskarshamn, detaljhandelsindex 2010 - 2019. Källa: Handeln i Sverige. 

 

Figur 7. Oskarshamn, in- eller utflöde, 2010 - 2019. Mkr inkl moms. Källa: Handeln i Sverige. 

Cityindex eller liknande 
Enligt WSP är stadskärnan definierad som området mellan Södra Långgatan i söder, Kungsgatan i norr, Stengatan i väs-

ter och Östra Torggatan (med Flanaden) i öster. Enligt detta omsatte stadskärnan år 2017/2018 drygt 540 Mkr inkl 

moms, av vilket drygt 245 Mkr är dagligvaror och knappt 295 Mkr sällanköpsvaror. Det innebär att stadskärnan har en 

marknadsandel av kommunens totala detaljhandel på ca 37 %.  
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Externhandel 
Oskarshamn har ett sammanhängande externhandelsområde enligt sscd.se. Det är Handelsplats Snickeriet, som om-

sätter totalt drygt 275 Mkr (2019). De största hyresgästerna på Snickeriet är Willys, Jysk och Rusta. Snickeriet är ett 

renodlat volymhandelsområde. 

Snickeriets andel av kommunenens totala detaljhandel är knappt 20 %.  

4.3.3. Befintliga utredningar och ev kompletteringar 

Typ av utredning Befintligt Ev komplettering 

Handelsutredningar, 
detaljhandelspolicys 
 

WSP genomförde en handelsstrategi år 
2018. Fastighetsägarnas utredning Citykli-
matet finns från 2018. 

Behöver sannolikt uppdateras något. 
 

Besökarintervjuer, 
kundintervjuer och be-
söksräkningar 
 

NKI från 2019 samt SCBs medborgarenkät 
från 2019. 
 

Det vore nyttigt att göra en besökarinter-
vju. Kanske kan en vanlig ”på stan”-intervju 
kompletteras med en mindre intervju 
kopplad till hamnen, för att se om det är 
möjligt att locka färjepassagerarna att 
stanna i stan en stund.  

Parkeringsutred-
ningar, parkeringsnor-
mer 
 

Det finns en parkeringsinventering från 
2017 – 2018. 
 

Saknas slutsatser från parkeringsinvente-
ringen. Dock ser man att det kan råda lite 
parkeringsbrist i de mest centrala delarna, 
varför en ny beläggningsstudie med därtill 
kopplad utredning kan vara nyttig.  

Positioneringsarbeten, 
organisation m m 
 

Detta finns relativt väl genomarbetat via 
Purple Flag-arbetet.  
 

Ett platsvarumärke är också något som för-
ändras över tid. I takt med förändringar 
laddas platsens identitet och själ med nya 
värden. Även denna typ av arbeten behö-
ver uppdateras, dock inte med lika korta 
intervaller som statistiska analyser. Även 
samverkansorganisation behöver också ut-
vecklas, men även detta sker löpande i 
Oskarshamn. 

Tabell 3. Oskarshamn. Utredningsläget våren 2021. 
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4.4. Västervik 

 

4.4.1. Befolkning och befolkningsprognos 
Västerviks kommun hade vid utgången av december 2020 knappt 36 700 invånare. Prognosen fram till 2030 visar på 

en liten befolkningsökning på totalt ca 250 personer eller 0,7 % från år 2020 till drygt 36 900 invånare.  

4.4.2. Handeln idag 

Handeln i Sverige 
Enligt Handeln i Sverige (HUI 2020) omsatte Västerviks detaljhandel totalt 2 270 Mkr inkl moms år 2019, varav 825 

Mkr sällanköpsvaror och 1 445 Mkr dagligvaror. Västervik har idag ett utflöde av sällanköpsvaruhandel, index ligger på 

drygt 70, vilket betyder att man hade ett utflöde av sällanköpsvaruomsättning på drygt 320 Mkr inkl moms år 2019. På 

dagligvarusidan är har man i stället ett mindre inflöde, index ligger på ca 110, vilket betyder ett inflöde på drygt 130 

Mkr inkl moms år 2019. Sällanköpsvaruindexet är normalt för en ort av Västerviks storlek, och inflödet av dagligvaru-

omsättning förklaras av ex vis sommarboende.  

Västervik står för drygt 16 % av länets totala dagligvaruförsäljning samt knappt 11 % av länets sällanköpsvaruförsälj-

ning. Västerviks andel av länets försäljning har legat i princip still under åren 2010 till 2019.  
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Figur 8. Västervik, detaljhandelsindex 2010 - 2019. Källa: Handeln i Sverige. 

 

Figur 9. Västervik, in- eller utflöde, 2010 - 2019. Mkr inkl moms. Källa: Handeln i Sverige. 

Cityindex 
Cityindex, som tas fram av Fastighetsägarna, definierar stadskärnan i Västervik som de centrala delarna av Storgatan 

och Kvarngatan, i princip avgränsat av Västra Kyrkogatan i väster och Strömsgatan i öster. Enligt detta omsatte stads-

kärnan knappt 515 Mkr inkl moms år 2019, av vilket drygt 190 Mkr är dagligvaror och knappt 325 Mkr sällanköpsvaror. 

Det innebär att stadskärnan har en marknadsandel av kommunens totala detaljhandel på drygt 22,5 %.  
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Externhandel 
Västervik har ett sammanhängande externhandelsområde enligt sscd.se. Det är Ljungheden, som omsätter totalt 

knappt 700 Mkr (2019). De största hyresgästerna på Ljungheden är ICA Maxi, Biltema, Jula och Clas Ohlson. Ljunghe-

den är ett renodlat volymhandelsområde. 

Ljunghedens andel av kommunenens totala detaljhandel är drygt 30 %.  

4.4.3. Befintliga utredningar och ev kompletteringar 

Typ av utredning Befintligt Ev komplettering 

Handelsutredningar, 
detaljhandelspolicys 
 

Handelsutredning och -policy från 2015. 
Därtill BID-arbete från 2017 – 2018. Därtill 
finns fastighetsägarnas rapporter Citykli-
matet (2016, 2017 och 2018) och Cityindex 
(2019). 

Befintliga handelsutredningar bör uppdate-
ras löpande, lika gäller handelspolicyn. 
 

Besökarintervjuer, 
kundintervjuer och be-
söksräkningar 

Besökarintervju och besöksräkning (Telia) 
finns från 2019.  

Både intervju och räkning är aktuella. Bör 
dock uppdateras med jämna mellanrum. 

Parkeringsutred-
ningar, parkeringsnor-
mer 
 

Parkeringsstrategi med normtal från 2018. 
Trafikstrategi från 2011.  
 

Parkeringsstrategin är förhållandevis aktu-
ell, men baseras inte på en omfattande be-
läggningsstudie. En sådan borde ha genom-
förts.  

Positioneringsarbeten, 
organisation m m 
 

Väl genomarbetat från ansökan till Årets 
stadskärna 2017, samt via ansökan för me-
del från Fastighetsägarna 2020.  
 

Ett platsvarumärke är också något som för-
ändras över tid. I takt med förändringar 
laddas platsens identitet och själ med nya 
värden. Även denna typ av arbeten behö-
ver uppdateras, dock inte med lika korta 
intervaller som statistiska analyser. Även 
samverkansorganisation behöver också ut-
vecklas, men även detta sker löpande i Väs-
tervik. 

Tabell 4. Västervik. Utredningsläget våren 2021. 

  



    REGIONAL  
TRENDSPANING 

   20 

 

 

5. Prioriteringsordning 
framtida analyser 

RSD föreslår följande prioriteringsordning för åtgärder, generellt för de tre orterna. 

1. Organisation och etableringsstrategi  

En uppdaterad och kraftfull organisation för att möta framtiden, det är viktigt att springa åt samma håll. Eta-

bleringsstrategin utarbetas i samråd med stadens alla aktörer, privata som offentliga. 

Vid ett fortsatt stråk- och etableringsarbete ser vi att kvantifierade flödesanalyser, besöksmätningar, skulle 

kunna underlätta vid kartläggning av kunder och besökare. Detta skulle också vara till nytta vid planering av 

tillgänglighet, såsom gång- och cykelstråk, kollektivtrafik och parkering. 

2. Medborgarenkäter 

Med reservation för att vi under 2021 och sannolikt under delar av 2022 befinner oss i en pandemi, som på-

verkar svaren. En enkät genomförd under denna period kan vara intressant, men inte ge de svar man behö-

ver för den framtida utvecklingen. Enkäter bör genomföras regelbundet, ca vartannat eller vart tredje år.  

3. Besökarintervju 

Med samma reservation för pandemi enligt ovan, bör också besökarintervjuer genomföras regelbundet, 

minst var tredje år. 

4. Kommunala dokument  

Handelsutredningar bör genomgå en total omarbetning minst vart tionde år (med revidering av den därtill 

kopplade policyn) och helst uppdateras vart femte år. 

Trafik- och parkeringsutredningar bör uppdateras vart femte år eller vid större åtgärder som väsentligen på-

verkar utbud eller efterfrågan. 

Övriga kommunala dokument (som översiktsplanen) uppdateras regelbundet, men inte med samma höga 

frekvens. Det är viktigt att centrumorganisationen är delaktiga i processen, så att handeln inte glöms bort. 

En konkret handlingsplan i denna anda bör tas fram av kommunen och näringslivet gemensamt. Sannolikt även 

med länet.                
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6. Nylägesanalys – ett nytt 
läge att planera för 

Vi har tidigare ägnat mycket utrymme i denna rapport kring de trender som just nu drar i vår orts- och platsutveckling. 

Mycket av vår spaning bygger på att det i rådande tider är svårt att just framtidsspana. Verkligheten, som vi har varit 

vana att bygga våra planer på, håller på att förändras i grunden. Utvecklingen sker i en rasande fart och det blir därför 

allt svårare att planera och ta fram strategier och handlingsplaner. Vi sammanfattar här våra tankar kring möjliga fo-

kusområden inför det fortsatta utvecklingsarbetet i Västervik, Oskarshamn och Kalmar. 

6.1. Framgångsrikt utvecklingsarbete börjar inom den egna organisationen   
En tydlig erfarenhet är att framgången i utvecklingsarbetet ofta är kopplade till de organisationer som ska arbeta med 

utvecklingen. Allt utgår från en fungerade utvecklingsorganisation. Ofta ligger framgången inte i vad man gör, utan hur 

man gör det. Alla tre städerna, Västervik, Oskarshamn och Kalmar, har fungerande organisationer som kunnat påvisa 

resultat i sin platsutveckling. Vi noterar att många goda krafter bidrar i alla städerna genom utredningar, analyser, nät-

verkande och gott samarbete. Man gör ett bra arbete, helt enkelt. 

För att möta framtiden ser vi ett behov av att utveckla strategier för att möjliggöra kloka utvecklingsbeslut. De strate-

gier som ska användas som utvecklingsverktyg måste vara framtagna utifrån delaktighet och förankring hos stadens 

privata och offentliga aktörer. Först då blir de riktlinjer och en tydlig färdriktning för beslutsfattande, investeringar och 

etableringar. En gammal sanning är att kommunens roll som möjliggörare inte ska underskattas. I dessa tider när inte 

minst pandemin drar i vår samhällsutveckling, så blir det ännu viktigare att kommunen tar ledartröjan även i fortsätt-

ningen.  

6.2. Utbudet – ett centralt fokusområde inför framtiden  
I spåren av pandemin ser vi att just utbudet i våra städer bör bli ett prioriterat utvecklingsområde. Som vi tidigare skri-

vit om så är omställningen betydande för både handel och besöksnäring, Utbudet i våra städer utmanas av både pan-

demi, digitalisering och förändrade vanor och beteenden. Därför blir sannolikt just etableringsstrategier kanske de 

viktigaste verktygen framöver. En etableringsstrategi är dessutom en ganska hanterbar åtgärd att genomföra. Den får 

både omedelbara och långsiktiga effekter på utbudet och möjliggör nödvändiga investeringar för handel, fastighetsä-

gare och kommun. Ett exempel är den etableringsstrategi som Västervik tog fram för ett 10-tal år sedan. Den fick di-

rekta effekter och möjliggjorde att strategiska etableringar exempelvis inom kafé och dagligvaror hamnade på rätt 

plats. 

Vi ser också ett behov av att hitta argument och incitament för fler aktörer att ansluta till nätverk och stadsutveckl-

ingsorganisationer. Ett sätt är att hitta möjligheter och åtgärdsområden som legat dolda eller outnyttjade. Ofta har 

besöksnäringen varit svårast att locka till samverkan, varför just kvällsekonomin, trygghet och säkerhet kan vara exem-

pel på frågor som kan locka fler. Även aktörer inom kultur och fritid se möjligheter i att samarbeta när fokus fortsatt 

arbete har fokus på att utveckla både själva samverkan och platsens utbud.  

6.3. Kommentarer uppdelat på de tre städerna 

6.3.1. Kalmar 
Kalmar har en styrka i sitt varumärke och sin position som turism- och sommarstad, och även som regionens domine-

rande stad, där man bl a har en betydligt starkare externhandel än andra orter. Handel och besöksnäringen hämtar en 

stor del av sin omsättning från turisterna, vilket kanske borde analyseras närmare för att kunna göra riktade insatser. 
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Vi rekommenderar en sammanhållen utbuds- och etableringsstrategi, och att övriga analyser och utredningar hålls 

relevanta och uppdaterade enligt avsnitt 5.  

6.3.2. Oskarshamn 
Oskarshamn har ett mer stabilt läge omsättningsmässigt än vad man ger sken av. 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. 

Bygg stolthet och tänk stort. Oskarshamn är inte så litet ur handelsperspektiv, stadskärnans omsättning är ex vis över 

500 Mkr inkl moms per år.  

Vi rekommenderar en sammanhållen utbuds- och etableringsstrategi och att övriga analyser och utredningar hålls re-

levanta och uppdaterade enligt avsnitt 5.  

6.3.3. Västervik 
Västervik satte tidigt fokus på att bygga en organisation för både stadsutveckling och landsbygdsutveckling. Det finns 

nu en tradition som skapar stabilitet, tillit och delaktighet. Dock behöver processer, analyser och utredningar ses över 

och uppdateras regelbundet enligt avsitt 5.  

Även den tidigare genomförda stråkanalysen från 2011 kan uppdateras för att tydligare kunna kommuniceras och an-

vändas som verktyg för att utveckla utbudet. Den omnämns i Affärsplan BID Västervik Storgatan och Stora torget som 

ett verktyg för etablering. Denna etableringsplan var en del i framgångarna bakom de etableringar som kom till efter 

att strategin lanserades för 10 år sedan. Vi rekommenderar att Västervik lyfter fram det tidigare arbetet och återupp-

tar arbetet med en uppdaterad etableringsstrategi. 
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Bilagor 
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Bilaga 1.  
Generellt om effekterna av Covid 19 
Pandemin har förändrat förutsättningarna för utbudet 

i både städer och handelsplatser. Med undantag för en 

något bättre period under sommaren och tidiga hös-

ten har det varit en tuff period för handel och besöks-

näring. Men egentligen är det här en utveckling som 

börjat långt tidigare, och som nu har accelererat. 

Digitaliseringen, förändrade konsumtionsvanor och ett 

ökat hållbarhetstänk har sedan länge ändrat förutsätt-

ningarna för handeln. Under pandemins inledning skap-

ade detta både vinnare och förlorare, där vi såg en ökad 

omsättning i dagligvaruhandeln (både i fysisk butik och 

på nätet), bygghandel och gör-det-själv och ex vis träd-

gårdsblommor. Däremot såg många restaurangaktörer 

omsättningsförluster på över 70 %. Enligt SCB minskade 

restaurangomsättningen totalt med nästan 40 % under 

kvartal två och med drygt 15 % under kvartal tre. Hård-

ast drabbade är hotellrestauranger, trafiknära restau-

ranger, personalrestauranger och nöjesrestauranger. 

Minst drabbat har snabbmatsrestauranger varit, som t 

o m såg en liten uppgång (knappt 3 %) under tredje 

kvartalet jämfört med samma period föregående år. 

Detta slog så klart hårt mot stadskärnorna, där restau-

ranger och upplevelser är en viktig del, som dessutom 

historiskt har haft en kraftig tillväxt, medan handeln ut-

vecklats mer blygsamt.  

Under 2020 ökade e-handeln med 40 % jämfört med 

2019, enligt HUI och Postnord, (innan pandemin var 

den prognosticerade ökningen 11 % för helåret 2020). 

Prognosen för 2020 är en tillväxt på e-handeln med 7 

%. 

En del av verkligheten som påverkats mycket av pande-

mins framfart är maten – medan restaurangkonsumt-

ionen gått ned har dagligvarukonsumtionen gått upp. 

Enligt internationella IHL Group har dagligvaruhandeln 

i hela världen ökat med ca 225 miljarder dollar, eller 

nästan 2 000 miljarder kronor fram t o m november 

2020, att jämföra med den totala årliga dagligvaruom-

sättningen i Sverige på 320 miljarder kronor (på 

världsnivå har alltså dagligvaruhandeln ökat med över 

6 gånger Sveriges totala dagligvaruomsättning).  

Intäkterna till hotell och restaurang har minskat med 

nästan 1 000 miljarder dollar, eller 8 300 miljarder kro-

nor, vilket kan ställas mot Sveriges totala årliga restau-

rangomsättning på 150 miljarder kronor.  

En nordamerikansk studie från våren 2020, The impact 

of COVID-19 on eating, restaurants and fast food chains 

(MiQ Better connected marketing, maj 2020), visade på 

tydliga effekter på konsumenternas beteende. Under 

våren köpte konsumenter i USA och Kanada mer mat 

för hemleverans än tidigare, medan mat man hämtar 

själv, take away, låg på en ungefärligen konstant nivå 

under våren. Man kunde se skillnader över veckan, man 

beställde mer mat hem på vardagar, 12 % mer än tidi-

gare, med tisdagen som peak. På helgerna var skillna-

den snarast negativ, sannolikt för att konceptet ”helg” 

inte var lika tydligt när man var i lock down. Lunchbe-

ställningarna (+ 18 %) ökade också mer än kvällsbeställ-

ningarna (en ökning med 3 % för middag, och en minsk-

ning med 11 % för sena kvällar och nätter – beror detta 

på att man inte var ute och rumlade och därför inte be-

ställde mat hem när suget satte in på nattkröken?).  

Det syntes också att man utforskade nya restauranger 

att beställa ifrån – och tog längre tid på sig vid beställ-

ning, vilket kanske inte är så konstigt när man inte slent-

rianbeställer ”det vanliga”. Innan pandemin var den ge-

nomsnittliga tiden det tog att lägga sin beställning 

knappt sju och en halv minut, under våren var den drygt 

nio och en halv minut.  

Men man kunde också – paradoxalt nog – se att konsu-

menterna lade mer tid på matlagning – i synnerhet un-

der veckan. Och man lade mer tid på alla sorters mat-

lagning – utom ”meal prep”, d v s matlådor. Helt natur-

ligt eftersom man satt hemma och inte behövde ta med 

sig en matlåda till jobbet. RSDs egna analyser under 

2020 antyder detsamma.   
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Under september genomfördes en online-enkät-studie 

i 10 europeiska länder (däribland Sverige), med totalt 

5 000 svarande, COVID-19 impact on consumer food 

behaviors in Europe (EIT Food, december 2020). Resul-

taten redovisades i början av december 2020, och den 

visade bl a att det har skett en ökning av hur mycket 

man planerar hur man handlar mat, 45 % säger sig pla-

nera mer. Däremot har impulsköpen minskat med i 

snitt 25 %. Den yngsta gruppen (18 till 35 år) har uppvi-

sat störst förändring, den äldsta (55+) minst. 

Samtliga länder visade ett ökat inköp av billigare mat-

varor, vilket inte riktigt stämmer med de tal som HUI 

Research redovisade för Sverige i december, där lade vi 

mer pengar på lite dyrare mat – man kan spekulera i om 

det var för att kompensera uteblivna restaurangbesök. 

Att Europa som helhet handlat billigare varor kan också 

bero på att stora delar av befolkningen har fått mindre 

pengar att röra sig med, enligt EIT Foods undersökning 

hade hela 47 % av de tillfrågade problem med att få 

ihop pengar till matinköp, där Sverige står ut som ett av 

de länder där de ekonomiska svårigheterna varit vä-

sentligen mindre. 

I EIT Foods enkät ställdes även frågan vilka matvaruty-

per som man handlat mer av. Även här kan vi se något 

av en paradox, de grupper som ökat mest var dels frukt 

och grönsaker - dels godis och snacks! Alkoholkonsumt-

ionen minskade enligt EIT Food i alla länder utom Fin-

land, UK och Sverige, där den i stället ökade, vilket 

stämmer väl överens med de svenska siffror som redo-

visats. 

Den europeiska studien ställde också frågan om man 

tror att några av de redovisade beteendena kommer att 

ligga kvar även efter pandemin – och en stor del sa att 

de sannolikt kommer att ha ändrat sitt köpbeteende 

permanent. Man pratar ex vis om att även fortsätt-

ningsvis handla mer lokalt, lägga mer tid på matlagning 

och äta mer varierat. Eftersom detta är en konsument-

enkät bör man dock ta utfästelser om den egna framti-

den med viss försiktighet, då det brukar vara så att re-

spondenter gärna överdriver sina egna goda beteen-

den.  
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Bilaga 2.  

Generellt om medborgarenkäter och be-
sökarintervjuer 
För såväl medborgarenkäter som besökarintervjuer gäller att sådana som genomförs under 2021 (och sannolikt även 

delvis under 2022) kommer att spegla situationen som den är nu, d v s under Corona-pandemin. Det betyder att även 

om det kan vara av stort – inte minst akademiskt - intresse att ta reda på hur attityder och beteenden är under denna 

speciella period, så är det inte något som man med självklarhet kan utveckla den framtida stadskärnan utifrån. 

En del av frågorna kan med fördel dubbleras i enkäten och intervjun, så att man kan belysa ev skillnader i attityder och 

beteenden.  

Medborgarenkät 

Medborgarenkäten fångar upp de boende i kommunen, vilket kan vara intressant, men man skall vara medveten om 

att man då inte får med turister och arbetande från andra orter. Detta kan i viss mån avhjälpas genom att man försö-

ker att även rikta sig till dem, via ex vis arbetsplatser eller utskick till fritidshus, men en stor del av dessa kommer san-

nolikt att missas i urvalet.  

Digitala eller postala enkäter har också ett större bortfall av respondenter än på stan-intervjuer, och det är viktigt att 

man gör en uppföljning av vilken typ av människor som har fallit bort, m a p framförallt ålder, bostadsort (ex vis post-

nummer) och kön, så att man inte får systemfel som påverkar analysen.  

Basdata 

Ålder, kön, bostadsort, hushållsstorlek och -struktur 

Exempel på frågeställningar 

Kvantitativa, faktabaserade frågor 

• Hur ofta brukar du besöka stan? 

• Var handlar du oftast, och varför? 

• Hur brukar du ta dig in till stan? 

Kvalitativa frågor 

• Hur viktiga är ett antal faktorer (1 – 5) som 

- Evenemang 

- Parkering 

- Kollektivtrafik 

- Utbud av butiker 

- Utbud av service 

- Utbud av restauranger och caféer 

- Miljö 

- Trygghet och säkerhet 

- … 

• Hur väl är samma faktorer uppfyllda (1 - 5) 
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De här två frågorna ger ett trevligt diagram, där utfallet av faktorerna helst ska vara samlade utmed diagonalen, d v s 

de är lika mycket uppfyllda som de är viktiga. 

• Är det något du saknar i stan? (öppen fråga, utrymme för synpunkter) 

• Vad får dig att trivas i stan? 

• Finns det något som skulle få dig att besöka stan oftare? 

Besökarintervjuer 

RSD föreslår att samtliga tre orter genomför besökarintervjuer på stan. Dessa bör utföras dels under sommarmåna-

derna (för att fånga upp turisterna), dels under vår eller höst, företrädesvis maj eller oktober, för att fånga upp den 

vanliga konsumenten.  

Minst 500 intervjuer per gång för att kunna korsa olika svarstyper med varandra.  

Basdata 

Ålder, kön, storlek på sällskap 

Exempel på frågeställningar 

Kvantitativa, faktabaserade frågor 

• Färdmedel 

- Om bil, var har man parkerat? 

• Ärende  

- Om handla, vad man handlat? (kategorier) 

• Hur mycket man handlat för och/eller hur mycket man kommer att handla för? (intervall) 

• Hur länge man bedömer att stanna i stan? (intervall) 

• Hur ofta brukar du besöka stan? 

Kvalitativa frågor 

• Hur viktiga är ett antal faktorer (1 – 5) som 

- Evenemang 

- Parkering 

- Kollektivtrafik 

- Utbud av butiker 

- Utbud av service 

- Utbud av restauranger och caféer 

- Miljö 

- Trygghet och säkerhet 

- … 

• Hur väl är samma faktorer uppfyllda? (1 - 5) 

De här två frågorna ger ett trevligt diagram, där utfallet av faktorerna helst ska vara samlade utmed diagonalen, d v s 

de är lika mycket uppfyllda som de är viktiga. 

• Är det något du saknar här i stan? (öppen fråga, utrymme för synpunkter) 
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Bilaga 3.  

Generellt om parkeringsutredningar 
Parkering är en ständig fråga i våra stadskärnor. Man 

vill ha lagom mycket parkering, med rätt reglering och 

på rätt avstånd. Men hur tar man reda på vad det är? 

Inledningsvis vill vi betona att skillnaden när det   bil-

nyttjande och parkering mellan stora städer som Stock-

holm och små orter som de i Kalmar län - som vi be-

handlar här - är mycket stor. Främst beroende på skill-

nader i bebyggelsestruktur, markpris och tillgången till 

alternativa färdmedel. I viss mån finns liknande skillna-

der mellan olika områden i hyggligt stora mindre orter, 

t ex mellan stadskärnan och andra stadsdelar.  

Viktigt men svårbehandlat är de allmänna attitydfrå-

gorna kring bilism och parkering. 

Färdmedelsfördelning 

Till att börja med är parkering olika viktig för olika ty-

per av centra och olika typer av handel, för ex vis dag-

ligvaror och tyngre varor anses bara kvalitet och sor-

timent vara viktigare vid kundens val av inköpsställe. 

RSD gjorde för några år sedan en inventering av färd-

medelsval i en medelstor svensk ort. Den visade att 

bilkunderna stod för 30 à 35 % av omsättningen i city, 

men bara för 20 à 25 % av kunderna. Till stadens ex-

terna centrum var talen 85 à 90 % av omsättningen och 

80 à 85 % av besökarna. Denna relation är väl känd och 

har påvisats i många orter; bilkunderna är viktiga för 

omsättningen.  

Efterfrågan på parkering och därtill kopplad möjlig för-

säljning varierar starkt med tiden under året, månaden, 

veckan och dagen. Dimensionerande tider är vanligen 

lönehelgerna i maj, september och oktober.  

Parkeringsdämpning 

För att reda ut om det föreligger s k parkeringsdämp-

ning i ett centrum (försäljningstapp p g a p-underskott) 

bör först antalet parkerade bilar på den allmänt till-

gängliga parkeringen räknas. Den omsättning som i en 

odämpad situation hade kunnat genereras av bilkun-

der, men som nu trängs ut till andra tider (OK) och 

andra utbudsställen (inte OK), representeras av ytan 

mellan den streckade kurvan, som visar den teoretiska 

odämpade beläggningen, och den heldragna platta kur-

van, som visar den faktiska beläggningen. För att få 

fram kurvan avseende faktisk beläggning är det viktigt 

att man räknar ofta under en sammanhängande tid, 

helst en gång i timmen. Stickprov kan ge en antydan om 

hur läget är, men för skarpa beräkningar krävs skarpa 

indata.  

Då vet vi hur allvarlig situationen är, nu över till hur man 

beräknar det reella bilplatsbehovet.  

Beräkning av framtida bilplatsbehov  

Beräkningen kan ske erfarenhetsmässigt: hur fungerar 

det i andra centra och för andra butiker? Men det går 

att krångla till det och höja precisionen – jobbigt men 

viktigt eftersom parkering är skrymmande, kanske fult 

och dyrt. Då tar man utgångspunkt i bl a uppmätt be-

läggning, planerade utbyggnader, ev generell omsätt-

ningsförändring och möjlig parkeringsutbyggnad.  

Då parkering vanligen är kostsamt att anlägga (ex vis i 

garage) är det sällan motiverat att i en komplex stads- 

eller köpcentrummiljö anlägga alla de bilplatser som 
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rent teoretiskt skulle behövas, utan man accepterar en 

måttfull parkeringsdämpning, under bevakning av att 

externa centrumalternativ inte gynnas för mycket. 

Bedömning av effekten av parkeringens 

lokalisering  

Om bilplatser tillskapas är det viktigt att de blir nyttiga 

för kunden – d v s att de finns där och när de efterfrå-

gas. En bilplats tappar i nytta och värde för butiker och 

andra besöksintensiva verksamheterna med varje mi-

nuts ökad gångväg. Parkeringsgarage och parkerings-

hus är ofta nödvändiga i komplexa miljöer som stads-

kärnor och stora köpcentrum, men då skall man komma 

ihåg att en gångförflyttning i vertikalled ofta av den par-

kerande betraktas som minst dubbelt så lång som en 

förflyttning i horisontalled, d v s 30 sekunder i en trappa 

eller ett motlut motsvarar 1 minut på plan mark.  

Effekt av reglering 

Då det framtida bilplatsbehovet är framräknat diskute-

ras lämplig taxesättning och tidsreglering. De olika ty-

perna av bilplatser, med hänsyn tagen till utformning 

(kantsten, parkeringsanläggning etc) och avståndet till 

centrums huvudsakliga handel bör få olika reglering. 

Det kan t ex vara bra att för kortare besök att ha några 

näraliggande platser med kort parkeringstid, men med 

hög timtaxa. Det kan också vara nödvändigt att med re-

glering styra så att rätt personer parkerar på rätt plats, 

så att inte den mest attraktiva besöksparkeringen i stan 

blockeras av arbetande – som i stället kan parkera lite 

längre bort.  

Säkraste sätt att beräkna effekterna av ändrade trafik- 

och parkeringsavgifter för handel och andra besöksin-

tensiva verksamheter brukar vara att översätta avgif-

terna till en tidskostnad för att ställa detta mot den res-

tidsuppoffring centrums kunder har idag. Men tänk då 

på att ett direkt utlägg i form av en P-avgift brukar anses 

väga upp till tre gånger så tungt som en för bilisten mer 

svårvärderad tidskostnad under bilresa.  

I de allra flesta fall är det svårt att ”räkna hem” parke-

ringsinvesteringen med hjälp av parkeringsavgiften (det 

går i princip bara i de allra centralaste delarna av våra 

storstäder), utan man måste i stället försöka kvantifiera 

den nytta parkeringen gör för handel och andra verk-

samheter, samt för de boende i området – och den 

onytta parkering har eller anses ha genom att den är en 

del av bilismen.   

 


