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Abstrakt 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka konsumtionsmönster gymnasieungdomar i 

Nybro kommun har när det gäller handel av sällanköpsvaror. Genomförs köpen i Nybro 

eller åker de till kringliggande kommuner? Visar det sig att ungdomar i Nybro söker sig 

till andra kommuner för sina köp, vilka är de drivande krafterna bakom detta ? 

 

Undersökningen är baserad på en enkätundersökning som genomfördes på en 

Åkrahällskolan i Nybro kommun. 

 

Resultaten i undersökningen jämförs mot Walter Christallers centralortsteori. 

 

Undersökningen visar att gymnasieungdomar i Nybro kommun till störst del utför sina 

sällanvaruköp i Kalmar och nästan hälften av de tillfrågade lyfter fram det större 

utbudet som en viktig faktor. 

 

Resultaten lutas mot Christallers centralotrsteori där Kalmar räknas som centralort i 

förhållande till Nybro som är i periferin. Kalmars omland för sällanköpsvaror sträcker 

sig till Nybro. 
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1. Inledning 

 

En debattartikel i Barometern behandlar ämnet kring Nybro som en levande eller död 

handelsort. Det går att läsa att Nybro de senaste åren utsatts för extrem konkurrens i 

synnerhet från Kalmar. Det gäller främst sällanköpsvaror där index närmast halverats.
1
 

 

Nybro kommun i Småland är en kommun med knappt 20 000 invånare
2
. Utbudet på 

varor och tjänster är begränsat. Det finns ett basutbud av varor och tjänster för att 

tillgodose den lokala befolkningens behov, men det är knappast så att människor 

kommer till Nybro för att handla. Tre mil bort ligger Kalmar med cirka 60 000 

invånare
3
. En naturlig följd av detta är ett större utbud av varor och tjänster som lockar. 

Lägg därtill förbindelser med regelbundna avgångar med såväl tåg som buss. 

 

Det är en utmaning för mindre kommuner att kunna upprätthålla en stark position när 

det gäller handel och service. Större, närliggande kommuners satsningar på centrum- 

och externhandel slår hårt på den mindre kommunen som inte har muskler att svara för 

konkurrensen. Följderna blir en tuffare situation för den mindre kommunen att kunna 

behålla sina invånares köpkraft inom kommunens gränser och i senare led en minskning 

av lokala arbetstillfällen. 

 

Det finns ett osynligt förhållande mellan olika städer. Storlek, avstånd, infrastruktur 

mm. är faktorer som i allra högsta grad påverkar hur detta förhållande ser ut. Den större 

staden har alltid lockat med sitt utbud av varor och tjänster. Det finns fler butiker, mer 

att handla och mer att göra. Detta är incitament för människor som bor i kringliggande 

städer att besöka centralorten för att uträtta ärenden av dessa slag.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.barometern.se/opinion/insandare/nybro-som-handelsort-eller(1634595).gm 

2
 www.scb.se 

3
 Ibid 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka konsumtionsmönster gymnasieungdomar i 

Nybro kommun har när det gäller handel av sällanköpsvaror. Genomförs köpen i Nybro 

eller åker de till kringliggande kommuner? Visar det sig att ungdomar i Nybro söker sig 

till andra kommuner för sina köp, vilka är de drivande krafterna bakom detta? 

 

1.2 Frågeställningar 

 I vilken stad utför ungdomar i Nybro oftast sina köp av sällanköpsvaror? 

 Om de söker sig till andra kommuner, vilka incitament liggare bakom detta? 

 Finns det några samband mellan ungdomarnas konsumtionsmönster av 

sällanköpsvaror som kan kopplas till Christallers centralortsteori? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att undersöka konsumtionsvanor hos ungdomar i Nybro 

kommun. Ungdomarna går på gymnasiet och konsumtionsvanorna avser endast 

sällanköpsvaror. Vad som är sällanköpsvaror beskrivs senare i studien. 

 

1.4 Definitioner 

Detaljhandel kan definieras som handel där varor kan köpas enskilt. Den är 

konsumentinriktad och kan bedrivas från butik, torg eller Internet.
4
 Detaljhandeln är den 

sista länken i produktions- och distributionsprocessen. Dess roll är att från produktionen 

överföra varor och tjänster anpassade för olika behov, krav och förväntningar.
5
 

 

I enkätundersökningen benämns Kalmar City (Kvarnholmen) som ”Kalmar C” och 

Hansa City som ”Kalmar H”. 

 

Sällanköpsvaror definieras som konsumentvaror som inhandlas mer sällan än till 

exempel dagligvaror.
6
 Exempel på sådana är kläder, skor, elektronik, sportartiklar etc. 

 

 

 

 
                                                 
4
 Nationalencyklopedin. 

5
 Tonndorf, s 13. 

6
 Nationalencyklopedin. 
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2.  Metod 

I detta kapitel beskrivs vilken metod som använts vid genomförandet av 

undersökningen. Det går även att läsa om processen vid skapandet av en enkät som är 

relevant utifrån syftet och frågeställningarna. 

 

2.1 Undersökningsmetodik 

Studien har som uppgift att undersöka gymnasieungdomar i Nybro kommun och deras 

förhållande till centralorten Kalmar när det gäller konsumtion av detaljhandelsvaror. 

Undersökningen genomförs på gymnasiet i Nybro kommun. Som underlag för 

undersökningen har en enkätundersökning använts. Enkätundersökningen ligger till 

grund för hela undersökningen och syftar till att få fram kvantitativa data som med 

lätthet går att sätta i sitt sammanhang. Eftersom undersökningen ska grunda sig i 

jämförbara uppgifter mellan olika grupper och sedan ska analyseras och uttryckas med 

siffror anser jag att den kvantitativa metoden lämpar sig bäst för studien.
7
 

 

Det är alltid en avvägning att avgöra kring vilken metod en studie ska byggas. 

Anledningen till valet av en kvantitativ metod framför en kvalitativ är främst att den 

kvantitativa metoden har en träffsäkerhet när det gäller att beskriva samhälleliga 

förhållanden. Den kvantitativa metoden anses också av många forskare vara en mycket 

givande metod i synnerhet i det samhälleliga arbetet.
8
 Vidare är den kvantitativa 

metoden gynnsam när man i sin studie vill ha en bredd bland sina respondenter och 

använda sig av ett relativt stort antal personer. Ett stort urval ger en möjlighet att 

undersöka var fler personer står i förhållande till studiens frågeställningar. För att ta 

reda på vad en viss procent av urvalet står i respektive frågor anses den kvantitativa 

metoden som allmänt rådande.
9
 

 

Det finns självklart fördelar och nackdelar med alla metoder, vilken man än använder 

sig av. Såväl som den kvantitativa metoden har vinster, har den även begränsningar som 

är viktigt att vara medveten om. Allt kan inte redovisas i en kvantitativ studie och 

bakomliggande orsaker till ett visst ställningstagande tas ej i beaktning. 

 

                                                 
7
 Esaiasson m.fl. Sid 219. 

8
 Holme, I. Sid. 161. 

9
 Trost, J. Sid. 22. 
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 I det läget säger en kvalitativ metod mer kring varför en person tycker på det ena eller 

andra sättet genom exempelvis en djupintervju. Med dessa tydliga begränsningar som 

kännedom kan man ha stor nytta av den kvantitativa metoden som underlag för sina 

studier.
10

 

 

2.2 Enkäten 

Som grund för studien har en enkätundersökning använts om datainsamlingsmetod. 

Syftet med enkäten är att skapa en bild över hur populationen ställer sig i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Det finns två metoder att fråga människor på: 

informantundersökning eller respondentundersökning.
11

 En informantundersökning 

vänder sig till ett vittne till en företeelse som bidrar med sin bild av sanningen. 

Informanten blir i denna metod ett vittne. Respondentundersökningen syftar i stället till 

att undersökningspersonen ger sin syn och sina tankar på en företeelse.
12

 

 

I denna studie har jag använt mig av en respondentundersökning. Skälet till detta är att 

undersökningspersonerna fungerar som respondenter och återger sina egna 

konsumtionsmönster och sina tankar kring varför de ser ut som det gör utifrån fasta 

svarsalternativ. 

 

2.3 Enkätens utformning 

En enkät innehåller frågor med fasta svarsalternartiv som är kopplat till ett specifikt 

syfte. Enkäten besvaras individuellt av respondenten. I detta fall har jag använt mig av 

en gruppenkät, d.v.s. samma enkät besvaras av en grupp människor vid samma 

tillfälle.
13

 

 

För att genomföra undersökningen användes en kvantitativ metod. I detta fall innebär 

det fasta svarsalternativ som kan analyseras och översättas till siffror. Siffrorna ska 

analyseras och sätts samman till statistiska mönster.
14

 

 

Enkäten utformas med en tydlig grund utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

                                                 
10

 Holme, I. Sid. 153.  
11

 Esaiasson m.fl. Sid. 253. 
12

 Esaiasson m.fl. Sid 254. 
13

 Ejlertsson, G. Sid. 8. 
14

 Trost, J . Sid. 17. 
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Det är ett pusslande fram och tillbaka kring vilka frågor som ses som relevanta och 

tydliga för respondenterna. Frågorna är standardiserande med fasta frågor och 

svarsalternativ, vilket ger en tydlighet och möjliggör ett större antal respondenter. Det 

blir även lättare att sammanställa svaren och utifrån dessa se tydliga mönster.
15

 

 

En svaghet i enkätundersökningar är att det inte går att ha lika många frågor. Det går 

inte heller med samma tydlighet ställa följdfrågor för att förstärka eller förtydliga ett 

visst ställningstagande som vid intervjuer. Detta kan leda till en risk för missförstånd 

vid enkätundersökningen som inte synliggörs i studien. Följdfrågor kan ge en klarare 

bild av vad respondenten menar och de får en chans att förklara sig på ett annat sätt.
16

 

En av de största negativa aspekterna med enkätundersökningar är bortfallet. 

Respondenten kan med lätthet välja att inte svara alls, eller göra helt tvärt emot 

instruktionerna. Dessa insamlade enkäter får man vis sammanställningen räkna som ett 

bortfall och får därmed ingen tyngd i sammanställningen av resultatet. Det är också 

svårt att värdera uppriktigheten och seriositeten i svaren. 

 

2.4 Population, antal och urval 

En enkätundersökning ställer krav på att fundera kring vilka studien i första hand avser. 

Den grupp det slutligen blir, är undersökningens population.
17

 

 

Populationen för den här studien är elever på gymnasiet i Nybro kommun. Det går inte 

undersöka vad alla ungdomar i Nybro kommun står i de aktuella frågorna, därför gör 

man ett urval, eller ett stickprov om man så vill, på populationen. Resultatet ska vara 

representativt för vad hela populationen står för.
18

 

 

Vad som är viktigt när ett urval tas fram är att alla i populationen har samma möjlighet 

att komma med i urvalsgruppen. Det innebär för den här studien att alla i skolelever på 

gymnasiet i Nybro kommun har samma möjlighet att komma med i urvalsgruppen. Jag 

använde mig av en slumpmässig metod som heter klusterurval.
19

 

 

                                                 
15

 Ejlertsson, G. Sid. 11. 
16

 Ejlertsson, G. Sid. 12. 
17

 Trost, J. Sid. 24. 
18

 Ejlertsson, G. Sid. 16. 
19

 Ejlertsson, G. Sid. 16. 
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I Nybro kommun finns en gymnasieskola. Jag förhandsbestämde att slumpa fram tre av 

skolans nationella program. Detta gjordes genom lottning. Skolans elva program skevs 

på varsin lapp, varpå det drogs fram tre av skolans nationella program. Jag valde tre för 

att få en spridning över skolans population.  Därefter bestämdes i vilken årskurs 

undersökningen skulle utföras. Metoden jag använde då innefattade en tärning. För 

varje nationellt program motsvarade tärningens nummer olika årskurser. Tärningens 

sidor ett och två var årskurs ett, sidorna tre och fyra var årskurs två och sidorna fem och 

sex var årskurs tre. På detta sätt slumpades tre olika klasser fram. 

 

2.5 Statistisk analys 

Vad man får ut för information från en enkätundersökning beror till stora delar på hur 

enkätundersökningen utformas och syftet med enkäten. Det bör i ett tidigt skede finnas 

en tanke på hur resultatet av enkäten ska sammanställas och redovisas.
20

 För den här 

undersökningen har resultatet genomgått en statistisk analys, som är ett hjälpmedel att 

sammanställa en större mängd data.
21

 

 

Svaren har sammanställts genom att ett procenttal räknas fram för respektive 

frågeställning. När frågorna analyseras utifrån syftet och frågeställningarna tas även 

ett procenttal tas fram som fastställer vad enskilda grupper i populationen anser i en 

fråga.  

 

2.6 Enkätundersökningens genomförande 

När de olika programmen och klasserna valts ut till urvalsgrupp är det dags för 

enkätundersökningen. Det finns ett par viktiga saker att ta hänsyn till det här skedet för 

att allt ska gå rätt till. Det första är att ta kontakt med de aktuella klassernas 

klassföreståndare. Det är viktigt att presentera sig själv och syftet med studien på ett 

korrekt sätt. Det var inga problem att få deras tillåtelse för ett genomförande av studien. 

Därefter gav jag klassföreståndarna i uppgift att ta fram ett tillfälle som de ansåg 

passande. Jag mailade i förväg ut enkätundersökningen till de berörda lärarna där de 

fick möjlighet att ha synpunkter och en sista chans att säga nej till undersökningen. 

Tillsammans med enkäten skickade även ett missivbrev ut. Ett missivbrev är ett 

följebrev där jag beskriver syftet med undersökningen.  

                                                 
20

 Holme, I. Sid. 199. 
21

 Esaiasson m.fl. Sid. 372. 
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I brevet finns även sådant som vilken population jag riktar sig mot, hur urvalet gått till 

och vem som gör undersökningen.
22

 

 

Precis innan jag skulle dela ut enkätundersökningen i klassrummet presenterade jag 

både mig själ och även min studie. Vilket syfte studien har och lite kort bakgrund till 

ämnet. Jag frågade eleverna om det var något oklart och när jag förvissat mig om att så 

inte var fallet svarade eleverna på enkätundersökningen. Jag tackade eleverna och 

läraren för deras deltagande och samlade in undersökningen. 

                                                 
. 
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3. Bakgrund 

 

Centralortsteorin är utvecklad av Walter Christaller 1933 som utgår från att varor och 

tjänster har en viss räckvidd och olika stort kundunderlag, vilket påverkar städers 

storlek och avstånd till varandra. Centralorter är de orter som har ett stort utbud av varor 

och tjänster och på så sätt kan försörja ett stort kundunderlag. När räckvidden är nådd 

för en centralort tar ett annan vid. Mellan centralorterna  finns mindre lokala centrum 

med ett mindre utbud av varor och tjänster med en kortare räckvidd.
23

 

 

Inom geografin används ofta begreppet centrum-periferi. Detta begrepp grundlades på 

1800-talet och kan appliceras på alla nivåer. Under den tidiga industrialiseringen ansågs 

England som föregångsland vara centrum och resterande länder periferin. I takt med att 

industrialiseringen spreds, försköts centrumbegreppet från England till hela den 

industrialiserade världen. I stället fick vi ett centrum - periferi - förhållande mellan i-

länder och u-länder. De koloniserade länderna hamnade verkligen i periferin. Det finns 

även skillnader inom dessa regioner. Även om Sverige som i-land kan ses som en del av 

centrum, finns det centrum-periferi – förhållande inom landet, mellan stad och 

landsbygd. Generellt kan man säga att i centrum finns det en god arbetsmarknad med 

relativt många välbetalda arbeten. Även utbildningsnivån ligger högre i dessa områden.  

Det omvända gäller för periferin där arbetsmarknaden är mer osäker. Man fungerar mer 

som arbetskraftsreserv och råvaruproducent och utbildningsnivån är lägre.   

 

Sällanköpshandeln har under en lång tid visat på tråkiga trender i Nybro kommun. 

Försäljningsindex för sällanköpsvaror låg 2008 på 69. Detta kan jämföras med Kalmar 

som under samma år låg på 172.
24

 Enkelt innebär detta att en kommun som har ett index 

på under 100 tappar köpkraft till andra kommuner och de som har ett index över 100 tar 

köpkraft från andra. Kalmar har med andra ord 2008 ett värde där invånare från andra 

kommuner handlar nästan lika mycket som kommunens egna invånare. Dessa siffror har 

2010 förstärkts där Kalmar ligger på ett index på 205 och Nybro tappat ytterligare till 

60
25

. Nybro fortsätter med andra ord att tappa konsumenter inom detaljhandeln till 

andra kommuner, något som på sikt kan få förödande konsekvenser för en ort. Vid ett 

index på under 50 uteblir all form av nyetablering och en negativ spiral mot en döende 

                                                 
23

 Nationalencyklopedin 
24

 Eriksson, s 6. 
25

 Intervju med Inge Ivarsson. 
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stadskärna är oundviklig
26

. Av det konsumtionsunderlag som finns i Nybro förloras 

ungefär 200 miljoner kronor om året till Kalmar och andra kommuner. 
27

 Ivarsson 

hävdar att om dessa pengar i stället skulle konsumeras i Nybro skulle det leda till ett 

hundratal arbetstillfällen i Nybro handelsort
28

. För att stoppa den negativa spiralen görs 

idag ett antal åtgärder. Den största satsningen ser vi i ett EU-projekt värt fem miljoner 

där det satsas främst på kompetensutvecklingen hos företagarna
29

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
26

 Eriksson, s 6. 
27

 Intervju med Inge Ivarsson. 
28

 Ibid. 
29

 Ibid. 
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4. Teori 

I det här kapitlet beskrivs Walter Christallers teori om förhållandet centrum- periferi. 

Teorin ligger till grund för att analysera resultatet av enkäten och svara på tredje 

frågeställningen. 

 

Det finns omfattande studier som visar på hur städer växer fram, var de är geografiskt 

belägna och städers förhållande till varandra. En viktig drivkraft vid utveckling av 

städer har varit behovet av närhet. Närhet mellan människor, anläggningar och 

verksamheter. Att finnas tillsammans ger upphov till fördelar såsom att driva fram 

kollektiva nyttigheter för medborgarna, men även nackdelar som miljöpåverkan.
30

 

Dessa kollektiva nyttigheter kan till exempel vara närhet till arbetskraft, utveckling av 

infrastruktur etc.
31

  

 

Geografiskt finns två olika typer av närhet som är av intresse att observera. Det ena är 

territoriell närhet och likställas med fysisk närhet eller täthet, grannskap. Det andra är 

närhet i nätverk och kan beskrivas med att människor, bebyggelse och anläggningar kan 

vara i närhet av varandra utan att vara det i fysisk mening. Detta möjliggörs med 

utvecklade transport- och kommunikationssystem och sammanbinds i ett nätverk.
32

 

 

Det finns en grundläggande princip som talar om för oss att människor strävar efter att 

minimera besvär och kostnader när de ska förflytta sig. Utifrån denna princip grundade 

den tyske geografen och ekonomen Walter Christaller centralortsteorin i början på 

1930-talet
33

. Detta är en teori som används för att förklara tätorters lokalisering. 

Grunden i teorin går ut på att i alla städer och centrala orter finns ett utbud av 

detaljhandel och service som täcker den egna befolkningens behov. Det finns dessutom 

ett överskott som ska tillgodose efterfrågan av varor och tjänster i omgivande städer. 

Attraktionsvärdet för dessa varor och tjänster utgör grunden för en hierarki där en 

centralort dominerar över omgivande orter när det gäller viljan hos människor att välja 

var konsumtionen ska ske 
34

  

 

                                                 
30

 Törnqvist, 1996, s. 73. 
31

 Ibid. 
32

 Ibid 
33

 Jordan-Bychkov & Domosh, 2003, s. 376. 
34

 Törnqvist, 1996, s. 75 
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En centralorts påverkan på omkringliggande orter avtar med avståndet. Det finns alltså 

en yttre gräns för när en vara eller tjänst inte längre är intressant för omlandet. Desto 

mer unik en vara eller tjänst är, desto större blir dess omland. Alltså konsumenterna är 

mer benägna att förflytta sig över större avstånd för att konsumera den. I 

centralortsteorin finns det begrepp som syftar på just detta; centralitet och räckvidd
35

. 

Hög centralitet visar på ett utbud av varor och tjänster med stor räckvidd. En stad med 

hög centralitet erbjuder förutom dagligvaror även ett stort utbud av sällanköpsvaror och 

exklusiviteter som kräver stora kundunderlag.  

Mitt emellan två orter med hög centralitet finns det en svaghetszon där utbud på varor 

och tjänster är låg.
36

 

 

Utifrån begreppen centralitet och räckvidd uppstår ett hierarkiskt läge för centralorterna 

och dess omkringliggande omland. Christaller skapade sedan ett hexagonalt mönster 

utifrån de givna förhållandena mellan orterna. Detta var enligt Christaller den optimala 

lösningen på hur städer och dess omland skulle se ut för att minimera 

transportavstånd.
37

 

 

I Sverige har Christallers centralortsteori spelat stor betydelse för kommunindelningen. 

Det ansågs att 8000 invånare var en minimigräns för hur liten en kommun kunde vara. 

8000 invånare var ett tröskelvärde för att kunna driva en högstadieskola vilket var ett 

grundkrav för en kommun. Tröskelvärdet för en livsmedelaffär är mindre än för en 

elektronikaffär. Därför finns det livsmedelaffärer i små orter, men kanske bara 

elektronikaffärer i den större centralorten. Det bildas en hierarki av orter där en ort av 

högre ordning alltid erbjuder samma service som den mindre orten, men dessutom alltid 

fler servicefunktioner.
38

 Utgångspunkten är att i alla städer och centrala orter finns 

detaljhandel och service som svarar för den egna befolkningens behov. Där finns 

dessutom ett överskott av varor och tjänster som svarar mot sitt omlands efterfrågan. 

Inom detta dominerar en centralort över sitt omland. 

 

 

 

                                                 
35

 Jordan-Bychkov & Domosh, 2003, s. 376 
36

 Törnqvist, 1996, s. 76 
37

 Ibid 
38

 Ibid 
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5. Resultat 

Här presenteras resultatet från enkätundersökningen. 

 

Undersökningen gjordes i tre olika klasser på gymnasiet med ett totalt underlag på 

femtiosju elever. Alla elever var närvarande vid undersökningstillfället. Fördelningen 

mellan könen var 25 killar och 32 tjejer. 

 

Fråga 1: 

Jag handlar kläder oftast i: 
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    Fig 1. 

 

Samtliga elever svarade på frågan var de oftast handlar sina kläder. I Nybro var det fem 

respondenter som oftast handlar sina kläder, i Kalmar C var det trettio, Sexton i Kalmar 

H och sex på annat håll. Av de sex som uppgav att de handlar kläder på annat håll, 

handlade det i alla sex fall om att det rör sig om näthandel. Intressant är att totalt 

fyrtiosex av femtiosju åker till Kalmar för inhandling av kläder. 
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Fråga 2 

Jag handlar skor oftast i: 
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    Fig 2. 

På frågan om var respondenterna oftast handlar skor såg svaren ut enligt följande. 

Ytterligare en elev hamnar i Nybrokolumnen och når sex svar. Kalmar C har tjugotvå 

och Kalmar H har tjugoen svar. Annat får åtta svar och även här handlar det i samtliga 

fall om näthandel. Samma trend håller i sig och Kalmar får totalt fyrtiotre av femtiosju 

svar.  

 

Fråga 3 

Jag handlar elektronik oftast i: 
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    Fig 3                                                                           
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På fråga tre när det handlar om elektronik skiljer sig svaren något åt från de två första 

frågorna. Nybro ligger fortsatt lågt på fem kryssade svar. Kalmar C fick tio svar 

samtidigt som Kalmar H fick tjugofem svar. Kolumnen annat når också sin högsta nivå 

med sjutton svar. Även i detta fall handlar det om handel på nätet för samtliga.  

 

Fråga 4 

Jag handlar sportartiklar oftast i: 
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    Fig 4 

På fråga fyra når Nybro sin högsta nivå med femton kryssade svar. Kalmar C får 

tjugotvå svar och Kalmar H får tio svar. Näthandeln lockar tio av femtiosju när det 

gäller inköp av sportartiklar. I denna fråga är det minst skillnad mellan Nybro och 

Kalmar som handelsort. Nybro har femton jämfört med Kalmars trettiotvå och då har 

jag bortsett från näthandel då det är svårt att fastställa handelsort. 
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Fråga 5 

Om ni handlar sällanköpsvaror på annan ort än bostadsort, vad är då det 

största skälet till detta? 
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     Fig 5 

På fråga fem som handlar om vad det främsta skälet till handel på annan ort än 

bostadsort blir det ganska tydligt vad det är som drar och som är viktiga incitament. 

Tjugosju svar handlar om att det är utbudet som är den viktigaste dragningskraften. Fem 

respondenter tycker att det är priserna som lockar och sjutton tycker att det är bättre 

butiker. Sex respondenter tycker att det finns mycket bättre mat/fika- möjligheter i 

närhet till butikerna och två har svarat annat. I båda fallen hänvisas jag till att det blir en 

bättre och roligare utflykt att åka iväg och handla. 
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Fråga 6 

Om ni handlar på annan ort, hur tar ni er oftast dit? 
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     Fig 6 

Det vanligaste transportsättet till handel på annan ort är tåg, trettiotvå respondenter 

svarade detta. Åtta svarade att buss är vanligaste transportfärdmedlet och sjutton 

svarade bil. Ingen svarade något annat. 

 

Totalt 

Vid en sammanslagning av dessa fyra olika sällanköpsvaror och var de olika köpen 

oftast görs får vi följande tabell. 
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     Fig 7 

Studien visar tydligt på var ungdomar i Nybro kommun gör sina inköp av 

sällanköpsvaror. Totalt sett på de fyra olika kategorierna svarade respondenterna att de 



  
 

17 

oftast gör sina köp i Nybro i trettien av fallen. Detta ger ett procenttal på cirka tretton 

och en halv procent. I Kalmar centrum görs inköpen oftast i åttiofyra av fallen, vilket 

ger en procentsiffra på cirka trettiosju procent. I Kalmar Hansa city görs köpen i 

sjuttiotvå fall och ger en procentsiffra på cirka trettien och en halv procent. Slutligen 

görs köpen på annat håll fyrtioen gånger och i alla dessa fall handlar det om att köpen 

görs på Internet. Detta ger en procentsiffra på arton procent. En intressant 

sammanslagning kan dessutom göras med att slå ihop Kalmar centrum och Kalmar 

Hansa citys siffror vilket ger en procent på knappt sextioåtta och en halv. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskutteras  svaren från enkätundersökningen. Svaren ska sättas i sitt 

sammanhang och diskutteras utifrån studiens frågeställningar. Jag är medveten om att 

det utifrån studien är svårt att dra långtgående analyser och slutsatser. 

 

Den totala siffran i studien visar på att målgruppen gör sina sällanköp i Nybro endast i 

tretton och en halv procent av fallen. Nybros index i målgruppen ligger därmed på 

tretton och halv procent för och för just den här kategorin av varor. Det skulle 

naturligtvis kunna göras en större undersökning med större målgrupp och fler varor, 

men inom denna uppsats ramar skulle det bli en för omfattande studie. Det man dock 

kan säga utifrån de siffror jag fått fram är att Nybro handel står inför stora utmaningar. 

Dessa siffror är tydliga och kan inte misstolkas. I målgruppen finns det ett tydligt 

konsumtionsmönster som gör att mycket pengar konsumeras i annan kommun än 

hemkommunen. Detta skulle kunna betyda att om de konsumtionsmönster som idag 

finns hos ungdomar i Nybro kommun håller i sig, går handeln i Nybro en mörk tid till 

mötes där detaljhandelsindex riskerar att sjunka ytterligare. Som jag tidigare redovisat 

är ett index på femtio ett slags riktmärke att hålla sig emot. Kommer en kommun under 

den gränsen upphör egentligen all form av nyetablering och handeln går en död till 

mötes och många nuvarande arbeten och framtida arbetstillfällen försvinner och därmed 

viktiga skatteintäkter för kommunen. Det kan naturligtvis också vara så att dessa siffror 

alltid legat högt för just den här målgruppen, att människor ju äldre de blir tenderar att 

göra fler av dessa sällanköp i hemkommunen och på så sätt också hjälpa till att hålla 

index kring de siffror som redovisas idag. Jag har inte sett någon tidigare studie för den 

aktuella målgruppen, men det skulle vara intressant att göra en uppföljning på denna 

studie för att se vilka tendenser som finns.  

 

En intressant iaktagelse uppenbarar sig för handeln i Nybro på frågan om var 

målgruppen söker sig oftast för inköp av sportartiklar. Hela tjugosex procent gör oftast 

sina inköp av denna kategori varor i Nybro. Det är en siffra som ska vägas mot det 

totala indexet på tretton och en halv procent och med andra ord har en dubbelt så hög 

frekvens som genomsnittssiffran. Det går bara utifrån den här studien spekulera i vad 

detta kan bero på, men det kan konstateras att detaljhandeln inom sportartiklar gör något 

rätt som inte andra kategorier klarar av. 
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Sett utifrån antal köp totalt i studien blir siffrorna tydliga var målgruppen gör sina inköp 

av sällanköpsvaror. I studien görs totalt tvåhundratjugoåtta köp varav 

etthundrafemtiosex görs i Kalmar city eller Kalmar hansa city. Det betyder att sextioåtta 

procent av målgruppens sällanköp görs på något av de här två alternativen. Det finns ett 

cementerat konsumtionsmönster i målgruppen där dessa köp görs i på något av de stora 

handelscentra som finns i Kalmar. Åt det håll studien pekar är det så att en hel del 

pengar konsumeras i Kalmar i stället för Nybro, vilket naturligtvis ger arbetstillfällen 

inom handeln i Kalmar. Dessa arbeten finns det naturligtvis möjlighet för ungdomar i 

Nybro att söka också, En minskning av arbetstillfällen inom handel i Nybro betyder 

med andra ord inte per automatik att det finns mindre arbeten för målgruppen att söka. 

Det är fullt möjligt att söka andra arbeten än de i hemkommunen, dock finns det en 

möjlighet att dessa har fler sökande och en tuffare konkurrenssituation.  

 

Näthandeln berörs inte särskilt mycket i studien, men det blir tydligt när resultaten 

redovisas att om det sker köp på annat ställe än i Kalmar eller i Nybro är det på nätet det 

sker. Det skulle naturligtvis kunna geografiskt bestämma var de olika nätköpen sker 

utifrån var företagen är baserade, men i denna studie är det inte intressant. Det som 

däremot är intressant är att totalt arton procent av målgruppen oftast gör sina sällanköp 

på Internet. Resultatet visar också att det är främst elektronik som köps på Internet. 

Orsaken till detta kan naturligtvis vara många, men en vanlig elektronisk pryl i 

målgruppen är mobiltelefonen och där verkar de olika operatörerna lyckats i sin 

marknadsföring kring fördelar att genomföra dessa köp via Internet. En annan 

bidragande orsak till att näthandeln är relativt stor kan vara en allt mer öppne debatt 

kring betalningssäkerhet på Internet och konsumentens fullständiga rättighet att 

returnera och reklamera varor köpta på Internet. 
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7. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser jag drar utifrån svaren på enkätundersökningen 

kopplat till uppsatsens frågeställningar. 

 

Studiens första frågeställning handlade om var målgruppen genomför sina köp av 

sällanköpsvaror. Ett tydligt resultat redovisas och svaret på frågan blir att det till största 

del genomförs i Kalmar. 

 

Den andra frågeställningen syftar till att ta reda på vilka incitament som ligger bakom 

till handel på annan ort än i hemkommunen. Jag är medveten om att alternativen och 

svaren på den delen av enkäten ger en enkel och kanske inte en fullt så mångfacetterad 

bild av de egentliga orsakerna. Det kan finnas fler skäl en de som uppgetts i svaren, 

dock fanns det en möjlighet för respondenterna att på alternativet ”annat” ge en egen 

bild av deras egentliga orsaker till handel på annan ort. Jag väljer dock att redovisa 

resultatet och ta med det i analysdelen bara som en fingervisning om vad målgruppen 

tycker. En stor del, fyrtiosju procent, säger att det är det större utbudet som är 

anledningen till att det konsumeras i Kalmar. Detta kan ses som ett bra skäl då Kalmar 

naturligtvis med sin större folkmängd har ett större utbud på butiker och därmed ett 

större utbud. Många av de stora kedjorna har inte bara en utan två butiker i Kalmar, där 

det numera är vanligt att respektive butik profilerar sig med olika sortiment vilket leder 

till att det totala utbudet ökar. Inte lika många, endast nio procent, anger priserna som 

skäl till handel på annat sätt än i hemkommunen. Det betyder alltså att det sällan är 

priset som blir den avgörande faktorn för konsumtion i Kalmar. Nästa svarskategori 

hänger i ärlighetens namn mycket ihop med den första som var utbud. Bättre butiker 

kan förutom större utbud ses som en butik med snyggare inredning, bättre personal osv. 

Trettio procent har svarat att det är den största anledningen till handel på annan ort än i 

Nybro, men det går inte att utesluta att många av dem menar att det är pga. av ett större 

utbud. Det som dock går att säga är att butikerna med personal, utbud, inredning osv. 

som faktorer påverkar var målgruppen konsumerar. Ungefär tio procent väljer att nämna 

möjligheter till fika- och matmöjligheter som främsta orsak. Det går att sätta i ett 

sammanhang där en slags helhetsupplevelse krävs av konsumenten. Det räcker inte 

längre med butikerna, utbudet, priserna osv. Detta går att ses hos t.ex. IKEA och vad 

deras varuhus numera kan erbjuda förutom just handel med deras ursprungssortiment. 

De har restauranger, kaféer, barnpassning allt för att ge konsumenten så mycket som 
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möjligt. Samma diskussion finns inom idrottsvärlden som kan ses som en form av 

underhållningsindustri där det konsumeras underhållning. Tidigare var det själva 

evenemanget i sig som stod i centrum. Numera ställs högre krav på komfort, service och 

andra bekvämligheter. Konsumenten kräver helt enkelt mer än själva produkten numera 

och det visar sig lite i studien. 

 

Förhållandet mellan Nybro och Kalmar kan i viss bemärkelse beskrivas utifrån 

centralortsteorin. Det är tre mil mellan orterna och det finns även en närhet i nätverk 

med den befintliga infrastrukturen mellan orterna. En majoritet av respondenterna har 

uppgett att de tar sig till och från Kalmar med antingen tåg eller buss. Den etablerade 

infrastrukturen med tåg och buss som alternativ bidrar enligt undersökningen till att 

målgruppen söker sig till Kalmar för konsumtion. Varken tåg eller buss kan uppfattas 

som krångligt eller dyrt av målgruppen med tanke på i vilken utsträckning den utnyttjas. 

Målgruppens konsumtionsmönster i Kalmar förljer enligt undersökningen ett mönster 

där Kalmar kan ses som centralort i förhållande till Nybro som befinnder sig i periferin. 

Kalmars sällanköpsvaror har ett omland som sträcker sig till Nybro.
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9. Bilagor 

 
Intervjufrågor: Inge Ivarsson 

 

1. Beskriv Nybros handelsindexutveckling. 

2. Hur mycket kapital försvinnner årligen och konsumeras i andra kommuner i 

detaljhandeln? 

3. Hur många arbetstillfällen tappar Nybro kommun pga detta? 

4. Vilka åtgärder tar Nybro kommun till för att vända trenden med sitt 

handelsindex? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

II 

Enkätundersökning 

 

1: Jag handlar kläder oftast i: 

 

a)Nybro b)Kalmar C c)Kalmar H d)Annat ( Var i så fall?) 

 

2: Jag handlar skor oftast i: 

 

a)Nybro b)Kalmar C c)Kalmar H d)Annat ( Var i så fall?) 

 

3: Jag handlar elektronik oftast i: 

 

a)Nybro b)Kalmar C c)Kalmar H d)Annat ( Var i så fall?) 

 

4: Jag handlar sportartiklar oftast i: 

 

a)Nybro b)Kalmar C c)Kalmar H d)Annat ( Var i så fall?) 

 

6: I det fall ni handlar sällanköpsvaror på annan ort än Nybro, vad är den främsta 

orsaken till det? 

 

a)Bättre utbud   b) Bättre pris     c) Bättre mat/fika-möjligheter   d) Fler / bättre butiker   

e) Annat (Vad i så fall?) 

 

7: Om ni handlar på annan ort, hur tar ni er oftast dit? 

 

a)Tåg b)Buss c)Bil d)Annat (Vad i så fall?) 

 

 

 

 

 

 

 


