RAPPORT

Handelsutredning
Hedemora kommun
Uppdragsgivare: Hedemora kommun

2

INNEHÅLL
1. UPPDRAGET
2. HANDELNS UTVECKLING &
KONSUMTIONSTRENDER
3. MARKNADSMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
4. SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER

Källa: Hedemora Handlingskraft

3

1

UPPDRAGET
BAKGRUND, SYFTE & METOD

4

OM HUI RESEARCH
VI ÄLSKAR RETAIL
På HUI älskar vi att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig, hur framtida affärsmodeller
ser ut och hur handel och destinationer kan utvecklas. I 50 år har vi hjälpt våra kunder att förstå omvärlden,
agera utifrån nya förutsättningar och kommunicera med hjälp av väl underbyggd kunskap.
Handelns mest spännande tid är nu. Aldrig har behovet av analys varit så stort som idag. HUI är din
samarbetsparter på vägen till nya affärer, vi tar fram underlag så att du kan fatta rätt beslut, processleder din
förändring, utmanar dig i workshop, och inspirerar dig med föredrag.
KONSULT OCH FORSKNING
Att ha både forskning och konsultverksamhet under samma tak är unikt och en styrka. Våra konsulter
hjälper kunderna att göra bättre affärer genom att öka förståelsen för vilka drivkrafter som påverkar
konsumtionen och samhällsekonomin. Den forskningsbaserade konsultverksamheten erbjuder avancerade
beslutsunderlag i form av fakta, analys och rådgivning.
VÅRA KUNDER
Konsultverksamhetens kunder återfinns bland annat inom detaljhandeln, fastighetsbranschen,
besöksnäringen, myndigheter, branschorganisationer och kommuner. Uppdragsgivare för forskningen är
olika forskningsstiftelser och myndigheter.
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BAKGRUND & MÅL
BAKGRUND
Hedemora Näringsliv AB har i sin etableringsstrategi beslutat att en handelsutredning ska
genomföras. Hedemora kommun har stora utmaningar vad gäller utvecklingen av handeln och det
är viktigt att komma igång med ett mer aktivt arbete kring handelsstrukturen. I Hedemora tätort
finns två huvudsakliga handelsområden: centrum i anslutning till Åsgatan med omnejd samt
Moränget längs riksvägen. Det finns ett behov av att öka kunskapen om handelsstrukturen i
kommunen. Dels för att få vägledning i vad som går att göra för att erbjuda kommuninvånarna
bättre handel och service och dels för att kunna behålla en större andel av köpkraften inom
kommunen.
MÅL
Det övergripande målet är att ta fram ett arbetsmaterial som konkret visar hur Hedemora
kommun och övriga intressenter kan arbeta proaktivt för att behålla och stärka den lokala handeln,
hålla staden levande och knyta samman centrumkärnan med de handelsområden som finns.
Resultatet ska visa:
• Potentialen för utveckling och tillväxt i handeln som helhet och i olika branscher.
• Detaljhandelns attraktivitet och vilka specifika lägen/stråk som stärker attraktiviteten.
• Förslag till åtgärder som primärt kan stärka handeln i centrala Hedemora och även kan
användas för att stärka handeln i hela Hedemora kommun. Förslagen ska omfatta åtgärder som
berör såväl kommun och fastighetsägare som detaljhandelsaktörer.
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HUI:S
UPPDRAG
Syftet med kartläggningen är att
Hedemora kommun och övriga
intressenter ska få ett material
som kan fungera som underlag
när det gäller frågor som har med
handelns utveckling i kommunen
att göra.

Hur ser det ut idag?

Hur ser det ut år
Hur ser det ut 2025?
idag

1. Nuläge

2. År 2025

3. ÖVERGRIPANDE RÅD

•

Övergripande trender

•

Befolkning

•

•

Befolkning

Potential för handeln i
Hedemora kommun

•

Köpkraft

•

Köpkraft

•

Konsekvenser för handeln

•

Konkurrens

•

Konkurrens

•

Förslag på riktlinjer

•

Marknadssituation

•

Konsumentundersökning
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HANDELNS UTVECKLING
Inledning

Handelns utveckling

I syfte att sätta utvecklingen i Hedemora kommun i ett större sammanhang och perspektiv
inleds denna rapport med en genomgång av utveckling och trender. Detta inledande kapitel
omfattar utveckling som har skett, omvärldsfaktorer, aktuella trender och tendenser,
förändrade konsumtionsbeteenden, digitalisering med mera inom handel-, service- och
restaurangnäring.

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
handel och service följer efter.

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 aktörer 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 både kommersiella tjänsteaktörer och offentliga verksamheter, som
exempelvis bibliotek, skola, kultur- och konstcentrum med mera kan det kommersiella
erbjudandet få draghjälp av offentliga verksamheter.

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 som invigdes i november år 1954.
Mobilia i Malmö.

Stadsutveckling
Stadsutveckling idag handlar till stor del om förtätning och att bygga blandstad. Innerstäderna
växer utåt och centrala områden med goda lägen i direkt anslutning till stadskärnorna,
befintlig infrastruktur och kommunikationer bebyggs allt mer. Den så kallade mellanstaden,
som i många fall består av slutna företagsparker och industriområden, utvecklas och omdanas
till stad i större utsträckning.
Många utvecklingsprojekt grundas i viss mån i den tidigare ABC-modellen, det vill säga kring
tankarna att bygga blandstad med både bostäder, arbetsplatser, handel och annan service.
Att skapa platser som har liv och rörelse under dygnets alla timmar kräver också en blandning
av olika grupper av människor som bor, arbetar, lever och nyttjar platsen.
Källa: Atrium Ljungberg
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HANDELNS UTVECKLING
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.
Källa: BIDs in Sweden,
Vällingby centrum
¹ABC - Arbete, Bostad, Centrum

Schemaskiss för en ABCstadsdel ur "Generalplan för
Stockholm 1952".

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. Detaljhandeln kom att
koncentreras och grossistledet rationaliserades ytterligare genom färre beställare.

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.

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

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.
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HANDELNS UTVECKLING
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 ofta på externa handelsplatser 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 vara.

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.

Externhandel
När Plan- och bygglagen (PBL) ändrades på 1990-talet skedde en explosion av externa
etableringar av handels-platser 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.

Stadskärnan

Källa: HUI Research

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.
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HANDELNS UTVECKLING
Stadsdelscentrum
Stadsdelscentrum, i och kring de större städerna, har haft svårt att möta konkurrensen från
större köpcentrum, city- och externhandel. Handeln i stadsdelscentrum har under det
senaste decenniet tappat marknadsandelar, omsättningsutvecklingen har stagnerat
samtidigt som antalet butiker och anställda har minskat. Utbudet och tillgängligheten, i
termer av antal butiker per invånare, har därmed 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. Liljeholmstorget Galleria, strax utanför Stockholms södra
tullar, är ett bra exempel på ett väl fungerande stadsdelscentrum i ett starkt
kommunikationsläge med en stor andel kommersiell och offentlig service i det totala
erbjudandet.
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.
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.

Liljeholmstorget Galleria öppnade hösten 2009 och har
sedan dess etablerat sig som en omtyckt och välfungerande
handelsplats. Gallerian har idag cirka 90 butiker, caféer och
restauranger, i anslutning till såväl kollektivtrafik samt ett
stort garage med 900 parkeringsplatser. Här ryms även 25
vårdverksamheter
såsom
vårdcentral,
barnoch
ungdomsmedicinsk mottagning samt olika typer av
specialistvård. År 2010 belönades Liljeholmstorget Galleria
med den högsta nivån av miljöcertifieringen LEED, och är
därmed en av Europas grönaste gallerior. Källa: Citycon
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Konsumtionstrender
Detaljhandeln i Sverige är en betydelsefull näring som representerar omkring 11 procent av
BNP. Under 2017 växte detaljhandeln med 2,1 procent och den totala omsättningen uppgick
till 767 miljarder kronor. Början av 2018 har även utvecklats väl och uppvisar stark
motståndskraft. Detta beror till viss del på att Sveriges ekonomi går bra med en utveckling av
BNP på 2,4 procent under 2017. Konsumtionsutrymmet i är fortfarande relativt starkt, även
om hushållen intagit en mer avvaktande inställning under början av 2018. Detta framförallt
till följd av det osäkra läget på bostadsmarknaden.
Detaljhandelns fortsatta utveckling under 2018 prognostiseras att ha en tillväxt på 2,5
procent. Försäljningen mellan februari och april 2018 var 0,5 procent högre än närmast
föregående tremånadersperiod i säsongsrensade termer. Det samlade omdömet från
detaljisterna indikerar en försäljningssituation som ger en något mer positiv bild än
normalläget, vilket rimmar väl med konjunkturläget i stort. Den övergripande bilden rymmer
dock stora diskrepanser mellan olika sektorer och delbranscher.
Sällanköpsvaruhandelns tillväxttakt landade på 2,1 procent i löpande priser och 3,2 procent i
volym under helåret 2017. Helårsomsättningen uppgick till cirka 434 miljarder kronor, vilket
är närmare 9 miljarder mer än under fjolåret. E-handeln gick starkt under året och omsätter
nu sådana volymer att den står för en mycket stor del av tillväxten i sällanköpsvaruhandeln.
Det är tänkbart att e-handeln kommer att stå för all tillväxt i sällanköpsvaruhandeln redan
under 2018. Prognosen för sällanköpsvaruhandeln ligger fast på 2,5 procent i löpande priser
och 3,5 procent i fasta priser för 2018. Den faktiska utvecklingen hittills i år ligger ungefär i
linje med prognosen.
Tillväxten i dagligvaruhandeln uppgick år 2017 till 2,2 procent mätt i löpande priser och till 0
procent mätt i volym. Således har tillväxtökningen drivits av prisökningar, trots en fortsatt
stark befolkningstillväxt. En tänkbar förklaring till dagligvaruhandelns beskedliga
volymutveckling är att restaurang-branschen gick förhållandevis starkt under året och växte
klart snabbare än dagligvaruhandeln. Därmed fortsätter trenden av ett tapp i
marknadsandelar i dagligvaruhandeln på grund av konsumenters substitution till fördel för
restauranger och branschglidande diverseaktörer. Som en jämförelse ökade restaurangerna
sin försäljning i löpande priser med 5,4 procent under perioden januari till april 2018 jämfört
med 2,9 procent för dagligvaruhandeln

Konsumtionstrender
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.
Befolkningsprognoser visar att Sveriges befolkning beräknas passera 11 miljoner invånare
år 2025. Det motsvarar en ökning med över 1 miljon invånare jämfört med idag. Denna
utveckling beror på att:
‒ Hög invandring ökar befolkningen.

‒ Det föds fler än det dör.
‒ Fler män än kvinnor för första gången.
‒ Geografiska, strukturella och fysiska barriärer.
‒ Storstäderna växer – glesbygden tappar.
Antalet pensionärer kommer att öka 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 hög
invandring även att vara ett mer mångkulturellt samhälle. Dessa förändringar i
befolkningens storlek, struktur och sammansättning är faktorer som detaljhandeln,
restaurang- och servicenäringen på olika sätt måste förhålla sig till, både idag och i
framtiden, eftersom olika generationer och etniciteter ofta har skilda prioriteringar och
mål med sin konsumtion.
En annan betydelsefull demografisk trend är den ständigt pågående urbaniseringen.
Antalet människor boende i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har ökat stadigt
sedan 1980-talet. Ökningen fortsätter även i framtiden. Kring år 2053 beräknas
befolkningen i storstäderna ha vuxit med nästan 40 procent. Detta beror främst på att de
som föds är betydligt fler än de som dör. På kortare sikt leder även den kraftiga
invandringen till att storstäderna växer.

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

Kampen om konsumtionen
År 1970 hade detaljhandeln närmare 50 procent andel av konsumenternas disponibla
inkomst. I nuläget är detaljhandelns andel cirka en tredjedel. Detaljhandeln har under de
senaste decennierna blivit allt mer konkurrensutsatt från flera andra näringar.

Äga vs. Göra
En trend som präglar människors konsumtion är att en relativt stor del som tidigare
konsumerades i detaljhandeln nu konsumeras på annat sätt och i andra branscher.
Människor har konsumerat ”prylar” under lång tid och såväl garderober som källarkontor är
bokstavligen fulla med saker. För de flesta är det en större utmaning att göra sig av med
saker än att skaffa nya. Det som märks idag är snarare ett annat sätt att konsumera.
Konsumenterna prioriterar exempelvis café- och restaurangbesök, resor, nöjen och
upplevelser framför shopping, vilket gör att en större andel av de disponibla inkomsterna
kommer helt andra näringar, än detaljhandeln, tillgodo. Idag vill människor göra saker och
framför allt samla på upplevelser i allt större utsträckning.

Äga vs. Hyra
En annan dimension som har med detta att göra är att det under de senaste åren har
kommit en mängd olika uthyrnings- och prenumerationskoncept. Det finns de röster
som menar att äga är passé och att människor hellre vill hyra allt ifrån verktyg till kläder
och husdjur. I dagsläget finns det i princip inte något som inte kan hyras. Människor kan
vid behov hyra in snarare än att nödvändigtvis behöva inhandla och äga själv. Det
innebär också att vissa produkter, exempelvis lyx-, design- och märkesvaror, nu blivit
tillgängliga för betydligt större konsumentgrupper.
Ett mål är att finna nya sätt att konsumera som gör mindre avtryck på miljön men som
ändå skapar förutsättningar att kunna byta till något nyare oftare. Tanken är att om
människor delar på saker så utnyttjas resurserna bättre, vilket också är i allra högsta
grad aktuellt utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Bytes-, prenumerations- och
olika former av återanvändningskoncept har fått en bred spridning tack vare
digitaliseringen i samhället. Stora aktörer och sajter gör det möjligt för människor att
dela på saker på ett enkelt och smidigt sätt.

Hälsotrend
De senaste åren har segmentet hälsa, sport och välmående vuxit sig allt starkare.
Hälsotrenden är idag oerhört stark och det finns inte något som tyder på någon direkt
avmattning. Hälsa och välmående genomsyrar inte bara de branscher som främst
berörs, exempelvis sport- och fritidsvaruhandeln, utan många andra branscher också.
Hälsoaspekten och viljan att leva ett starkt, friskt och sunt liv har slagit igenom stort i
hela samhället. Livsmedelshandeln har förstås en stor del i detta och både påverkar och
påverkas av denna trend. Konsumenterna är välinformerade, har mycket kunskap och
är i allra högsta grad medvetna vilket också ställer krav på handelns aktörer vad gäller
kunskap och sortiment.
Under de senaste åren har ett flertal olika kedjedrivna gym- och sportaktörer etablerat
sig i stor skala över hela landet och mängden evenemang som lopp, tävlingar och
stafetter med mera ökar för varje år. Det introduceras ständigt nya träningsformer och
aktiviteter, liksom en stark utveckling av nya produkter och tjänster. Den tekniska
utvecklingen har också bidragit till att skapa tekniska hjälpmedel och produkter för att
kunna mäta, följa upp och dela med sig av resultat i den sociala sfären. Exempel på
detta är intelligenta löpskor, aktivitetsarmband med mera.

14

Konsumtionstrender
Återanvändning

Millenials

De senaste åren har begagnatmarknaden, second-hand och vintage slagit igenom stort och
fortsätter att utvecklas och växa. Blocket som en stor nätaktör är förstås starkt bidragande
till att skapa goda förutsättningar och möjligheter för människor att byta, sälja och köpa
begagnade varor med varandra. Gamla och uttjänta saker blir till något nytt i någon annans
ägo. Detta ligger även helt i linje med hållbarhetstrenden och vikten av att hushålla med
resurser på bättre sätt.

Millenials är generationen med flera alternativa namn – Gen Y, Generation We, Global
Generation, Generation Next, Net Generation. De är födda från tidigt 1980-tal till tidigt
2000-tal. De yngsta är i tonåren, de äldsta över 30 år. Det här är människor som har vuxit
upp med ständig uppkoppling, något som har gjort att de oavsett var de bor har haft
oändliga möjligheter att söka sina egna intressen och sin egen identitet. Förutom att de är
konstant uppkopplade så är de experter på att sålla ut allt som är ointressant och det går i
en rasande fart. De scrollar igenom och skannar av det mesta och det krävs ett riktigt
intressant budskap för att få dem att stanna upp och börja läsa, en så kallad thumbstopper.

Konceptet ”loppis” har blivit allt mer accepterat och är inte längre endast ett ute-på-landet
fenomen. ”Loppisen” finns idag i olika former även i storstaden. Vissa är permanenta i sin
karaktär, andra mer som evenemangsliknande aktiviteter, bakluckeloppis i stor skala, mer
högprofilerade med märkesvaror med mera.
Aktörer som Stadsmissionen och Myrorna har under flera år verkat i kommersiella miljöer
som i köpcentrum och handelsplatser. Det finns inget som tyder på att intresset eller
behovet har avtagit, snarare tvärtom. Utöver Blocket fungerar de samtidigt som kanaler för
människor att göra sig av med saker med tanke på det som tidigare nämnts om att det är
svårare att bli av med prylar än att införskaffa nya.

För att nå fram till dem måste du lära känna dem på riktigt, individanpassa erbjudandet och
engagera dig i det som engagerar dem. Att den här generation är individualister betyder
inte det att de är egoister. Snarare tvärtom. En hög andel anser att det är viktigt att alla
anstränger sig för en bättre värld och när de köper något så köper de inte bara varan, de
köper även den bakomliggande storyn. De söker mer än bara den exakta produkten, snarare
ett högre syfte som ska gå hand i hand med deras egna värderingar.

Generation Z

Kännetecken
•

87 % lämnar aldrig sin telefon.

•

80 % tittar på telefonen när de vaknar.

•

I genomsnitt 3 tim/dag på sociala medier.

•

1/3 går inte till köpcentrum.

•

84 % gillar inte traditionell reklam.

•

Shoppar online, 1+ tim/dag.

•

Föredrar social nätverk, rekommendationer.

Generation Z är en benämning på personer födda från mitten eller slutet av 1990-talet,
under 2000-talet och kan sträcka sig fram till 2010-talet. Andra förekommande namn är
iGenerationen eller post-millennium-generationen. Likt den föregående generation Y, även
kallad Millenials, präglas generation Z av allt bättre och mer tillgänglig
informationsteknologi via både bärbara datorer, surfplattor och smarta telefoner.
Generation Z är ständigt uppkopplade trådlöst mot internet och sociala medier. Deras
inställning är att detta är en självklarhet mer än i jämförelse med tidigare generationer. Av
det skälet anses ofta denna generation vara äkta digitala infödingar. Under sin uppväxt har
de upplevt finanskris, kriget mot terrorismen, klimatkris och allmän politisk oro och de
anses i allmänhet vara mogna, smarta, ekonomiskt sinnade och med en vilja att förbättra
världen.

15

Konsumtionstrender
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 allt
större 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.

Det kan också 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 utrymmen för andra ändamål, i anslutning till en butik, i närheten av
bostadsområden, arbetsplatser eller centrala kommunikationspunkter.

Digitaliseringen ställer emellertid 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 exempelvis klargöra nyttan och meningen med
platsen för konsumenterna. Samtidigt behöver olika marknads- och handelsplatser
säkerställa att de kan leverera något som inte kan fås på nätet, vilket kan vara personlig
service, en unik upplevelse eller att tillgodose och förenkla konsumentens vardagsbehov.
E-handeln kommer sannolikt att förändra förutsättningarna för den fysiska strukturen och
planeringen av kommersiella lokaler överlag, i köpcentrum, på handelsplatser, citykärnor,
stadsdelar med mera. Med e-handelns utveckling och tillväxt följer också behovet av
anpassade lokaler för logistik och distribution. Detta är en aspekt som kan skapa nya
möjligheter och intäktskällor för exempelvis fastighetsägare. Det kan handla om att
disponera om ytor, från traditionell butiksyta till ytor för lagring, utlämning, uppackning med
mera.

Källa: HUI, P. Andersson, 2016.
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E-handel
Detaljhandelns digitalisering fortsätter starkt och en allt större del av försäljningen flyttar ut
på nätet. Under 2017 växte den totala e-handeln med 16 procent, vilket motsvarar 67
miljarder kronor. Barnartiklar och leksaker var den kategori som gick starkast under året.
Den totala detaljhandelsförsäljningen ökade med 2,2 procent under året. Räntorna är
fortfarande låga liksom arbetslösheten medan köpkraften är god, vilket bidragit till
konsumtionen.
E-handeln utgör nu 8,7 procent av den totala detaljhandeln. På dessa nivåer börjar ehandelns tillväxt få stora effekter även räknat i kronor och ören. Det gäller därför för
handlarna att vara proaktiva och alerta för att inte bli förbisprungna. E-handeln har alltid
uppvisat imponerande tillväxttal räknat i procent men e-handeln har ibland viftats bort då
även de största av tillväxttal gör liten skillnad vid små marknadsandelar. Dagens e-handel
har stora tillväxttal och gör stor skillnad. E-handelns tillväxt spås fortsätta bli stark framöver
men kommer att stabiliseras och under 2018 förväntas e-handeln växa med 15 procent,
vilket kommer motsvara en ökning på 10 miljarder kronor till en omsättning på 77 miljarder
kronor. Kedjornas fortsatta satsningar på digitala kanaler, livsmedelsbranschens framfart
och allt mognar e-handelskonsumenter bidrar till denna tillväxt. Brasklappen är dock att en
allt större andel av försäljningen går till utländska webbutiker.
Under 2017 uppgav i genomsnitt två av tre svenska konsumenter att de handlat på nätet
under en genomsnittlig månad. Den högsta andelen uppmättes under julhandeln i
december då hela 74 procent av svenskarna uppgav att de handlat minst en vara på nätet
under månaden. Även november har genom Black Friday blivit en allt starkare månad i ehandelssammanhang och tagit en klar andraplats. Dessa siffror tyder på att det är en stark
e-handelsmognad bland svenska konsumenter idag.

För det andra har företagen mognat och hanterar kommunikationen med konsumenter
samt logistiken bättre. Fler företag förstår också att närvaron på nätet är absolut nödvändig
idag. För det tredje mognar tekniken och öppnar för varje år som går nya möjligheter för ehandeln. Ny teknik och nya produkter skapar härmed nya möjligheter.

Digitalisering
En förklaring till den ökade e-handeln är den snabba digitaliseringen i samhället. Mer
avancerade och fler attraktiva digitala koncept gör handel och shopping allt mer tillgängligt
för gemene man. Den smarta mobiltelefonen som är med de flesta 24 timmar om dygnet är
en väsentlig omständighet som möjliggör för människor att handla oberoende av tid och
plats. Den fysiska och digitala sfären påverkar varandra allt mer och i stort sett alla köp har
något digitalt inslag idag. De senaste årens tillväxt i e-handeln kan förklaras av att både
detaljhandelskedjorna och de mer renodlade e-handelsaktörerna satsar på att möta
kunderna i flera olika kanaler. Stora kedjeaktörer kompletterar sina butiker med e-handel
för att nå bredare och för att vara med i konsumentens initiala researchfas. På motsvarande
sätt öppnar allt fler e-handelsföretag fysiska butiker för att synas på en annan, ny arena, ge
rådgivning och inte minst agera upphämtnings- och utlämningsplats. De olika
försäljningskanalerna integreras i allt större utsträckning och det får allt mindre betydelse
var en köpprocess i själva verket börjar eller slutar.

Många handlar regelbundet redan idag, men fortfarande sker majoriteten av köpen i en
fysisk butik. E-handelns tillväxt har drivits av pris, utbud och bekvämlighet, men när priset
och utbudet blir hygienfaktorer blir andra faktorer viktigare. Bekvämlighetsaspekten blir allt
påtagligare och transparensen allt viktigare.

E-handelns utveckling
Utvecklingen som sker i e-handeln kan ses som en betydande strukturell förändring. Ehandeln har genomgått ett par olika stadier och har också mognat successivt över tiden. I
dagsläget kan det sägas vara en tredje våg av utveckling som äger rum. Denna utveckling
förklaras av en mognad inom framför allt tre huvudsakliga segment. För det första har
konsumenterna mognat och tar till sig information och shopping via nätet på ett helt annat
sätt än tidigare.

Källa: E-barometern, HUI Research
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Café- och restaurang

Trender inom mat och restaurang

Café- och restaurangnäringen har haft en positiv tillväxt under många år och uppvisat högre
tillväxttal än detaljhandeln i stort. Restaurangernas försäljningsvolym ökade under 2017 med
två miljarder kronor. Tillväxttakten för restaurangernas försäljningsvolym har dock dämpats
något under det senaste året jämfört med de tillväxttal branschen uppvisade tidigare.
Caféernas och restaurangernas närvaro och roll har stor betydelse på dagens handelsplatser
och de bidrar till att det, utöver shopping, finns andra sorters mötesplatser. Utvecklingen har
under de senaste åren inneburit en ökning av caféer och restauranger i handelsmiljöer
generellt. En annan tydlig utveckling är att det förekommer allt fler olika koncept, en större
bredd och variation som attraherar olika målgrupper vid olika tillfällen. De större
köpcentrumen har idag mer heltäckande utbud av mat och dryck, ett innehåll som sträcker
sig från den traditionella snabbmaten till lite högre profilerade restauranger som exempelvis
erbjuder fine dining.

Det kommande avsnittet är en omvärldsanalys som omfattar och behandlar allmänna
mattrender och tendenser i restaurangbranschen som är viktiga att ha kunskap om vid
utvecklingen av platser med höga kundflöden.

Service
Servicenäringen har, liksom restaurangnäring, en viktig funktion och betydelse i köpcentrum
och på handelsplatser av idag. Det handlar till stor del kring att göra det lättare och
smidigare för konsumenterna genom att samla både handel, service och restaurang på ett
och samma ställe. Det senaste årens utveckling har bland annat inneburit att verksamheter
som tidigare inte var aktuella för etablering i traditionella handelsmiljöer nu är ytterst
aktuella. Det handlar dels om att servicenäringarna vill vara där människor är och dra fördel
av de omfattande flöden vissa platser skapar. Samtidigt vill även köpcentrum och
handelsplatser ha relevant kommersiell och offentlig service i sitt samlade utbud för att
stärka banden till besökarna. Det ska vara möjligt att även göra andra saker och tillgodose
andra behov än endast shopping. Det kan till exempel handla om hår- och skönhetsvård,
gym, nöjen som bio och bowling, kultur, bibliotek, vård med mera.
Platserna av idag är inte renodlade handelsplatser utan snarare mötesplatser som ska möta
många vitt skilda behov under dygnets alla timmar. Tiden är också en faktor då det kan
handla om att skapa fortsatt liv och rörelse, även efter att butikerna har stängt, med hjälp av
andra verksamheter som för med sig andra, nya beteenden.

En kontinental mat- och dryckeskultur
Vi lever idag i ett i allra högsta grad mångkulturellt och väl berest samhälle. Influenser
från varje kontinent är mer eller mindre ett vanligt inslag i vardagen. Människor äter allt
mer ute, dricker allt oftare alkohol och spenderar överlag mer tid på att äta och dricka.
Den svenska befolkningen går mot en mer kontinental mat- och dryckeskultur. På många
sätt är detta redan en realitet. Mer tid läggs på själva konsumtionen av mat och dryck, en
större andel av konsumtionen sker utanför hemmet och umgänget med alkohol blir allt
mer frekvent.
Svenskar generellt har sedan tidigare varit vana vid att äta både lunch och middag ute på
restaurang. I dagsläget sker detta allt oftare liksom att det också blir vanligare att
emellanåt inta frukost på ett café alternativt köpa med en frukostpåse på väg till arbetet.
För att inte tala om fikatrenden! Svenskar överlag älskar att fika och det kraftigt ökande
antalet coffee shops gör det ännu lättare och mer tillgängligt för människor att ägna sig
åt aktiviteten fikande.
Internationellt ses motsvarande trend ha slagit rot och bidragit till att nya måltider blivit
till. Detta beror även på yngre generationer som väljer att äta på nya tidpunkter.
Dygnsrytmen har förändrats och nya måltider har uppkommit som ett resultat av det,
exempelvis:
•

Slunch - en helgmåltid som ska bota måndagsångesten. Börjar med snacks runt 16tiden och övergår senare till middag (supper).

•

Linner - en måltid mellan lunch och dinner.

•

Brinner - frukost som serveras på kvällen.

•

Fourth meal – nattmat.
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Till dessa nya måltidsbegrepp är det sannolikt en bit kvar för den svenska mat- och
restaurangnäringen. Samtidigt står det klart att de krögare som har för avsikt att optimera
sin omsättning kommer att behöva anpassa sin verksamhet till att möta att framtidens
gäster förväntar sig att bli serverade på andra tider än gängse rådande.
På grund av bekvämlighet och allmän tidsbrist kommer konsumtionen av mat i
trafikbutiker och servicehandeln att öka. Detta gäller särskilt för de aktörer som framledes
satsar och fokuserar på lockande materbjudanden samt ett kontinuerligt utvecklat utbud
av snabbmat (fast food). Likaså kommer det att uppstå fler matkiosker runt olika
vältrafikerade punkter. Redan idag ser vi ett växande antal food trucks på gator och torg
och längs vältrafikerade leder. Dessa kommer sannolikt att bli en allt vanligare syn och på
allvar börja utmana de permanenta krogarna. Food trucks klarar, på ett smidigt sätt, av att
leverera mycket av det som dagens gäster uppskattar: variation, snabbhet, mat som går
att äta på språng och allt detta till ett bra pris. Det som idag kallas street food.

Behovet av mat som går att äta i farten ökar allt mer. Konsumenter av idag nöjer sig inte
längre med enbart den traditionella varmkorven eller hamburgaren utan förväntar sig en
större variation och inte minst hälsosammare snabbmatsalternativ. I ett internationellt
perspektiv kallas detta för snacking, vilket ses som det nya sättet att äta på. Skillnaden är att
det ska vara snacks som är hälsosamma och naturliga.
Det kan vara så enkelt som smörgåsar eller wraps, vilka båda erbjuder många möjligheter till
variation och ett mer eller mindre hälsosamt innehåll. En annan aspekt av detta, som också
konsumenter uppskattar, är när möjligheten till så kallad snackingfika erbjuds. Ett exempel
på det är utvecklingen av och framgången med semmelwrapsen. En traditionell och av
många älskad produkt, som tidigare varit i det närmaste omöjlig att äta i farten, gavs med
denna nya form nya möjligheter i nya konsumtionssituationer.

Grönt är skönare
Att som café och restaurang erbjuda en meny som åtminstone delvis har ett ekologiskt
innehåll kommer inom en snar framtid att vara en självklarhet. Konsumenter kommer
snarare att förvånas om de grönsaker som används i matlagningen inte är ekologiska eller
om vinlistan inte innehåller ett par ekologiska alternativ. Människor kommer att ställa högre
krav på restaurangoperatörerna än på sig själva när det kommer till att göra ekologiska
inköp. Över tid kommer de som inte arbetar med ekologiska produkter att få en sämre
marknadsposition än övriga aktörer.
Ekologisk mat är något som människor mer och mer vurmar för. Produkterna ökar ständigt i
både försäljning och utbud, vilket tyder på att allt fler värnar om miljön och vår planet.
Människor vill ha bra mat och ett välmående jordklot på en och samma gång. Redan idag
konsumeras det både mer vegetarisk och vegansk kost och inget tyder på att detta kommer
att minska, snarare tvärtom.

Källa: HUI, P. Andersson, 2016.

I ljuset av detta utgör givetvis de ekologiska grönsakerna en viktig del. I det här avseendet
finns det en stor marknadspotential för den skicklige krögaren. Sverige är fortfarande ett uland när det kommer till användandet av grönsaker liksom exponeringen av grönsaker i
livsmedelshandeln, vilket är något för både den uppmärksamme krögaren och handlaren att
ta fasta på. Framöver kommer ekologi inte att vara ett sätt att utmärka sig utan snarare en
hygienfaktor.
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Konsumtionstrender
Hållbarhet – den starkaste trenden av de alla

Dagens cafékultur

Den allra tydligaste och snabbast växande trenden inom mat- och restaurangnäringen är
arbetet med hållbarhet. Restauranger och caféer ser med nya ögon på sitt ansvar i
hållbarhetsfrågor. Branschens aktörer vill nu mycket mer än att erbjuda närproducerade
grönsaker och köttprodukter. Efter att kocken tog klivet in i rampljuset tog denne med sig
bonden och nu kan det sägas vara dags för nästa steg. Alternativ till kött börjar växa fram
och alltmer vegetarisk och vegansk mat finns att hitta på restauranger.

Att många besökare väljer att använda coffee shops och liknande ställen till att studera och
arbeta är något som kommer att hålla i sig över tid. Dessa ställen blir allt mer till
mötesplatser och de snabbtänkta operatörerna ser till att i ännu högre utsträckning anpassa
koncepten efter detta. Exempel på sådana anpassningar är bland annat funktionellt wifi,
koncept med både loungemiljöer och så kallade community tables (bord där flera personer
kan sitta tillsammans och arbeta), generöst med eluttag för laddningsmöjligheter med mera.

Det är tydligt att mat- och restaurangbranschen har ett stort behov av att minimera
matavfallet. Att kasta bort mat och råvaror ses idag som både oetiskt och oekonomiskt.
Vissa restauranger har till och med satt upp en nollvision mot att slänga mat. Friterade
potatisskal på menyn, att erbjuda ”doggy bags” (gästen får med sig en påse hem med det
hen inte orkat äta upp) samt överblivna smörgåsar och bakverk som skänks till härbärgen för
hemlösa är några exempel på detta.

Espresso House som idag är den ledande aktören på coffee shop-marknaden i Sverige
anammade redan tidigt mötesplatstrenden fullt ut. De får ofta frågan om de inte upplever
att det är olönsamt med gäster som väljer att endast köpa en kaffe och ändå spendera flera
timmar hos dem i sällskap med sin dator. Enligt Espresso House har det emellertid visat sig
att ovanstående beteende tvärtom är en bra affär. Gästen blir lojal, gör återkommande
besök möjligen flera gånger per vecka och kommer därefter tillbaka med familj och vänner
på helgen och spenderar då betydligt mer. Till Espresso House kommer alla sorters
människor för att njuta en god kopp kaffe i en skön miljö. Det är troligtvis den
kombinationen som gjort Espresso House till en av de snabbast växande kaffekedjorna i
Europa. Idag har Espresso House över 200 enheter i Sverige, Norge och Finland och
tillväxten fortsätter med cirka 20 nya enheter per år.

Hälsosam och äkta mat
Idag är det större fokus på hälsa och välmående än vad det någonsin har varit tidigare.
Människor har en större benägenhet att vilja leva sunt och att vara i bra mentalt och fysiskt
skick. Detta är en utveckling som sannolikt kommer att fortsätta prägla samhället och då
även få inverkan på vilken sorts mat restauranggäster efterfrågar. Lågkalorikosten ökar och
det dyker ständigt upp fler koncept med inriktning mot specifikt detta. Allehanda
matallergier och dieter fångas upp i större utsträckning av de skickliga aktörerna i
branschen. Dels för att behovet finns, dels för att det finns lönsamma affärsmöjligheter inom
detta område.
Glutenfri mat har relativt länge varit en stor trend i Nordamerika, trots att det är bevisat att
det är förhållandevis få som faktiskt mår bättre av att äta glutenfritt. Det har gjorts försök
att göra detta till en stor trend även i Sverige, då det av förklarliga skäl finns stora
affärsmöjligheter. Glutenfritt ser dock inte ut att slå igenom lika stort som i USA men olika
kampanjer, artiklar i hälsotidningar med mera kommer sannolikt att göra sitt till för att
fortsätta sprida det glutenfria budskapet över Sverige.
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MARKNADS- & UPPTAGNINGSOMRÅDE

Inledningsvis beskrivs vilka geografiska områden som HUI bedömer
detaljhandeln hämtar sin omsättning ifrån. Dagligvaruhandeln hämtar i
huvudsak sin omsättning från en mer lokal marknad än
sällanköpsvaruhandeln. För denna analys resulterar det i nedan beskrivna
områden.

Upptagningsområde

Upptagningsområdet är det område som omfattar efterfrågesidan,
exempelvis befolkningsstorlek, köpkraft, demografisk struktur med mera.
Upptagningsområdet är det geografiska område som olika verksamheter i
huvudsak kan locka kunder från. Upptagningsområdet är baserat på hur
dagens situation ser ut. I Hedemora kommuns fall är upptagningsområdet för
lokala dagligvaruhandeln begränsat till den egna kommunen. Detsamma
gäller för sällanköpsvaruhandeln, då denna ej bedöms kunna locka en
tillräckligt kritisk massa av besökare från omkringliggande kommuner för att
kunna tillräknas till upptagningsområdet.
Marknadsområdet är den geografiska marknad inom vilken verksamheter
som handel, service och restaurang konkurrerar. I Hedemora kommuns fall
innebär detta att kommunens utbud konkurrerar inom de södra delarna av
Dalarna, och då med städer såsom Borlänge och Falun med ett stort utbud
och en stark attraktionskraft gentemot lokala konsumenter.

Marknadsområde
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DEMOGRAFISKA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
De demografiska marknadsförutsättningarna utgörs
framför allt av befolkningens storlek och utveckling, både
utifrån ett historiskt och ett 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 finns i ett område. Befolkningens
storlek idag och i framtiden är betydelsefull då det avgör
hur stor den samlade köpkraften i området är. Ju fler
invånare, desto högre köpkraft.

BEFOLKNINGSPROGNOS
Marknadsområde
Hedemora kommun

Ökning 20172025

2017

2020

2025

Invånare

Invånare

Invånare

Invånare

%

15 566

15 696

15 902

+336

+2 %

Pendlingen beskriver förändringen i befolkningen under dagtid i form av förvärvsarbetande. Ett negativt pendlingsnetto innebär att köpkraften
under dagtid är lägre än under nattetid, medan motsatt förhållande innebär att köpkraften ökar under dagen. I dagsläget (dataår 2016) har
Hedemora kommun ett negativt pendlingsnetto om 493 personer, vilket innebär att folkmängden i kommunen under dagtid är 3 procent lägre
än under nattetid. Detta har en negativ inverkan på köpkraftens storlek då lokalbefolkningen kan välja att handla i anslutning till arbetsorten
istället för i den egna kommunen.

Källa: Hedemora kommun.
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DEMOGRAFISKA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Åldersstruktur
Primärområde
30%

Inkomst

Riket
26%

25%

27%
25%

21%

Primärområde
25%
20%

20%
15%
10%

7% 8%

10%10%

5%

5% 4%

5% 6%

16-19 år

20-24 år

0%
0-6 år

•

7-15 år

25-44 år

45-64 år

65+ år

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Riket

30%
26%

25%

25%

26%

25%

25%
18%

Låg

Medellåg

Medelhög

Hög

Åldersfördelningen i Hedemora kommun kan i stora drag likställas med Sveriges genomsnitt. Dock utgör antalet invånare
över 45 år en något större andel av befolkningen i Hedemora än i riket som helhet.

•

Inkomsterna i Hedemora kommun skiljer sig från det svenska genomsnittet i den mån att det finns något färre
höginkomsttagare och något fler med medellåg inkomst.

Källa: SCB och Hedemora kommun
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DEMOGRAFISKA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Utbildning
70%

80%

Primärområde

57%

60%

Boendeform
70%
60%

45%

50%

Riket

40%

27%
16%

13% 16%

12%

30%

30%
14%

10%
0%
Eftergymnasial <2årEftergymnasial >2år

18%

20%

0%
Gymnasial

Riket

40%

10%
Förgymnasial

50%

50%

30%

20%

Primärområde

68%

21%

9%
2%
Småhus

BRF

Hyresrätter

•

Andelen invånare med en eftergymnasial utbildning än två år är lägre i Hedemora än i riket totalt.

•

En större andel av befolkningen bor i småhus jämfört med rikets genomsnitt.

3%

Övrigt

Källa: SCB och Hedemora kommun
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DEMOGRAFISKA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Familjesammansättning
50%

Primärområde

Etnicitet
44%

41%

40%
30%
20%

25%

29% 27%

Riket

20%
7%

10%

7%

0%
Par med barn

Par utan barn Ensamstående med Ensamstående
barn
utan barn

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

82%

78%

Primärområde

Riket

18%

Inhemsk

•

Familjesammansättningen i kommunen ligger någorlunda i linje med riket som helhet.

•

Kommunbefolkningens etnicitet är i linje med rikets genomsnitt.

22%

Utländsk

Källa: SCB och Hedemora kommun
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DEMOGRAFISKA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Förvärvsarbetande
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

77%

Fordonsinnehav
600

77%
Primärområde

500

485
375

400
Riket
23%

23%

300

Primärområde

200

Riket

100
0
Förvärvsarbetande

Ej förvärvsarbetande

•

Andelen förvärvsarbetande i kommunen är i linje med rikets snitt.

•

Fordonsinnehavet är något högre i kommunen än i riket som helhet.

Per 1000 inv

Källa: SCB och Hedemora kommun

29

SAMMANFATTNING DEMOGRAFI
Analysen omfattar ett upptagningsområde, det vill säga primärområdet som utgörs
av Hedemora kommun

Karaktärsdrag bland populationen i området år 2017:
Primärområdet
•

Något lägre andel yngre population och högre andel äldre population jämfört
med rikssnittet. Dock inga större avvikelser.

•

Lägre utbildningsnivå än rikssnittet

•

Lägre andel höginkomsttagare än rikssnittet.

•

Andel av befolkningen med utländsk bakgrund är i linje med riksgenomsnittet.

•

Högre andel av populationen boende i småhus samt hyresrätter än
riksgenomsnittet. Lägre andel boendes i bostadsrätter.

•

Hushålls- och familjesammansättningen är relativt snarlik riksgenomsnittet.

2020
•

Sammantaget växer befolkningen i primärområdet från 15 566 år 2017 till 15
696 personer år 2020.

2025
•

Sammantaget förväntas befolkningen inom primärområdet uppgå till 15 902
personer år 2025.

Sammanfattningsvis skiljer sig kommunens demografiska struktur inte väsentligt
från rikets.
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KÖPKRAFT: IDAG OCH I FRAMTIDEN
I detta avsnitt sätter vi kronor och ören på konsumtionsförmågan i området. Köpkraften är
det teoretiska belopp som invånarna i upptagningsområdet spenderar idag och beräknas
spendera i framtiden inom detaljhandeln och restaurangbranschen.

Utveckling
2017-2025

Köpkraft 2017, prognos 2025 (mkr)
Den totala köpkraften i Hedemora kommun uppgick år 2017 till strax över en miljard
kronor. På grund av en prognostiserad befolkningstillväxt i upptagningsområdet och en
ökning av konsumtionen per capita beräknas köpkraften stiga med 14 procent fram till
2025. Då kommer den totala köpkraften att uppgå till 1,2 miljarder. Köpkraften för
dagligvaror beräknas öka med 4 procent fram till 2025. Det innebär en ökning med 19
miljoner kronor jämfört med dagens 496 miljoner kronor. I restaurangbranschen uppgick
köpkraften år 2017 till 151 miljoner kronor i Hedemora kommun. Här förväntas en ökning
med 23 procent till år 2025, vilket resulterar i en köpkraft på 186 miljoner kronor.
Sällanköpsvaruhandelns köpkraft uppgick år 2017 till 438 miljoner kronor och förväntas öka
med 23 procent fram till år 2025. Det innebär en köpkraft på 536 miljoner kronor.
Sällanköpshandeln köpkraftstal kan även delas upp på underbranscherna beklädnad,
fritidsvaror och hemutrustning. Köpkraften för beklädnad förväntas öka med 11 procent
fram till 2025 och kommer då att uppgå till 152 miljoner kronor. Inom fritidsvaror kommer
köpkraften att stiga med 29 procent fram till 2025. Då kommer köpkraften inom kategorin
att uppgå till 173 miljoner kronor. Vad gäller hemutrustning förväntas köpkraften stiga med
27 procent till 211 miljoner kronor fram till år 2025.

2017

2020

2025

Mkr

%

Dagligvaror

496

503

515

19

4%

Sällanköpsvaror

438

467

536

98

23 %

Restaurang & café

151

160

186

35

23 %

1 085

1 130

1 237

152

14 %

Totalt

Köpkraft sällanköpsvaruhandelns underbranscher år 2017-2025 (mkr)

Fritidsvaror
(inklusive elektronik)

Beklädnad

E-handelns påverkan
Vid beräkningar av köpkraften och ett områdes samlade potential vad gäller handel och
restaurang 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 innebär att
det blir mindre köpkraft kvar till den fysiska butikshandeln. I dagligvaruhandeln står ehandeln fortfarande för en marginell andel av den totala omsättningen, vilket innebär att ehandelns påverkan på köpkraften inte blir särskilt betydande. Inom sällanköpsvaruhandeln
är e-handelns påverkan betydligt mer påtaglig. E-handelns påverkan på köpkraften och
konsekvenserna för den fysiska butikshandeln skiljer sig åt mellan olika branscher,
geografiska områden samt olika ålders- och samhällsgrupper.

Hemutrustning
(inklusive bygg)

2017

2025

%

2017

2025

%

2017

2025

%

137

152

11 %

135

173

29 %

166

211

27 %

Källa: HUI och Konsumtionsprognosgruppen (KPG)
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KÖPKRAFT: E-HANDELNS PÅVERKAN
Framtidens handel kommer till ökande del att ske via digitala inköpskanaler. Den tillväxt i köpkraft som detaljhandeln kommer att se fram till 2030 kommer med
stor sannolikhet att tillfalla e-handeln. Detta betyder att den fysiska handeln kommer att stanna av och i vissa fall till och med minska till följd av en ökad
konsumtion av varor online. Den totala köpkraften för sällanköpsvaror, oavsett om konsumtionen sker i fysisk butik eller e-handel, stiger men den fysiska
handeln år 2025 kommer att vara betydligt mindre än den totala köpkraften för kategorin idag. Tillväxten inom sällanköpsvaruhandeln sker således i e-handeln.
Inom dagligvaruhandeln sker en liten utveckling av köpkraften fram till 2025 och även denna tillfaller e-handeln. Inom restaurang bedöms köpkraften bibehållas i
fysiskt utbud.

Marknadsunderlag
(Mkr inkl. moms 2017 års fasta priser)

600
500

E-Handel
400
300
200
100
0

2017
2025 inkl. e-handel
2025 exkl. e-handel

Total köpkraft
sällanköpsvaror

Beklädnad

Hemutrustning

Fritidsvaror

Dagligvaror

Restaurang

438

137

166

135

496

151

536
384

152
111

211
153

173
114

515
455

186
186

Källa: HUI/KPG
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MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR:
DETALJHANDELNS UTVECKLING
Omsättning
Omsättningen inom detaljhandeln i Hedemora kommun har haft en svag utveckling under
de senaste tio åren med små toppar och dalar. Totalt har omsättningen ökat tack vare en
stabil utveckling inom dagligvarubranschen, men endast med 12 miljoner kronor. Den
svaga utvecklingen beror på en minskning inom sällanköpsvaruhandeln, som varit svajig de
senaste tio åren. Sedan år 2007 har omsättningen inom sällanköpsvaruhandeln minskat
med 61 miljoner.

Detaljhandelsomsättning Hedemora kommun 2007-2017 (mkr)
800
723

700
600
500

485

400
300

Försäljningsindex
Handelns storlek i en kommun är starkt beroende av hur många som bor där. Antalet
invånare är särskilt viktigt i dagligvaruhandeln eftersom människor vill handla dagligvaror i
närheten av bostaden. Ett sätt att mäta och jämföra handelns styrka mellan kommuner där
befolkningen är olika stor är genom att beräkna försäljningsindex. Försäljningsindex är ett
mått på hur väl handeln förmår ta tillvara det befolkningsmässiga försäljningsunderlag som
finns i en kommun och om handeln dessutom förmår 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.
Försäljningsindex för den totala detaljhandeln i Hedemora kommun ligger på 71, vilket
indikerar att en del av befolkningens detaljhandelskonsumtion sker i andra kommuner. I
sällanköpsvaruhandeln uppgår försäljningsindex till 49 och dagligvaruhandeln till 91.
Således gör Hedemora kommuns befolkning stora delar av sina sällanköpsvaruinköp i andra
kommuner medan dagligvaruinköpen i stor utsträckning görs inom den egna kommunen.
Försäljningsindex för Hedemora kommun har minskat inom samtliga områden sedan år
2007. Sällanköpsvaruhandeln har minskat mest.
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MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR:
DETALJHANDELNS UTVECKLING
TOTAL DETALJHANDEL (dagligvaruhandel+sällanköpshandel)
Utvecklingen inom detaljhandeln i Hedemora kommun har stagnerat under
den senaste tioårsperioden. Den totala detaljhandelsutvecklingen har
endast ökat med två procent. Kringliggande kommuner har till stor del haft
en större ökning än Hedemora, bortsett från Hofors där utvecklingen har
varit negativ med fem procent. Störst utveckling har skett i Borlänge och
Avesta följt av Norberg.
Utvecklingen inom dagligvaruhandeln har varit relativt stark i Hedemora
kommun. Tillväxten ligger på en liknande nivå som kringliggande kommuner.
I Avesta har dock utvecklingen varit högre och i Smedjebacken något lägre.
Samtliga kommuner har dock en lägre tillväxttakt inom dagligvaruhandeln
än Sverige som helhet.

Kommun
Hedemora
Avesta
Borlänge
Falun
Hofors
Norberg
Smedjebacken
Säter
Sverige

Omsättning (mkr)

662 227

Utv. 2007-2017
2%
35%
37%
11%
-5%
24%
7%
3%
29%

Omsättning (mkr)
485
795
1882
2150
314
141
244
236
346 137

Utv. 2007-2017
18%
27%
19%
19%
18%
19%
13%
17%
35%

723
1 446
4 918
3 657

375
168
360
315

DAGLIGVARUHANDEL
Kommun
Hedemora
Avesta
Borlänge
Falun
Hofors
Norberg
Smedjebacken
Säter
Sverige
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MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR:
SÄLLANKÖPSVARUHANDELNS DELBRANSCHER
SÄLLANKÖPSVARUHANDEL
Sällanköpsvaruhandeln i Hedemora kommun har minskat med 20 procent
under de senaste tio åren. En bakomliggande orsak är att tillväxten istället
skett i större kommuner såsom Borlänge, och då ofta i köpcentrum och
handelsområden. Tappet i kommunen beror till viss del på att ett företag har
ändrat sin verksamhetklassificering under perioden. Oavsett detta har dock
sällanköpsvaruhandeln utvecklats svagt under perioden jämfört med
omkringliggande regioner.

Omsättning per underbransch inom sällanköpsvaruhandeln
Sett till de olika underbranscherna i sällanköpsvaruhandeln i Hedemora
kommun är hemutrustning den kategori som skiljer sig markant med ett
betydligt högre försäljningsindex än resterande branscher. En stor del av
förklaringen är att en handfull starka aktörer på den lokala marknaden höjer
index. Beklädnad och fritid är de branscher som har lägst index och möjligen
störst utvecklingspotential i kommunen, då en stor del av befolkningen
bedöms åka till andra kommuner för att handla och potentiellt även handlar
på internet.

Kommun
Hedemora
Avesta
Borlänge
Falun
Hofors
Norberg
Smedjebacken
Säter
Sverige

Omsättning (mkr)
238
651
3 036
1 507
61
27
116
79
316 090

Utv. 2007-2017
-20%
46%
51%
1%
-53%
59%
-4%
-25%
22%

UNDERBRANSCHINDEX I SÄLLANKÖPSHANDELN
Hedemora
kommun

Beklädnad

Hemutrustning

Fritid

Total SV

31

97

24

49
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HANDELSPLATSER I MARKNADSOMRÅDET
Handelsplats

Kommun

Total omsättning

Norra Backa

Borlänge

1 554

Kupolen

Borlänge

1 194

Dalregementet

Falun

681

Handelsplats Dalahästen

Avesta

455

Bergströms Galleria

Falun

349

Lyviksberget

Ludvika

346

Framtidsdalens Handelsområde Borlänge

310

Falan Galleria

Falun

281

Avesta Galleria

Avesta

266

Galleria Sala Torg

Sala

183

Majoren Köpcentrum

Falun

177

Källa: SSCD, dataår 2017. Innefattar även restaurang/café samt kommersiell service.

Handeln i marknadsområdet är idag huvudsakligen koncentrerad till
Borlänge samt Falun. Handelsplatserna i dessa två städer står för
nästan 80 procent av den handelsplatsknutna handeln i
marknadsområdet. Utöver detta tillkommer cityhandeln, samt mindre
områden som inte faller inom ramen för kriterierna i SSCD.
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3.5

Konsumentundersökning

39

Konsumentundersökning
I kommande avsnitt presenteras insikter från konsumentundersökningar som genomförts i
Hedemora kommun. Två studier genomfördes; (1) med boende i Hedemora kommun och (2)
med arbetande men ej boende i Hedemora kommun. I den förstnämnda undersökningen
uppgick antalet respondenter till 150 och i den andra till 50.
Viktigt att notera är att resultatet i undersökning (2), på grund av det låga antalet respondenter, i
viss utsträckning inte är helt tillförlitligt för djupare nedbrytning då det inte är möjligt att göra
statistiska säkerställningar i samtliga frågor. Vidare är åldersfördelningen inte representativ för
befolkningen i kommunen, vilket kan bidra med en skevhet i resultatet.
Konsumentundersökningen presenteras i två delar då de två undersökningarna skiljer sig något
åt vad gäller antalet frågor. I den första delen presenteras resultatet av de båda
undersökningarna sida vid sida. Undersökning (1) med boende i kommunen illustreras i
diagrammet till vänster och undersökning (2) med inpendlare presenteras i diagrammet till
höger. Den andra delen består endast av undersökning (1) med boende i kommunen och
inkluderar ytterligare ett antal frågor.
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Demografi
Boende Hedemora

Inpendlare

Åldersfördelning

Åldersfördelning

50%

60%

40%

50%
40%

30%

30%
20%

20%

10%

10%

0%

0%
18-24

25-44

42 %

45-64

65+

58 %

Ålder. (Bosatt i Hedemora kommun n=150)
Kön. (Bosatt i Hedemora kommun n=150)

18-24

25-44

26 %

45-64

65+

74 %

Ålder. (Arbetar i Hedemora kommun n=50)
Kön. (Arbetar i Hedemora kommun n=50)
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Var gör du dina inköp av
dagligvaror?
Boende Hedemora
Borlänge kommun

22%

Avesta kommun

22%

96%

Hedemora kommun

Säter kommun

Inpendlare

1%

18%

Hedemora kommun
16%

Falu kommun
Avesta kommun

1%
6%

Säter kommun
Falu kommun

1%

Borlänge kommun

1%

Fagersta kommun

2%

Norbergs kommun

2%

Annan kommun

Fråga 2: Var gör du vanligtvis dina inköp av dagligvaror (exempelvis
livsmedel, tobak, tidningar, blommor)? (Bosatt i Hedemora kommun n=150)

12%

Fråga 2: Var gör du vanligtvis dina inköp av dagligvaror (exempelvis livsmedel,
tobak, tidningar, blommor)? (Arbetar i Hedemora kommun n=50)
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Hur stor andel av dina livsmedelsinköp görs
via internet?
Boende Hedemora

Inpendlare

100%

90%
87%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%
40%

40%

30%

30%

16%

20%

20%

11%

10%

1%

2%

0%

10%

2%

2%

0%
0 procent

1-10 procent

11-25 procent

26-50 procent

Fråga 3: Av de livsmedelsinköp du gör idag, hur stor andel görs via internet?
(Bosatt i Hedemora kommun n=150)

0 procent

1-10 procent

11-25 procent

26-50 procent

Fråga 3: Av de livsmedelsinköp du gör idag, hur stor andel görs via internet?
(Arbetar i Hedemora kommun n=50)
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Hur ofta handlar du dagligvaror i Hedemora?
Boende Hedemora

Inpendlare
38%

40%

50%
43%
40%

37%

28%

30%

30%

20%

20%
20%

15%

10%

10%
10%

4%

5%
0%

0%

0%

0%

0%

Aldrig

Mer sällan än varje månad

Aldrig

Mer sällan än varje månad

1-3 gånger per månad

1-2 gånger per vecka

1-3 gånger per månad

1-2 gånger per vecka

3-5 gånger per vecka

Oftare än fem (5) gånger per vecka

3-5 gånger per vecka

Oftare än fem (5) gånger per vecka

Fråga 4: Hur ofta besöker du någon butik i Hedemora kommun för att handla
dagligvaror? (Bosatt i Hedemora kommun n=150)

Fråga 4: Hur ofta besöker du någon butik i Hedemora kommun för att handla
dagligvaror? (Arbetar i Hedemora kommun n=50)
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Var väljer du att handla dagligvaror i
Hedemora kommun?
Boende Hedemora

Inpendlare
100%

100%
90%

90%

84%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

98%

4%

7%

4%

1%

0%
Hedemora tätort

Vikmanshyttan

Dala-Husby

Annan ort:

Långshyttan

Fråga 5: Väljer du framförallt någon av dessa handelsplatser i Hedemora för att
handla dagligvaror? (Bosatt i Hedemora kommun n=150)

10%

0%

0%

0%

Hedemora tätort

Vikmanshyttan

Dala-Husby

Annan ort:

0%

2%
Långshyttan

Fråga 5: Väljer du framförallt någon av dessa handelsplatser i Hedemora för att
handla dagligvaror? (Arbetar i Hedemora kommun n=48)
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Var gör du dina inköp av
sällanköpsvaror?
Boende Hedemora

Inpendlare
46%

Borlänge kommun
31%

Hedemora kommun
9%

E-handel
Falu kommun

5%

Avesta kommun

4%

Annan kommun:

5%

Fråga 6: Var handlar du vanligtvis sällanköpsvaror, dvs. kläder, skor, möbler,
hemutrustning, järn- och byggvaror, hemelektronik, böcker, leksaker,
sportartiklar mm? (Bosatt i Hedemora kommun n=150)

Borlänge kommun

42%

E-handel

18%

Avesta kommun

18%
10%

Falu kommun
Hedemora kommun
Annan kommun:

2%
10%

Fråga 6: Var handlar du vanligtvis sällanköpsvaror, dvs. kläder, skor, möbler,
hemutrustning, järn- och byggvaror, hemelektronik, böcker, leksaker, sportartiklar
mm? (Arbetar i Hedemora kommun n=50)
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Hur stor andel av dina sällanköpsvaruinköp
görs via internet?
Boende Hedemora
45%

Inpendlare
60%

42%

40%

35%

54%

50%

35%
30%

40%

25%

30%

20%

15%

15%

20%

10%
4%

5%

3%

0%

18%

16%
10%

10%

2%
0%

0 procent

1-25 procent

51-75 procent

Mer än 75 procent

26-50 procent

Fråga 7: Av de inköp av sällanköpsvaror du gör idag, hur stor andel görs via
internet? (Bosatt i Hedemora kommun n=150)

0 procent

1-25 procent

51-75 procent

Mer än 75 procent

26-50 procent

Fråga 7: Av de inköp av sällanköpsvaror du gör idag, hur stor andel görs via
internet? (Arbetar i Hedemora kommun n=50)
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Hur ofta handlar du sällanköpsvaror i
Hedemora?
Boende Hedemora

Inpendlare
25%

50%
41%
40%

20%

30%

15%

20%

10%

12%

11%

12%

11%

20%
18%

18%

5%
1%

0%

0%

Aldrig
1-2 gånger per halvår
1-3 gånger per månad
Flera gånger i veckan

18%

6%

11%

10%
0%

20%

Mer sällan än någon gång per halvår
Ungefär varannan månad
Någon gång per vecka

Fråga 8: Hur ofta besöker du någon butik i Hedemora kommun för att handla
sällanköpsvaror? (Bosatt i Hedemora kommun n=150)

Aldrig
1-2 gånger per halvår
1-3 gånger per månad
Flera gånger i veckan

Mer sällan än någon gång per halvår
Ungefär varannan månad
Någon gång per vecka

Fråga 8: Hur ofta besöker du någon butik i Hedemora kommun för att handla
sällanköpsvaror? (Arbetar i Hedemora kommun n=50)
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Var väljer du att handla sällanköpsvaror i
Hedemora kommun?
Boende Hedemora

Inpendlare
80%

90%
78%

80%

76%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%
19%

20%
10%

24%

20%
3%

10%
0%

0%

0%
Hedemora centrum

Hedemora centrum

Utkanten av centrum (t.ex området vid Dollarstore)

Utkanten av centrum (t.ex området vid Dollarstore)

Annan:

Annan

Fråga 9: Väljer du framförallt någon av dessa handelsplatser i Hedemora för att
handla sällanköpsvaror? (Bosatt i Hedemora kommun n=132)

Fråga 9: Väljer du framförallt någon av dessa handelsplatser i Hedemora för att
handla sällanköpsvaror? (Arbetar i Hedemora kommun n=41)
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Vad tycker du om utbudet i Hedemora kommun?
Boende Hedemora

Inpendlare

5,0

5,0

4,5

4,5

4,0

4,0

3,5

3,3

3,0
2,5

2,3

2,5

2,7

3,5

3,7

3,5
3,0

2,8

2,2

2,0
1,5

1,5

3,2

2,7

2,5

2,0

3,2

3,0

2,0

1,5

1,0

1,0
Beklädnad

Hemutrustning

Hemelektronik

Leksaker

Ur/guld/optik

Böcker/papper

Sportartiklar

Fråga 17: Vad tycker du om de befintliga butikernas
produktsortiment i Hedemora kommun inom följande branscher?
(Bosatt i Hedemora kommun n=150)

Beklädnad

Hemutrustning

Hemelektronik

Leksaker

Ur/guld/optik

Böcker/papper

Sportartiklar

Fråga 10: Vad tycker du om de befintliga butikernas produktsortiment
i Hedemora kommun inom följande branscher? (Arbetar i Hedemora
kommun n=50)
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Vilken typ av butik saknar du i
Hedemora?
Boende Hedemora

Inpendlare

Inredningsbutik

33%

Herrkläder

20%
19%
16%

Damkläder
Barn-/ungdomskläder
Elektronikbutik (data, TV, m.m.)
Leksaker*
Skobutik
Möbler & kökstillbehör*
Sportaffär
Järn- och bygghandel
Bildelsbutik*
Smyckesaffär (guld, klockor, etc.)
Väskaffär
Färghandel
Glasögonbutik

11%
10%
9%
7%
7%
6%
5%
4%
4%
3%
3%

Annat**
Fråga 18: Vilken typ av butiker saknar du i Hedemora kommun i dag?
(Bosatt i Hedemora kommun n=150)

29%

Damkläder
Herrkläder
Inredningsbutik
Barn-/ungdomskläder
Skobutik
Sportaffär
Smyckesaffär (guld, klockor, etc.)
Färghandel
Leksaker*
Skönhet*
Möbler*
Järn- och bygghandel
Elektronikbutik (data, TV, m.m.)
Glasögonbutik
Väskaffär
Annat**

32%
26%
16%
14%
12%
10%
6%
6%
6%
4%
4%
4%
4%
0%
0%
16%

Fråga 11: Vilken typ av butiker saknar du i Hedemora kommun i dag? (Arbetar i
Hedemora kommun n=50)
*Utbrutet från annat
**Övriga fritextsvar i Annat är främst relaterade till ”inget” eller ”nej”
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Vad är viktigast när du handlar?
Boende Hedemora

10,0
9,0
8,0

7,8
6,6

7,0

6,0

9,0

8,4
7,6

5,7

6,7

6,4

7,7

8,3

8,0

7,3

7,0
5,9

6,0

6,8

7,0

6,8

5,3

7,9

7,5

7,7

6,4
5,7

5,0

5,0
4,0

Inpendlare

10,0

3,5

4,0

3,2

3,0

3,0

2,0

2,0

1,0
Utbudet av dagligvarubutiker
Utbudet av sällanköpsvaror
Utbudet av restauranger/caféer
Prisnivån
Omgivning & miljö
Bemötande & service
Tillgängligheten
Parkeringsmöjligheter
Butikernas öppettider
Info/annonsering utbud/erbjudanden
WiFi/E-tjänster
Fråga 1: Vad är viktigast för dig när du väljer var du ska handla? (Bosatt i
Hedemora kommun n=150)

1,0
Utbudet av dagligvarubutiker
Utbudet av sällanköpsvaror
Utbudet av restauranger/caféer
Prisnivån
Omgivning & miljö
Bemötande & service
Tillgängligheten
Parkeringsmöjligheter
Butikernas öppettider
Info/annonsering utbud/erbjudanden
WiFi/E-tjänster
Fråga 12: Vad är viktigast för dig när du väljer var du ska handla? (Arbetar i
Hedemora kommun n=50)
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Omdömen om Hedemora som handelsstad
Boende Hedemora

Inpendlare

10,0

10,0

9,0

9,0

8,0

7,8

7,5

7,0

6,5

6,9
6,3

7,3

7,5

8,0

7,3
6,6

7,0

6,5
5,8

6,0

6,0
5,0

7,1

4,8

4,6

5,0

5,7

4,0

3,0

3,0

2,0

2,0

1,0
Utbudet av dagligvarubutiker
Utbudet av restauranger/caféer
Omgivning & miljö
Tillgängligheten
Butikernas öppettider
WiFi/E-tjänster

1,0
Utbudet av dagligvarubutiker
Utbudet av restauranger/caféer
Omgivning & miljö
Tillgängligheten
Butikernas öppettider
WiFi/E-tjänster

Fråga 20: Jag vill att du ger ett betyg från 1 till 10 där 1=Instämmer inte alls och
10=Instämmer helt och hållet. Har du svårt att bedöma så kan du även svara ”vet
ej”. Hedemora kommun som handelsstad är mycket bra när det gäller… (Bosatt i
Hedemora kommun n=150)

7,2

6,8

6,4

6,0

4,7

4,0

Utbudet av sällanköpsvaror
Prisnivån
Bemötande & service
Parkeringsmöjligheter
Info/annonsering utbud/erbjudanden

6,9

3,8

Utbudet av sällanköpsvaror
Prisnivån
Bemötande & service
Parkeringsmöjligheter
Info/annonsering utbud/erbjudanden

Fråga 20: Jag vill att du ger ett betyg från 1 till 10 där 1=Instämmer inte
alls och 10=Instämmer helt och hållet. Har du svårt att bedöma så kan du
även svara ”vet ej”. Hedemora kommun som handelsstad är mycket bra
när det gäller…(Arbetar i Hedemora kommun n=50)
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Hur ofta besöker du en restaurang
eller ett café i Hedemora?
Boende Hedemora

Inpendlare

40%

30%
26%
24%

31%

22%

30%
20%
19%

20%

17%
11%

10%

7%

9%

10%
7%

10%
8%
6%
4%

0%

0%
Flera gånger i veckan
1-3 gånger per månad
1-2 gånger per halvår
Aldrig

Någon gång per vecka
Ungefär varannan månad
Mer sällan än någon gång per halvår

Fråga 16: Hur ofta besöker du en restaurang eller ett café i Hedemora
kommun? (Bosatt i Hedemora kommun n=150)

Flera gånger i veckan
Någon gång per vecka
1-3 gånger per månad
Ungefär varannan månad
1-2 gånger per halvår
Mer sällan än någon gång per halvår
Aldrig
Fråga 14: Hur ofta besöker du en restaurang eller ett café i Hedemora kommun?
(Arbetar i Hedemora kommun n=50)
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Transportmedel
Boende i Hedemora
Hur transporterar du dig när du
köper sällanköpsvaror?

14 %

3%

83 %

Fråga 10: Hur transporterar du dig vanligtvis då du handlar
sällanköpsvaror inom Hedemora kommun? (Bosatt i Hedemora
kommun n=132)

Hur transporterar du dig när du
köper dagligvaror?

9%

4%

87 %

Fråga 5: Hur transporterar du dig vanligtvis då du handlar dagligvaror
inom Hedemora kommun? (Bosatt i Hedemora kommun n=150)
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När handlar du inte i Hedemora?
Boende i Hedemora

Hur ofta handlar du sällanköpsvaror utanför Hedemora?
50%

När handlar du sällanköpsvaror utanför Hedemora?
80%

43%
61%

40%

60%

30%
40%
20%
13%
10%

5%

0%
0%
Flera gånger i veckan
1-3 gånger per månad
1-2 gånger per halvår
Aldrig

15%

15%
7%

Någon gång per vecka
Ungefär varannan månad
Mer sällan än någon gång per halvår

Fråga 11: Hur ofta handlar du sällanköpsvaror någon annanstans än i Hedemora
kommun? (Bosatt i Hedemora kommun n=150)

20%

17%
10%

0%
0%
På väg till/från min arbetsplats
På väg till/från möte med vänner/släktingar
Annat sammanhang:

9%

På väg till/från skola/studier
Resa specifikt för att handla

Fråga 13: I vilket sammanhang gör du oftast inköp utanför Hedemora kommun?
(Bosatt i Hedemora kommun n=150)
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Varför handlar du inte i Hedemora?
Boende i Hedemora

Jag handlar inte i Hedemora på grund av:
45%

Jag handlar inte i Hedemora på grund av utbudet av:
60%

39%

40%

50%

35%
30%
25%

26%
23%

21%

15%

44%

40%
32%
28%

30%

20%

28%
23%

20%

11%
8%

10%

10%

3%

5%

0%
Priset

53%

0%
Parkeringarna

Öppetiderna

IKEA

Clas Ohlson

Annat*

Inget av ovan

Fråga 12a: Av vilken anledning handlar du utanför Hedemora kommun, är det pga.
av utbudet av[…]? (Bosatt i Hedemora kommun n=140)
*Annat består till 73 % av ”Utbudet”

Beklädnad

Sport & fritid

Byggvaror

Dagligvaror

Heminredning

Inget av ovan

Fråga 12b: Av vilken anledning handlar du utanför Hedemora kommun, är det pga.
av utbudet av[…]? (Bosatt i Hedemora kommun n=140)
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När gör du dina inköp?
Boende i Hedemora

När gör du inköp av dagligvaror?
70%

70%

62%

58%

60%
48%

50%

När gör du inköp av sällanköpsvaror?

51%

60%

51%

49%

50%
39%

40%

60%

56%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%
Mån-ons dagtid

Mån-ons kvällstid

Tors-fre dagtid

Tors-fre kvällstid

Helger dagtid

Helger kvällstid

Fråga 14: När föredrar du att göra dina inköp av dagligvaror? (Bosatt i Hedemora
kommun n=150)
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Fråga 15: När föredrar du att göra dina inköp av sällanköpsvaror? (Bosatt i
Hedemora kommun n=150)
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Reflektioner
•

Unga (18-24 år) och män förlägger i större utsträckning än övriga grupper inköpen utanför
Hedemora på grund av ett otillräckligt sport- och fritidsutbud i kommunen.

•

Kvinnor handlar utanför Hedemora kommun i högre utsträckning än män på grund av ett
otillräckligt heminredningsutbud.

•

Utbudet i Hedemora kommun uppfattas generellt som bättre av kvinnor och av äldre (65+ år).
Äldre handlar även sällanköpsvaror i Hedemora kommun i större utsträckning än övriga.

•

Invånare i åldrarna 25-44 år tycker att utbudet av hemelektronik är något sämre än övriga
grupper. Denna grupp ger även lägre omdöme om prisnivån, omgivning & miljö samt
öppettiderna i Hedemora kommun än övriga grupper.

•

Unga (18-24 år) efterfrågar generellt sett fler butiker inom samtliga kategorier än
motsvarandevis för övriga grupper. Särskilt anser de att herrkläder, damkläder och sport- &
fritidsbutiker saknas.

Notera att undersökningens demografiska fördelning har en övervikt av svarande i åldersgrupper
äldre än 44 år. Detta innebär att resultaten har en snedvridning gentemot äldre delar av
befolkningen.

SAMMANFATTNING
KONSUMENTUNDERSÖKNING
Dagligvaror

Sällanköpsvaror

Inköpen av dagligvaror bland boende i Hedemora kommun sker främst inom den
egna kommunen. Inpendlare till Hedemora kommun handlar däremot främst i
Borlänge och Avesta följt av Hedemora och Falun. De flesta Hedemorabor handlar
dagligvaror en till två gånger per vecka men många handlar även tre eller fler
gånger per vecka. När inköp av dagligvaror görs i Hedemora kommun sker det
främst i Hedemora tätort. En stor majoritet handlar aldrig dagligvaror online men
uppemot 20 procent gör en viss del av sina dagligvaruköp online.

Både Hedemorabor och inpendlare handlar till största delen sina sällanköpsvaror i
Borlänge. En tredjedel av alla Hedemorabor handlar dock sina sällanköpsvaror inom
den egna kommunen medan inpendlarna gör sina inköp på nätet eller i Avesta. De
flesta handlar sällanköpsvaror i Hedemora kommun 1-3 gånger per månad eller mer
sällan. Inpendlare handlar sällanköpsvaror i Hedemora kommun mer sällan än
Hedemorabor. Överlag inhandlas sällanköpsvaror främst i Hedemora centrum.

Övergripande
Det viktigaste för konsumenterna som bor och arbetar i Hedemora kommun när de
handlar är bemötande och service samt tillgänglighet, utbud av dagligvaror,
parkeringsmöjligheter och öppettider. Minst viktigt är WiFi/e-tjänster och
restauranger. I Hedemora kommun bedöms bemötande och service vara bra
tillsammans med utbudet av dagligvarubutiker. Däremot upplevs utbudet av
sällanköpsvaror och WiFi/e-tjänster vara något sämre inom kommunen.
När Hedemoraborna handlar åker de främst bil men vissa går. En mycket liten del
cyklar. De flesta Hedemorabor besöker en restaurang 1-3 gånger per månad medan
inpendlare besöker restauranger betydligt oftare.

Hedemora kommun uppfattas av både Hedemorabor och inpendlare ha ett
otillräckligt utbud av sällanköpsvaror. Ur/guld/optik och böcker/papper uppfattas ha
ett medelmåttigt utbud medan utbudet i resterande kategorier uppfattas som
otillräckligt. Allra svagast uppfattas utbudet av leksaker. Inpendlare har en något
mer positiv bild av utbudet i Hedemora och ger utbudet av beklädnad och sport
godkänt. De butiker som saknas i Hedemora är främst inredning och beklädnad
(inom samtliga underkategorier herr, dam och barn). Hedemoraborna tycker även
att leksaker och bilrelaterade butiker saknas.
De flesta handlar sällanköpsvaror utanför Hedemora kommun 1-3 gånger i
månaden. Anledningen till att man inte handlar i Hedemora är på grund av ett
dåligt utbud, däribland främst på grund av utbudet av kläder och heminredning.
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3.6

Etableringsanalys
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Etableringsutrymme & beräkningar
Etableringsanalysen inleds med en beräkning av etableringsutrymmet i Hedemora kommun för att möjliggöra en bedömning av förutsättningarna
för att etablera mer handel i kommunen. Detta gör vi i första hand genom att se på köpkraften i kommunen och ställa denna i relation till den
befintliga handeln i regionen. HUI tar därefter förutsättningarna för åren 2020 samt 2025 i beaktande. Analysen redovisas på följande sätt:
•

Etableringsutrymme redovisas för fysisk handel för år 2020 och 2025 utan hänsyn tagen till e-handel. Detta är det traditionella sättet att
beräkna etableringsutrymme på. Då branschen befinner sig i en strukturomvandling där en stor del av handeln väntas ske via digitala
köpkanaler, redovisas även etableringsutrymmet rensat för effekten av e-handel, det vill säga den köpkraft som bedöms återstå för fysisk
handel efter avdrag av e-handel.

•

Utöver etableringsutrymmet bedöms även förutsättningarna för ytterligare café/restaurangverksamhet i kommunen. I detta fall väntas den
digitala inverkan bli måttlig, varför etableringsutrymmet endast beräknas på traditionellt sätt.
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Etableringsutrymme Hedemora kommun
Dagligvaruhandel 2020-2025
2020

2025

Köpkraft primärområde

503

515

Omsättning i befintliga butiker

491

501

Teoretiskt etableringsutrymme

13

14

Utflöde till angränsande marknader

-5

-5

HUIs bedömning av etableringsutrymmet för
Hedemora kommun (butik och e-handel)

8

9

Bedömning rensat för e-handel

-9

-25

En mindre del av den köpkraft som går till dagligvaror bedöms under perioden gå
till digital försäljning, år 2020 och 2025 väntas andelen vara cirka 3 respektive 7
procent. Samtidigt kan lokala dagligvaruaktörer ta vara på även denna köpkraft
givet att e-handel erbjuds i lokala butiker. Att lokala aktörer skulle kunna ta tillvara
e-handelsdedikerad köpkraft bygger på att det inte finns regional täckning från
några utomregionala aktörer som kan konkurrera på den lokala marknaden.
Befintliga butikers försäljningsvolym räknas här upp med 0,4 procent årligen.
Då HUI gör bedömningen att e-handelsrelaterad köpkraft kan tas tillvara av lokala
aktörer inkluderas denna köpkraft i etableringsanalysen vilket höjer den
prognosticerade potentialen.
Utflödet ur kommunen gäller huvudsakligen övriga dagligvaror såsom parfym/hälsokostbutiker, alltså ej livsmedel.
Etableringsutrymmet för tillkommande dagligvaruhandel i Hedemora kommun
bedöms på sikt (år 2020-2025) vara svagt positivt. Dock är utrymmet så pass litet
att befintliga aktörer bedöms kunna ta tillvara det ökade etableringsutrymmet.
Därmed är HUI:s bedömning att etablering av ytterligare butiker riskerar att slå
negativt mot det befintliga utbudet.
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Etableringsutrymme Hedemora kommun
Sällanköpsvaruhandel 2020-2025
På grund av att en betydande del av köpkraften för sällanköpsvaror bedöms gå till digital försäljning år 2020 och 2025, redovisar HUI två bedömningar per årtal. En
bedömning där etableringsutrymmet analyseras utan hänsyn tagen till e-handelskonsumtion, samt en bedömning där hänsyn tas till e-handelskonsumtionens
prognosticerade ökning som väntas ske på bekostnad av konsumtionen i fysisk butikshandel. Befintliga butikers försäljningsvolym räknas upp med 1,2 procent årligen.
Beklädnad

Hem &
bygg

Fritid

Total SV

Köpkraft Primärområde

140

181

146

467

Omsättning i befintliga butiker

33

178

39

Teoretiskt etableringsutrymme

107

3

Utflöde till angränsande marknader

-100

HUIs bedömning av totalt
etableringsutrymme (butik & e-handel)
Bedömning rensat för e-handel

År 2020

Beklädnad

Hem &
bygg

Fritid

Total SV

Köpkraft Primärområde

152

211

173

536

250

Omsättning i befintliga butiker

33

196

41

271

107

217

Teoretiskt etableringsutrymme

119

15

132

265

-30

-140

-270

Utflöde till angränsande marknader

-100

-30

-140

-270

7

-27

-33

-53

HUIs bedömning av totalt
etableringsutrymme (butik & e-handel)

19

-15

-8

-5

-5

-52

-72

-129

Bedömning rensat för e-handel

-4

-67

-57

-129

År 2025

HUI bedömer att cirka 18 respektive 23 procent av köpkraften för sällanköpsvaror kommer att gå till digitala köpkanaler år 2020 respektive 2025. Om lokala aktörer kan
ta tillvara detta blir etableringsutrymmet större (se ”bedömning av totalt etableringsutrymme”). Om lokala aktörer ej lyckas ta tillvara detta i ett scenario där köpen
sker hos e-handlare registrerade på andra platser i Sverige eller utomlands, blir etableringsutrymmet betydligt mindre (se ”bedömning rensat för e-handel”). Det är i
dagsläget mer troligt att det sistnämnda scenariot blir aktuellt för sällanköpsvaruhandeln framledes då lokala sällanköpsvarubutiker ej väntas ha lika goda
förutsättningar som lokala dagligvarubutiker att ta tillvara e-handelsdedikerad köpkraft. Därmed bedöms etableringsutrymmet vara mycket begränsat på sikt. Om nya
etableringar trots allt sker måste dessa bli så pass attraktiva att befolkningen väljer att besöka dessa istället för att resa till handelsplatser i närliggande regioner
eller e-handla.
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Etableringsutrymme Hedemora kommun
Café och restaurang 2020-2025
2020

2025

Köpkraft primärområde

161

186

Omsättning i befintliga enheter

99

110

Teoretiskt etableringsutrymme

62

76

Utflöde till andra marknader

-42

-45

Upp till 19

Upp till 31

HUIs bedömning av etableringsutrymme

Café-/restaurangnäringens försäljningsvolym har under det senaste decenniet
växt kraftigare än dagligvaruhandelns och branschen har blivit allt viktigare på
handelsplatserna. Ett samlingsnamn för de båda branscherna är
måltidsmarknaden där café/restaurang tar andelar. HUI analyserar i tabellen till
vänster potentialen för tillkommande caféer och restauranger i kommunen,
utifrån gällande prognoser. Befintliga verksamheters försäljningsvolym räknas här
upp med 2 procent årligen.
Då café- och restaurangnäringen inte är lika konkurrensutsatt av digitala
köpkanaler som detaljhandeln bedöms påverkan från dessa utifrån nuvarande
förutsättningar bli försumbar. Det bedöms däremot alltjämt finnas ett utflöde av
köpkraft till omkringliggande marknader även i framtiden som minskar utrymmet
för tillkommande etableringar.
Etableringsutrymmet för tillkommande café-/restaurangverksamhet i Hedemora
kommun kommer på sikt (år 2020-2025) att vara positivt. HUI:s bedömning är att
nya etableringar kan locka befolkningen att konsumera på hemmaplan, givet att
ett tillräckligt attraktivt erbjudande finns.
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Kommentar om etableringsutrymme
• Dagligvaruhandel
HUI:s bedömning är att nuvarande butiksutbud kan ta tillvara den ökning av
köpkraft som prognosticeras. Fokus bör därför ligga på utveckling och
förädling av befintliga verksamheter snarare än på nyetablering om
kannibalisering på befintliga butiker ska kunna undvikas.
• Sällanköpsvaruhandel
Etableringsutrymmet för tillkommande sällanköpsvaruhandel bedöms på sikt
vara mycket begränsat. Om nya etableringar trots allt sker måste dessa bli så
pass attraktiva att befolkningen väljer att besöka dessa istället för att resa till
handelsplatser i närliggande regioner eller e-handla.
• Café och restaurang
En viss potential för tillkommande café-/restaurangnäringar bedöms finnas på
sikt. Konsumtionen spås öka kraftigare i denna bransch än i detaljhandeln och
kan därmed stå för en ökad potential för nya etableringar givet att det lokala
alternativ som erbjuds är mer attraktivt än exempelvis Borlänges
motsvarigheter.
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4

Slutsatser och
rekommendationer
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HUI:s slutsatser och rekommendationer

•

I följande avsnitt redovisar HUI utredningens slutsatser och rekommendationer.
Redovisningen inleds med generella slutsatser som presenteras på branschnivå för
detaljhandeln i Hedemora kommun. Vidare bedöms situationen för befintlig handel i
dagsläget i termer av attraktivitet samt hur Hedemoras stråk och starka kluster bör
struktureras för att gynna handeln, främst med fokus på centralorten men också avseende
övrig handel i kommunen.

•

Därefter följer övergripande råd för utveckling av den lokala marknaden.
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4.1

Slutsatser
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Handelns geografiska struktur – kommunen
I dagsläget är kommunens handel koncentrerad till centralorten Hedemora.
Strukturen skiljer sig dock åt beroende på vilken bransch som studeras,
dagligvaruhandeln (röda punkter) eller sällanköpsvaruhandeln (blåa punkter). I
detta fall kompletterar vi bilden med att synliggöra även café/restaurangverksamheter (gula punkter).
Dagligvaruhandeln är mer spridd över kommunen som helhet än
sällanköpsvaruhandeln. Detta då livsmedelsbutiker vanligtvis är lokaliserade i
nära anslutning till orter eller befolkningstäta kluster. HUI:s analys visar att
Hedemora tätort stod för hela 85 procent av livsmedelsförsäljningen i
kommunen år 2017, trots att orten står för 50 procent av kommunens
befolkning. Utöver Hedemora står Långshyttan för en betydande del av
livsmedelsförsäljningen, en omsättning som bedöms vara i paritet med ortens
befolkningsstorlek. Vikmanshyttan har ett starkt utflöde till omkringliggande
större orter, detta då det lokala utbudet ej består av fullsortimentsbutik.

Vidare konstateras att sällanköpsvaruhandeln är helt koncentrerad till
centralorten Hedemora, undantaget ett par mindre verksamheter i den övriga
kommunen som står för någon enstaka procent av den totala omsättningen. Av
denna anledning studeras centralortens utbud separat på nästa sida.

Källa: HUI Research
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Handelns geografiska struktur – centralorten
Vid en djupare studie av centralorten Hedemoras handelsutbud konstateras att
handeln är lokaliserad till två områden i centralorten, Åsgatan i centrum samt
området runt Gussarvsrondellen (inklusive Norra Moränget).
HUI analyserar på följande sidor dessa två områdens sammansättning och
struktur, med avseende på omsättningsdensitet och branschnedbrytning.
Utöver detta analyseras även platsernas kvalitativa egenskaper, exempelvis
tillgänglighetsaspekter och trivselfaktorer.

Källa: HUI Research
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Åsgatan, Hedemora centrum
Verksamheterna i centrum är väl samlade i ett kluster i dagsläget, längs
huvudgatan Åsgatan. Den täta strukturen bidrar till ett sammanhållet intryck för
besökande konsumenter. Miljön är intim och den direkta närheten till ortens
äldre bebyggelse bidrar till en gemytlig handelsplats. Att biltrafiken leds genom
stadens huvudgata ökar tillgängligheten för bilburna konsumenter. Å andra
sidan bidrar biltrafik till buller och kan verka påträngande för fotgängare.
Frågan om biltrafik i centrummiljö är en svåravgjord sådan, och för- och
nackdelar bör vägas mot varandra. Klart står hur som helst att tillgängligheten
med bil står i fokus för invånarna. I konsumentundersökningen konstaterades
att två av de fyra viktigaste faktorerna för Hedemoras lokalbefolkning vid val
av handelsplats var tillgänglighet och parkeringsmöjligheter.
Sällanköpsverksamheterna i centrum är generellt av mindre format, men
omsätter trots detta betydande summor. Cirka 30 procent av kommunens
sällanköpsvaruomsättning härstammar från verksamheterna längs Åsgatan.
Utöver detta tillkommer dagligvaruförsäljning men då denna är begränsad
(utöver Systembolaget) runt Åsgatan kan den ej detaljstuderas av sekretesskäl
på grund av för få enheter. HUI kan dock konstatera att centrumhandelns
andel av kommunens totala detaljhandel ligger i linje med rikssnittet om 18
procent. Att en renodlad livsmedelsbutik saknas får ses som en svaghet i
centrumutbudet.

Källa: HUI Research
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Åsgatan, Hedemora centrum – galleriornas roller i centrum
Centrumgallerian och Hökargallerian i Hedemora centrum är två gallerior med olika ansikten. Båda ligger i den centrala delen av orten,
Centrumgallerian har dock en högre attraktionskraft då vissa av dess butiker är sådana att de skapar stora flöden av besökare än motsvarande
Hökargallerian. I takt med att handeln under den senaste tjugoårsperioden har rört sig mot att bli allt mer volymbaserad, och på senare år även
digital, har behovet av två gallerior i Hedemora centrum blivit mindre. För att kunna hävda sig även i framtiden behöver handeln i centrum
anpassas till nuvarande marknadssituation. Även om utbudet längs Åsgatan är väl samlat saknas en tydlig knutpunkt för de kommersiella
verksamheterna. Det som skulle kunna vara den naturlig centrumpunkten, korsningen Åsgatan/Ämbetsgatan, är i dagsläget underutvecklad.
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Livsmedelsbutik och Systembolag – goda grannar
I majoriteten av Sveriges tätorter ligger Systembolaget samlokaliserat med
någon av de stora dagligvarukedjornas butiker. En genomsnittlig
Systembolagsenhet driver över 100 000 besökare årligen. De två
dagligvaruverksamheterna driver konsumenter tillsammans, varför en
samlokalisering många gånger ter sig naturlig.
I Hedemora tätort är avståndet mellan Systembolaget och närmaste stora
livsmedelsbutik cirka 750 meter, vilket motsvarar en promenad på 10 minuter.
Generellt sett har fotburna besökare en vilja att röra sig ungefär 500 meter till
närmaste livsmedelsbutik, vilket gör avståndet alldeles för stort i Hedemoras
fall. Även om livsmedelsbutikerna i anslutning till Gussarvsrondellen ligger
nära varandra slits marknaden itu av att Systembolaget i centrum ligger
avskilt från övriga stora dagligvarubutiker.
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Området runt Gussarvsrondellen (inklusive Norra Moränget)
Området runt Gussarvsrondellen är spritt över ett stort område (ca 1 500
meter mellan Elon och Ica Supermarket) som gör att området upplevs glest och
oöverskådligt. En jämförelse kan göras med handelsplatsen Norra Backa i
Borlänge, där avståndet mellan södra och norra delen är cirka 800-1 000 meter,
beroende på om Kupolen inkluderas eller ej. Norra Backa (inklusive Kupolen)
omsätter cirka 2,5 mdkr, medan området runt Gussarvsrondellen som
omsätter motsvarandevis cirka 10-15 procent av det har betydligt större
avstånd mellan butikerna än Norra Backa. De butiker som driver majoriteten
av omsättningen inom området (utöver dagligvarubutikerna) är framför allt
hemutrustningsbutiker såsom Elon, Granngården, Colorama och Dollarstore.
Marken direkt öster om rondellen, som skulle kunna verka till att förtäta
området, är idag oanvänd.
Utöver detta finns en tydlig barriär i form av väg 70 som hämmar det
sammanhållna intrycket och försvårar möjligheten att röra sig mellan butikerna.
Den direkta anslutningen till väg 70 bidrar dock till att förbipasserande
trafikanter enkelt kan ta del av den handel som är lokaliserad i området.
Dagligvaruhandeln vid Gussarvsrondellen är dock väl samlad i direkt
anslutning till rondellens av-/påfarter. Stora dagligvarubutiker är ofta tunga
”ankare” som ger stora flöden. Ofta kan flera aktörer komplettera varandra väl
och skapa en starkare handelsplats.

Källa: HUI Research
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Utflödet från sällanköpsvaruhandeln har stannat av…
Under den senaste tioårsperioden har handeln i Hedemora kommun utvecklats både positivt och negativt, beroende på vilken bransch som studeras. Dagligvaruhandeln
har haft en stabil tillväxt utifrån prisökningar, större format och ökat utbud i kommunen. Sällanköpsvaruhandeln har inte uppvisat samma positiva utveckling.
Utvecklingen ser snarlik ut i många mindre kommuner, men under senare år har minskningen planat ut i Hedemora kommun. I ljuset av det senaste årets etablering av
Dollarstore väntas dock situationen bli något mer stabil under kommande år då stora etableringar kan bidra till att hejda utflödet av köpkraft till omkringliggande
regioner.
Detaljhandelsomsättning Hedemora kommun 2007-2017 (mkr)
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Källa: Handeln i Sverige, HUI Research
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…men styrkan i Hedemoras handel ligger hos ett fåtal butiker
I termer av attraktion är det ofta ett brett utbud och stora kedjebutiker som lockar konsumenterna. Stora handelsplatser i omkringliggande regioner, till exempel
Borlänge, är svåra för en liten kommun som Hedemora att konkurrera med, men en lokal attraktionskraft finns i form av stora butiker i Hedemora tätort. I
dagligvaruhandeln betecknas dessa som ankarbutiker, det vill säga butiker med stora ytor som lockar en stor del av den lokala köpkraften. I sällanköpsvaruhandeln är det
i Hedemoras fall hemutrustningsbutiker som Elon, Dollarstore, Karl Hedin och Pickaboo som lyfter den lokala omsättningen. Utbudet i denna bransch är i linje med
den lokala befolkningens behov, och omsättningsnivån är faktiskt högre än nivån i jämförbara kommuner.
Beklädnads- respektive fritidshandeln indikerar dock stora utflöden av köpkraft ur Hedemora kommun, då dessa branscher kombinerat står för endast cirka 30 procent
av potentiell omsättning. Detta innebär att utflödet ur Hedemora kommun är cirka 70 procent inom beklädnadshandeln och fritidsvaruhandeln. Detta är i linje med
motsvarande kommuner i Hedemoras storlek. Verksamheter i dessa två branscher, såsom Duvan, Lundströms Skor och Sportringen, har svårt att på egen hand bibehålla
attraktionskraften när utflödet till exempelvis Borlänge är så pass omfattande.
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Underbranschindex i sällanköpshandeln, Hedemora kommun
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Café-/restaurangnäringen tar mark – men inte överallt
Café-/restaurangverksamheter har i många fall potential att skapa nya besöksskäl för en plats när mindre butiker slår igen. Under de senaste 20 åren har de svenska
hushållens konsumtion i café/restaurangbranschen ökat betydligt mer än livsmedelskonsumtionen. Samtidigt krävs det att en viss kritisk massa av befolkning finns att tillgå i
kommunen för att dessa verksamheter ska överleva. I Hedemoras fall krävs ett smalare erbjudande för att ha bärighet. Omsättningen i café-/restaurangbranschen är i
dagsläget 94 miljoner kronor, vilket innebär att cirka 40 procent av köpkraften hamnar någon annanstans än i kommunen. Ofta är det orter som har en stark besöksnäring
eller verkar som regioncentrum som har potential för nya etableringar. Att antalet gästnätter i Hedemora kommun är lågt (1 per invånare) jämfört med rikets snitt (4 per
invånare) indikerar att ingen väsentlig tillkommande efterfrågan från besökare kan räknas. Därmed bedöms potentialen sprungen ur besöksnäringen begränsad i regionen.
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Dagligvaruhandeln:
Omstrukturering snarare än nyetablering
•

HUI konstaterar i enlighet med tidigare redovisad beräkning (se avsnitt 3.6) att utrymmet
för etablering av ny handel i Hedemora kommun är begränsat. Inom dagligvaruhandeln
finns enbart utrymme för omstrukturering (flytt) eller möjligtvis nyetablering av en
mindre enhet (med risk för smärre kannibalisering på befintligt utbud).

•

Konsumentundersökningens resultat stöder HUI:s bedömning att inget väsentligt utflöde
av köpkraft inom dagligvaruhandeln finns i nuläget. Därmed bedöms ingen potential
finnas för större nyetableringar i kommunen. Fokusera därför främst på omstrukturering
av befintligt utbud eller etablering av en mindre enhet i form av en närlivsbutik.
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Sällanköpsvaruhandeln:
Låt marknaden sätta sig
•

För sällanköpsvaruhandeln är situationen något mer komplex. I dagsläget finns ett stort utflöde till omkringliggande
regioner (se sidan 76), särskilt inom fritidshandeln. Därmed bör beaktas att potentialen huvudsakligen finns inom
just detta segment. Samtidigt måste en eventuell etablering vara så pass efterfrågad och konkurrenskraftig vad
gäller pris och utbud att den klarar av att locka köpkraft som annars skulle gå till e-handeln.

•

Det koncept som går starkt i fysisk butikshandel i dagsläget är kedjebunden lågprishandel, som ofta har ett utbud
som spänner över flertalet segment inom sällanköpsvaruhandeln och därigenom konkurrerar med mer
branschspecialiserade butiker. Med hänsyn tagen till att kommunen i dagsläget har två lågprisaktörer, bör
försiktighet tillämpas vid frågor om nyetablering. Avvakta under ett par år med nya etableringar för att se hur
marknaden utvecklas. Annars riskerar befintliga mindre butiker att drabbas negativt.

•

Konsumentundersökningen visar att befolkningens nöjdhet med befintliga butikers utbud av leksaker är betydligt
lägre än motsvarande för övriga kategorier, vilket tyder på en viss potential för breddning av sortimentet i
befintliga butiker. Överväg som befintlig handlare att bredda sortimentet till att även omfatta leksaker. Vidare
visade undersökningen att den typ av butik som befolkningen saknar överlägset mest är en inredningsbutik. Även
möbler är tydligt efterfrågade bland de svarande. Därmed bedöms även en viss potential finnas för en aktör inom
heminredning, trots begränsat etableringsutrymme. Detta kan möjligen hejda utflödet till omkringliggande
regioner. Överväg eventuella etableringsförfrågningar från heminredningsaktörer. Det bör dock understrykas att
det som uttrycks i konsumentundersökningen endast är en önskelista, utan hänsyn tagen till faktiskt köpbeteende.
En önskan om nyetablering behöver ej innebära en ökad lokal konsumtion.
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4.2

Övergripande råd

81

Systembolaget måste behållas i city

1

•

Ett Systembolag har en särpräglad position på marknaden på grund av
alkoholmonopolet, och bidrar till att stora mängder människor besöker en
plats. Formatets attraktionskraft är att jämföra med så kallade
ankarbutiker inom livsmedelshandeln (till exempel stormarknader) som på
egen hand kan skapa stora besöksflöden. I snitt besöks ett Systembolag av
cirka 200 000-300 000 besökare per år. Systembolaget är ofta
samlokaliserat med större livsmedelsbutiker. Så är inte fallet i Hedemora,
varför det finns risk för att enheten flyttar närmare livsmedelsklustret vid

Gussarvsrondellen. För centrums överlevnad är det avgörande att
Systembolaget blir kvar, varför detta måste säkerställas inför framtiden.

82

Central livsmedelsbutik avgörande

2

•

Scenario A: I dagsläget saknas en stark livsmedelsbutik i
centrum. En livsmedelsbutik som lockar besökare till
Hedemora centrum är avgörande för en livskraftig
centrumhandel. I dagsläget ligger ortens livsmedelsbutiker

alla öster om Åsgatan och Österbyvägen, samtidigt som
knappt 60 procent av ortens invånare bor väster om
Åsgatan/Österbyvägen. Se över möjligheterna att för flytt av
någon av de befintliga livsmedelsbutikerna vid Moränget till
centrum.
•

Scenario B: Om ovanstående scenario ej är möjligt, undersök
om någon välkänd aktör vill etablera i närlivsformat. En
genomsnittlig närbutik har cirka 150 000 kunder per år.
Servicebutiksformatet bedöms ej vara tillräckligt då utbudet
vanligtvis är för begränsat (ej standardutbud av dagligvaror).
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Två vägar för livsmedel i centrum

3

•

Hökargallerian och Centrumgallerian har ej bärighet nog att stå starka var för sig. Samla och expandera utbudet i
anslutning till Centrumgallerian för att stärka centrumets identitet.

•

Scenario A: Omforma parkeringen i anslutning till Centrumgallerian. HUI:s rekommendation är att uppföra en fastighet
med en livsmedelsbutik i supermarketformat (omstrukturering i enlighet med tidigare presenterad slutsats på sidan 78) i
bottenplan , parkeringsdäck under jord och bostäder ovanför butiken. Denna fastighet bör knytas samman med befintlig
galleria genom ihopbyggnad för att höja attraktiviteten. Erforderlig totalyta för en butik i aktuellt läge är cirka 1 500
kvadratmeter.

•

Scenario B: Ett alternativt scenario är att etablera en mindre livsmedelsbutik i centrum, till exempel i Hökargallerian.
Detta förutsätter dock en utökning av gallerian samt ombyggnation, då ytorna i dagsläget är begränsade. Även andra
ytor är aktuella i centrum. En butik i närlivsformat bedöms kunna etableras utan att ha väsentligt negativ effekt på övriga
dagligvarubutiker på orten. Erforderlig totalyta för en närlivsbutik i det aktuella läget är 600-800 kvadratmeter.

84

Utveckla torgmiljö - skapa en attraktiv
samlingspunkt

4

•

Lyft miljön i korsningen Ämbetsgatan/Åsgatan. För att ytterligare förstärka bilden av platsen som
handelsdestination måste identiteten som central knutpunkt stärkas. I dagsläget upplevs Åsgatan som
en del av staden som snabbt kan passeras. Öka trivseln genom att omforma korsningen, och därigenom
intrycket av att besökaren har anlänt till Hedemoras mittpunkt. Allra mest önskvärt är om en torgmiljö
skapas istället för nuvarande korsning. HUI:s riksundersökningar visar att grönska är den tredje
viktigaste faktorn för att skapa en trevlig atmosfär i stadskärnan.
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Eftersträva ytterligare restauranger
snarare än caféer

5

•

Café-/restaurangverksamheter har i många fall potential att skapa nya besöksskäl
på en plats när mindre butiker slår igen. Samtidigt krävs det att en viss kritisk
massa av befolkning i kommunen finns att tillgå för att dessa verksamheter ska
överleva. Att kedjan Waynes Coffee stängde i Hedemora centrum, trots
cafénäringens tillväxt i större regioner, är en indikation på att cafémarknaden kan
vara mättad. Istället bedöms restaurangnäringen ha störst potential. Dock
kvarstår samma svårighet; att en tillräckligt stor kritisk massa finns samt att en ny
etablering måste vara tillräckligt attraktiv. På mindre orter är främst
snabbmatsformat gångbara då dessa attraherar en bred målgrupp som är
nödvändig för att uppnå tillräckliga försäljningsvolymer. Eftersträva etableringar
som erbjuder prisvärd, snabb mat samt särskiljer sig från befintligt utbud.

•

Korsningen Åsgatan/Ämbetsgatan har potential att bli en knutpunkt för lokala
restaurangverksamheter men är i dagsläget underdimensionerat för uppgiften.
Givet en omvandling av korsningens gatumiljö (i enlighet med råd 4) lämpar sig
denna plats bäst för ytterligare restaurangverksamhet. Närliggande Stora Torget
har god potential, men har ej tillräckligt med andra verksamheter i anslutning till
torget för att utnyttja denna potentialen.

Källa: Waynes Coffee
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Behåll centrum öppet för alla färdsätt

6

•

Strukturen av butiker längs Åsgatan bedöms vara god. Att trafiken leds genom
centrum ger ett naturligt flöde av bilburna konsumenter, ett färdsätt som 4 av 5
boende i Hedemora kommun helst använder vid shopping. HUI:s undersökningar på

riksnivå visar även att tillgängligheten är absolut viktigast vid valet av handelsplats –
65 procent av den svenska befolkningen prioriterar detta högst.
•

Om centrum stängs för biltrafik, finns risk för utslagning. Betänk i så fall istället
alternativet att etablera gåfartsgata i centrum för en bättre miljö för alla typer av
trafikanter (fotgängare, cyklister och bilister).
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Överväg konvertering av lokaler

7

•

Addera om möjligt andra besöksanledningar till stadskärnan utöver
handel och café/restaurang. Till exempel kontor, utbildning,
samhällsstöd, besöksverksamhet. Konvertera vakanta butiksytor till
andra ändamål såsom bostäder och service- och kulturverksamhet.

Foto: Calle Eklund
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Förbättra tillgängligheten – bygg rondell

8

•

Området delas idag av väg 70, vilket innebär att det är
komplicerat att röra sig från butikerna väster om vägen mot
butikerna öster om vägen även med bil. Utan bil är det ännu
svårare, då gång- och cykeltrafikanter ämnar besöka butiker
öster om vägen tvingas korsa rakt över. Etablering av en
rondell vid Kraftgatan skulle bidra till bättre tillgänglighet,
men också till en tydligare definiering av områdets
butiksutbud från Gussarvsrondellen upp till Kraftgatan.

89

Vägval för handeln längs väg 70

9

•

Eftersom handeln i området saknar naturliga kluster och är relativt
jämnt spritt är det svårt att ge en tydlig rekommendation för var en
eventuell ytterligare ansamling bör ske. Det som närmast liknar ett
kluster får anses vara området där de tre livsmedelsbutikerna är
lokaliserade i dagsläget. Särskilt då Dollarstore nyligen tillkommit i
direkt anslutning till Karl Hedin. Därefter är det cirka 600 meter
norrut till Elon som närmaste stora butiksenhet.

•

Med hänsyn tagen till detta bedömer HUI att ett vägval behöver
göras för handeln i området. Befintliga sällanköpsbutiker bör
samlas antingen (1) i norra delen i anslutning till Elon, eller (2) i
direkt anslutning till Gussarvsrondellen. Nyetablering är ej att
rekommendera, utan ovanstående resonemang är avhängigt att
butiker flyttar för att koncentreras i kluster. I ljuset av att
etableringsutrymmet i kommunen är begränsat ter sig alternativ
(1) mest gångbart. Detta är dock avhängigt viljan att flytta butiker.
Om en flytt inte är möjlig bör alternativ (2) prioriteras.

1

2

90

Släpp fram lokalt entreprenörskap

10

•

Värna och uppmuntra det lokala entreprenörskapet. Enskilda
eldsjälar kan lyfta hela ortens utbud och skapa attraktionskraft både gentemot lokalbefolkningen och utifrån besökande.
Lokalt engagemang ger lokal lojalitet!

Källa: mycketgutt.se
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Stå inte still – bli digital

11

•

Erbjudandena i fysiska och digitala butiker utvecklas konstant.
Utbudet i omkringliggande regioner som Borlänge förbättras och
förändras. Strukturomvandlingen mot digitaliserad handel går fort
och såväl svenska som utländska nätaktörer testar innovativa
lösningar. Om handeln i Hedemora kommun inte utvecklas,

hamnar kommunen efter i konkurrensen. Avsaknad av åtgärder
innebär ej oförändrat läge!
•

Betänk bruk eller implementering av e-handelsplattform på
aktörsnivå!

Foto: Jerry Brodin, dt.se
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För frågor om rapporten kontakta
........................................................................
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