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Sammanfattning 

Handeln i Sverige är under stark omvandling – inköpen via digitala plattformar 

utvecklas snabbt och står idag för omkring 10% av den totala detaljhandeln. 

Inom vissa branscher har e-handelsskiftet redan varit – exempelvis bokhandeln. 

I andra branscher är det inte alls lika påtagligt – exempelvis för livsmedel där 

fortfarande cirka 98% av inköpen görs i fysiska butiker.  

Vad händer med den traditionella bilden av en stadskärna full av aktivitet och 

med en myllrande handel när allt mer av detta kan göras online? Stadskärnan 

fyller inte bara ett kommersiellt syfte utan även ett socialt då det är en viktig 

mötesplats för kommunens medborgare. Det finns därför många skäl att fundera 

kring stadskärnans utveckling. 

För att skapa förutsättningar för en lokal handel i Askersund krävs en positiv 

befolkningstillväxt och en attraktiv stad som invånare vill flytta till, arbeta i och 

leva i. Med ett tillräckligt befolkningsunderlag finns förutsättningar för en 

levande handel även efter e-handelns intåg. Den lokala handeln måste bli mer 

inriktad på upplevelser, service och lokal/närproducerat, snarare än att ta upp 

kampen med globala lågprisaktörer som agerar via digitala plattformar. 

 

 

Per Carlborg 

Örebro, den 28 mars 2019  
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1 Introduktion 

Under 00-talet har våra konsumtionsvanor ändrat plats och karaktär i snabb 

hastighet – från butik till e-handel och från produkter till tjänster. I takt med 

digitaliseringstrender och tjänsteutveckling förändras också bilden av våra 

stadskärnor till något som inte påminner om de myllrande, handelsintensiva, täta 

stadskärnor fyllda av människor som gör affärer med varandra som vi är vana 

vid.  

Den etablerade bilden av den svenska stadskärnan likt beskrivningen ovan har 

länge varit den dominerande synen på vad som kännetecknar den levande 

stadskärnan.  Ända sedan medeltiden har stadskärnans grepp som markör på 

livskraftiga bebyggelser varit starkt, men nu ser vi på många håll att staden som 

handelsplats förändras. Det är inte bara handeln som ändrar karaktär – på många 

håll avfolkas också stadskärnorna av människor som istället gör sina inköp på 

andra ställen än i städerna. Detta får långtgående konsekvenser – inte bara för 

handeln som sådan utan även för människors sociala tillvaro i städer, och inte 

minst på turism och näringsliv som riskerar negativa följder av minskat 

ekonomiskt utbyte.  

Svensk handel pekar i sin rapport ”detaljhandelsskifte” från 20181 ut att 11 000 

butiker och tillhörande 49 000 jobb i detaljhandeln riskerar att försvinna fram 

till 2025. Detta är inte bara en fortsättning utan en förstärkning av den redan 

rådande trenden med allt färre fysiska butiker. Mellan 2011-2017 försvann inte 

mindre än 5 000 butiker runt om i landet. Detta fenomen är utan tvekan ett stort 

problem i många mindre orter som utöver konkurrensen från regionalt 

koncentrerade köpcentrum även möter e-handeln. För handlarna i sydnärke är 

exempelvis Mariebergs handelsplats i Örebro en tydlig konkurrent om kundernas 

köpkraft. Under många år har handelsplatsen utanför Örebro utvecklats till ett 

köpcentrum med alla de stora butikskedjorna uppradade längs varandra i 

gigantiska köphallar. Dock utgör digitaliseringen även för dessa ett veritabelt hot 

mot den framgång som präglat denna typ av köpcentrum under decennier – 

kanske till och med ett större hot eftersom handelsplatserna på många sätt 

                                            
1 Handel, Svensk. "Det stora detaljhandelsskiftet." (2018). 



använder samma typ av konkurrensfördelar som många e-handlare: låga priser, 

brett utbud och smidiga leveranser. Handlare inne i städer använder ofta en 

annan typ av konkurrensemekanism där fokus istället är på produktkvalitet, 

personlig service, och trygghet i köpet med möjlighet till eftermarknadstjänster 

med mera.  

Det finns en stor potential för ”när-handlare” att bejaka många starka 

samhällsrörelser mot ökad hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi som ofta 

framstår som motsatser till handelscentrumens tendens till överkonsumtion och 

exploatering av produktionskrafter i mindre utvecklade länder. Det lokala 

handlandet kan på sikt bidra till mer hållbara konsumtionsmönster med ett ökat 

konsumentansvar kring konsumtionens miljöpåverkan. 

Digitalisering och globala marknader spås vara några av de faktorer som allra 

tydligast driver på nedstängning av lokala handlare i mindre städer. Digitalisering 

innebär bland annat att alltfler fler och större inköp av sällanköpsvaror sker vie 

e-handel och de globala marknaderna gör att det av priskonkurrensskäl ofta är 

svårt för lokala aktörer att hålla jämna steg. Konkurrensen blir med en ohämmad 

globalisering oftast alltför hård för många lokala aktörer som inte har 

tilljämförelsevis lika stora ekonomiska muskler som internationella aktörer. 

En annan trend som kan komma att påverka stadsbilden i många svenska städer 

är urbaniseringen – en utflyttning från landsbygden in till de större städerna. 

Potentiellt kan ett vikande befolkningsunderlag på sikt skapa tomma städer 

alldeles oavsett konkurrensen från e-handlare eller inte. För många kommuner i 

södra Närke och Askersund har dock denna trend dämpats av inflyttning, även 

om befolkningsunderlaget i Askersunds kommun i princip legat still mellan 2008-

2018. 

Som tidigare nämnts är utarmningen av stadskärnan problematisk inte bara ur 

handelns och de lokala näringsidkarnas perspektiv utan även för 

kommunmedborgarna och turistnäringen. För medborgarna är ofta stadskärnan 

en social mötesplats och därmed fyller den en viktig funktion. På torg och i 

butiker träffas invånarna och utbyter inte bara varor och tjänster utan här 

förmedlas även lokala nyheter osv. För turister är en levande stadskärna en 



attraktionskraft i sig och möjligheter till handel, ett rikt tjänsteutbud med olika 

upplevelser leder till ökad turism. Turismen driver i sin tur på andra 

näringsgrenar i städernas och dess omgivningar med hotellövernattningar, 

turistaktiviteter och annat. 

Det finns därmed flera orsaker för att oroa sig för stadskärnornas utveckling i 

allmänhet och handelns utveckling i synnerhet. Det är många gånger av stor 

betydelse för mindre städer på landsbygden att behålla en attraktiv stadskärna, 

en mötesplats, en knutpunkt, och en handelsstad för att tillfredsställa både 

invånare, näringsliv och turister. 

Städernas handel står inför omvälvande strukturförändringar, men med rätt 

strategier finns potentialen till fortsatt utveckling mot ett scenario där e-handel 

kan ses som ett komplement till en tjänstebaserad, upplevelseorienterad 

stadskärna.  

Syftet med denna utredning är att kartlägga Askersunds förutsättningar för 

framtida strukturförändringar inom handelns område och att ta resonera kring 

olika handlingsalternativ för att bibehålla goda förutsättningar för invånare, 

näringsidkare och turister. 

Se Figur 1 för en övergripande bild om de olika aktörernas inbördes roller och 

påverkan. 

1.1 Utredningens upplägg 

Rapporten inleds med en introduktion till problematiken och nämner 

övergripande problemområden och utmaningar. Sedan presenteras mycket 

kortfattat den metod som använts arbetets gång. Vidare följer en extern analys 

av de omvärldsfaktorer som i hög grad påverkar handelns förändrade villkor. 

Sedan följer en nulägesanalys av Askersunds förutsättningar för att möta och 

utnyttja dessa omvärldsförändringar. Slutligen diskuteras olika 

handlingsalternativ för framtiden. 



 

Figur 1 Ramverk för aktörer och mekanismer för mindre kommuners utvecklingspotential 

2 Metod 

2.1 Bakgrund till projektet 

Detta projekt tog sin början den 12 oktober 2018 på Hotell Norra Vättern i 

Askersund där kommunföreträdare, lokalt näringsliv och inbjudna forskare från 

universitetet i Örebro hade samlats för att diskutera framtidens Askersund med 

underrubriken ”hur får vi handeln i Askersund att leva året om?”. Idén med 

kvällssammankomsten var att lyfta blicken och spana framåt för att tillsammans 

mönstra kraft och idéer för att skapa möjlighet att stärka näringsliv och 

civilsamhälle i Askersund. 

Inom ramen för detta samverkansprojekt är målet att kartlägga Askersunds 

förutsättningar att möte framtidens handel samt att diskutera olika 
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handlingsalternativ för hur en mindre ort vid sidan av större regioncentra kan 

stärka sin förmåga och vara en intressant plats för människor i alla åldrar att bo 

på, att idka näringsliv inom och att locka turister till. Att förstå dessa aktörer och 

mekanismer och dess samverkan är centralt för att förstå mindre kommuners 

utvecklingskapacitet och överlevnadspotential på sikt. 

Rapportens utgångpunkt är att det lokala påverkas av många globala rörelser – 

digitalisering/teknikutveckling, globalisering, urbanisering, hållbarhetsideal – 

men även att det lokala har en kraft i sig själv och där det viktigaste är att skapa 

förutsättningar för det civila samhället att vidareutvecklas. 

2.2 Genomförande 

Med tanke på projektets korta tid har jag i denna rapport valt att använda 

sekundärdata och utredningar som finns gjorda inom området för den svenska 

handeln och hur både handelsplatser och handelsvaror ändras. Även specifik 

information från SCB om Askersunds kommun har använts. Detta är ett 

tidsmässigt rationellt val med givna förutsättningar kring utredningen om 

framtiden för Askersunds som handelsstad och i synnerhet stadskärnan. 

2.3 Utredningens relevans 

Utredningen är koncentrerad kring Askersunds tätort i södra Närke och detta är 

utgångspunkten den avslutande diskussionen och även rapporten i helhet. 

Däremot är problemen och/eller lösningarna ofta generaliserbara till andra 

kommuner med likartade förutsättningar. 

3 Globala trender och lokala utmaningar 

Nästa steg i rapporten handlar om att förstå Askersunds lokala förutsättningar 

och hur dessa kan gestaltas i skenet av globala makro-trender om hur handelns 

geografi och demografi förändras. Först presenteras en omvärldsanalys som 

syftar till att ringa in centrala trender och dess påverkan på Askersund. Sedan 

följer ett avsnitt som är mer inriktat på Askersunds förutsättningar som en liten 

kommun med begränsade resurser. Detta sammanställs i en SWOT-analys2 

(streangths [styrkor], weaknesses [svagheter], opportunities [möjligheter], och 

                                            
2 Pickton, D. W., & Wright, S. (1998). What's swot in strategic analysis?. Strategic change, 7(2), 
101-109. 



threats [hot]. Styrkorna och svagheterna är kopplade till Askersunds interna 

förutsättningar medan möjligheter och hot är kopplade till de externa trenderna. 

3.1 Omvärldsanalys – en trendspaning mot det yttre 

För att förstå en litens kommuns roll i det stora sammanhanget finns det ett antal 

viktiga trender att hålla koll på; det är både mekanismer som påskyndar en 

inflyttning till större städer (urbanisering) men även flera trender som pekar i 

omvänd riktning – dvs faktorer som på sikt kan göra livet utanför de stora 

städerna enklare att leva  (teknikutveckling med bredband/rurala 

hållbarhetsideal). I detta projekt utgår vi från att de eroderande mekanismerna 

(ex, urbanisering) kan motverkas och att de positiva mekanismerna (ex, 

teknikutveckling) kan förstärkas. Frågan är bara hur detta bäst kan göras med 

begränsade resurser. Urbaniseringen kan knappast stoppas, men med utbyggda 

kommunikationer och med ökad digitalisering som möjliggör digital 

kommunikation tillsammans med en hög levnadsstandard i mindre städer som 

svarar upp mot hållbarhetsideal finns många möjligheter att se framtiden med 

tillförsikt. 

3.1.1 Utökad e-handel – både möjlighet hot 

Mycket tyder på att allt mer av framtidens detaljhandel kommer att utgöras av 

köp via digitala plattformar – olika scenarieanalyser pekar på att kring år 2025 

kommer cirka en tredjedel av våra samlade inköp att göras via internetbaserade 

plattformar. Detta innebär dock således att även en stor majoritet av i inköpen 

fortfarande kommer att göras i traditionella butiker. Däremot kommer 

kundernas förväntningar på handelsplatsen främja utvecklingen mot 

kombinerade handelsplatser där restauranger, nöjen, kultur, välfärdstjänster, 

medborgartjänster samverkar. Utvecklingen av stadskärnorna i riktning mot i 

huvudsak upplevelseplaster ser därmed ut att fortsätta – där inköp av fysiska 

produkter förflyttas till digitala plattformar. 

Fortfarande utgör dock e-handeln en ganska liten del av den totala detaljhandels 

totala försäljning (80 mdr av 767 mdr), men det är en snabbt ökande andel. Sett 

ur ett internationellt perspektiv, är Sverige ett av de länder där e-

handelsutvecklingen går snabbast.  



Skillnaderna i e-handelsomsättning mellan olika branscher är stora varför det 

kan vara svårt att prata om en generell omställning till ökad e-handel eftersom 

så inte är fallet. Statistik från SCB ger vid handen att exempelvis bokhandeln har 

gått allra längst med en e-handelsandel på cirka 50% av de totala bokinköpen i 

Sverige. I ett mellanskikt finns bygghandeln, sporthandeln och apotekshandeln. 

Bland de branscher där e-handeln ännu så länge är ganska outvecklad är möbler 

och livsmedel, i dessa branscher utgör fortfarande e-handeln en ganska låg andel 

av den totala handeln. Siffror från 20173 (SCB) visar att dagligvaruhandeln utgör 

mer än 50% av detaljhandeln och fortfarande är det väldigt få svenskar som 

handlar livsmedel via nätet – endast 2% av omsättningen under 2017 var e-

baserad. Detta kan jämföras med England där 7,5% av livsmedlen köptes online 

och med 20% i Sydkorea. Dock kan siffrorna över den svenska e-handeln redan 

vara något i underkant eftersom ökningen mellan 2016 till 2017 var hela 16%. 

Därmed är det rimligt att utgå från att e-handelssiffrorna för 2018 troligtvis 

måste justeras uppåt i samtliga branscher. 

Vad är det som är så lockande med e-handeln? För varor som inte behöver testas, 

provas eller kännas på, är pris och stort utbud viktiga köpkriterier för kunden. 

Tittar vi på bokhandeln som kommit allra längst i sin e-handels transformation 

så erbjuder e-handeln billiga böcker med mycket stor variation bland titlar. För 

kunden kan inte den fysiska handelsplatsen konkurrera med upplevelser och 

tjänster i samma utsträckning när antalet bok-appar med strömmade ljudböcker 

och e-böcker breder ut sig. Många bokhandlare har under det senaste decenniet 

fått lägga ner och för de mindre bokhandlarna är läget alla tyngst. I Askersund 

har Ugglans bokhandel kompletterat den fysiska handeln med en web shop och 

skriver boktips på bloggar osv för att möta konkurrensen. När det gäller 

bokhandel finns även nya konsumentbeteenden i form av e-böcker och 

ljudböcker med som förklaringar till hur den traditionella bokhandeln har ändrat 

karaktär. I takt med att läsandet övergår till digitala plattformar minskar också 

behovet av att köpa de fysiska böckerna – även om många fortfarande har en 

särskild relation till den tryckta boken. I en intervju på sajten boktugg 

kommenterar en butikschef på en Ugglan bokhandel i Stockholm läget följande: 
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– Vi jobbar för att bli bättre. Service är vårt nyckelord och styrka gentemot 

e-handel. Så vi fortsätter med det. Vi breddar vårt sortiment. Presentartiklar 

efterfrågas så vi ska titta på det även om vi vill fortsätta att vara en riktig 

bokhandel4 

Citatet ovan visar tydligt på problematiken för bokhandlarna – de måste öka sitt 

utbud av böcker samtidigt som de måste bredda verksamheten med service och 

presentartiklar utan att tappa bokhandelns själ. Allt detta på ett så 

kostnadseffektivt sätt. 

Om bokhandeln är den bransch där e-handelsutvecklingen gått snabbast är 

dagligvaruhandeln (livsmedel mm) den bransch där det går långsammast. I 

Svenska handels årliga utredning om den digitala mathandeln5, visar dock siffror 

att tillväxten är cirka 20-25% per år för den digitala mathandeln. Det är främst 

yngre personer med barn i storstadsregionerna som är de typiska mat-

näthandlarna – dvs långt ifrån den typiska personen i mindre tätorter. Trenden 

mot ”lösplock” –  dvs att kunden själv klickar i sina varor är stark, medan 

andelen förbestämda matkassar är på nedgång. 

3.1.2 Utflyttning av handel till köpcentrum 

Handeln i stadskärnorna har länge bemött konkurrens från handelsplatser 

utanför städerna, till detta läggs nu även konkurrensen från e-handel som en 

betydande kraft. Fortfarande står traditionell handel i stadskärnor för 50% av 

dagligvaruhandeln – en siffra som minskat med 14% mellan 2005 till 2016 – 

samtidigt har handeln i handelsområden utanför städerna ökat med 7% till cirka 

40 % och e-handeln har vuxit från 1% till knappt 10%. Dock verkar det som att 

kulmen är nådd för stora handelsplatser utanför städerna – 2017 skedde ett 

trendbrott med en lägre etableringsvilja för nya företag.6 

3.2 Nulägesanalys – Förutsättningarna för Askersund 

Det är primärt för kommunens egna invånare som kommunen finns till för; att 

ge samhällsservice under livets olika skeden samt att bidra till en meningsfull 

                                            
4 https://www.boktugg.se/2019/01/18/minskande-julhandel-hos-ugglan-men-kedjan-ser-ljust-pa-
framtiden/ 
5 https://dhandel.se/wp-content/uploads/2018/08/digitalmathandel-2018.pdf 
6 Se Svensk  Handels utredning om ”Det stora detaljhandelsskiftet” från 2018 

https://www.boktugg.se/2019/01/18/minskande-julhandel-hos-ugglan-men-kedjan-ser-ljust-pa-framtiden/
https://www.boktugg.se/2019/01/18/minskande-julhandel-hos-ugglan-men-kedjan-ser-ljust-pa-framtiden/
https://dhandel.se/wp-content/uploads/2018/08/digitalmathandel-2018.pdf


fritid för människor i olika åldrar. En viktig fråga är att säkerställa ett tillräckligt 

befolkningsunderlag för att kunna erbjuda samhällets basfunktioner; attraktiva 

boendealternativ med rimliga avstånd till jobb vet vi är en viktig faktor för 

människors livskvalitet men även tillgång till handel och sociala utbyten. Utöver 

invånarna finns även näringsidkarna som många gånger är de som kan realisera 

olika mål om god levnadskvalitet med hjälp av olika tjänster; restauranger, 

kultur, handel osv. För att kunna svara upp mot förväntningar som finns på 

företagarna krävs en marknadssituation som möjliggör ett ekonomisk hållbart 

företagande; tillräckligt med köpkraft, ett effektivt distributionssystem och en 

sund konkurrens från såväl lokala som globala aktörer.  

Om vi tittar på hur det ser ut i dagsläget i Askersund finns det mycket som talar 

för att detaljhandeln mår bra även om det finns vissa tendenser till sviktande 

befolkningsunderlag.  

3.2.1 Demografi – åldrande befolkning 

Befolkningsutvecklingen i hela kommunen har på tio års sikt (2008-2018) 

minskat med 0,6% vilket är en förhållandevis svag utveckling jämfört med 

närbelägna kommuner som Motala och Hallsberg som båda ökade med 4-5 % 

under samma period. Kommunen består idag av cirka 11 300 kr/invånare jämfört 

med drygt 12 000 i mitten på -90-talet. 

Det är också så att Askersund har en förhållandevis åldrande befolkning där 28% 

av invånarna är 65 år eller äldre vilket kan jämföras med Örebro 17,9% och 

riksgenomsnittet på 23,6%. Ser man till flyttnettot7 i Askersunds kommun  är 

det starka positiva siffror med 0,89 (jämfört med Örebro 0.95 och 

riksgenomsnittet på -0,2). Det verkar som att många av de inflyttade i Askersund 

främst är äldre personer och att det är denna inflyttning som gör att 

befolkningsunderlaget inte avtar ännu mer. 

3.2.2 Geografi 

Finns det ett gemensamt intresse för att hela Sverige ska vara en attraktiv plats 

att bo och verka på? Det ansvaret är i så fall delat mellan många aktörer på olika 

nivåer i samhället men de politiker som stiftar lagar har ett särskilt ansvar. 

                                            
7 Antal inflyttade minus antal utflyttade i procent av total befolkning. Källa: SCB 



Jämfört med Norge där det finns många olika former av stöd för glesbygden 

saknas liknande system i Sverige (även om skatteutjämningssystem funnits under 

lång tid). Hur påverkas mindre kommuner av de system för stöd och ekonomisk 

hjälp som finns; hjälper det kommuner att behålla och utveckla sina medborgare 

eller är det ett system som inte ger önskade effekter och som saknar acceptans på 

olika nivåer. 

Hur kommunen förhåller sig till närliggande kommuner är intressant för att 

skapa bilden av en större region som samarbetar eller kommuner som 

konkurrerar om företag, turister och invånare. I Askersunds fall finns goda skäl 

till samarbete med närliggande kommuner som Laxå, Motala, Hallsberg, 

Karlsborg i fråga om turism där man delar på många riksintressanta områden; 

Tivedens nationalpark, Vätterns skärgård och kulturlandskap, Tylöskog osv. 

Med Hallsberg och Örebro finns kommunikationer och en tydligare 

regiontillhörighet. 

3.2.3 Ekonomisk livskraft och pendling 

Arbetslösheten i kommunen är bland de lägsta i Örebro län (4,7%) och 

kommunens resultat är betydligt bättre än genomsnittet (siffror från 2017).  

Om man tittar på utvecklingen av inpendlingen till Askersunds kommun ligger 

den bland de högsta i landet om man tittar på förändringen av arbetsinpendlare 

i procent (2012-2017) med den ökning på 48% (enbart Älmhult med IKEA och 

Norberg ligger före Askersund i denna tabell). När det gäller det motsatta 

förhållandet – dvs, utvecklingen av utpendlingen från kommunen – så har den 

minskat med 1% mellan 2012-2017 vilket också är en mycket låg siffra i 

jämförelsevis (den näst lägsta i Örebro län). Att fler pendlar in till Askersund och 

färre pendlar ut från kommunen kan förstås bero på många olika faktorer, men 

kombinerat med en mycket låg arbetslöshet i kommunen (4,7%) indikerar detta 

att befolkningsunderlaget i kommunen är gott dagtid med en stor del av 

inkommande personer pga av arbete. 

3.2.4 Handeln – stabil dagligvaruhandel 

Försäljningen i dagligvaruhandeln är relativt jämn och i nivå med andra liknande 

kommuner i Sverige medan sällanköpsvaruhandeln ligger betydligt lägre än 



snittet8. Detta är inget ovanligt om man tittar på de flesta av Sveriges län: i Örebro 

län är det enbart Örebro kommun som uppvisar en positiv siffra för 

sällanköpshandel jämfört med vad befolkningsunderlaget skulle indikera. 

Likadant är förhållandet i Östergötland där endast Linköping och Norrköping 

har positiva siffror. I Södermanland har Nyköping och Vingåker positiva 

nettosiffror (Vingåker drar här nytta av sin riksbekanta outlet). I Västmanland 

har alla kommuner utom Västerås ett negativt jämförelsetal för sällanköpsvaror 

och mönstret är likadant i  Värmland där det utöver residensstaden Karlstad 

enbart är gränskommunerna Årjäng och Eda (Charlottenberg), som har en större 

sällanköpshandel jämfört med vad befolkningsunderlaget antyder.  

Som tidigare nämnts utgjordes cirka 2% av dagligvaruhandeln för 2017 års 

konsumtion av e-handel – däremot är den siffran betydligt högre för 

sällanköpshandeln: cirka 14%. Därmed är en stor del av den konsumtion som 

skur i Askersund (mestadels dagligvaruhandel) mindre exponerad för konkurrens 

från e-handel även om e-handel ändå ökar även för dagligvaruhandeln.9 

En utredning som gjordes för 201310 visar att e-handelns utbredning i Askersund 

är något större än riksgenomsnittet men betydligt högre än exempelvis Örebro 

och Motala. Det utredningen visar är att större städer med ett större utbud av 

handel också tenderar att ha lägre andel e-handelsköp (exempelvis, Linköping, 

Norrköping, Jönköping, Uppsala, Västerås, har alla en lägre andel e-handelsköp. 

3.3 En sammanfattande SWOT-analys 

Sammantaget finns ett antal olika styrkor och svagheter när det gäller Askersunds 

kommuns förutsättningar att klara framtidens handel och att bibehålla en 

livskraftig stadskärna. Styrkorna utgörs av en mycket starkt kommunal ekonomi 

– en av de starkaste i Sverige när man ser till det ekonomiska resultatet 2017. 

Utöver det finns stora infrastruktursatsningar i regionen som gynnar Askersund 

där utbyggnaden av riksväg 50 kommer att förkorta restiden avsevärt till Örebro 

som är regionens tillväxtmotor samt Hallsberg som är logisitknavet i södra Närke 

                                            
8 Faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag i sällanköpsvaruhandeln (2017). Källa: 
www.handelnisverige.se 
9 http://www.arenafortillvaxt.se/ 
10 http://www.arenafortillvaxt.se/ 

http://www.arenafortillvaxt.se/
http://www.arenafortillvaxt.se/


och hela mellansverige. Bättre infrastruktur gör att pendling till andra orter 

underlättas och att argumentet för inflyttning till kommunen stärks. Redan idag 

visar Askersund en positiv trend i inpendling vilket är mycket lovande.  

Sett till svagheterna kan nämnas en del demografiska omständigheter som en 

åldrande befolkning – många av de som är nyinflyttade har passerat kulmen på 

sina arbetsföra ålder. När det gäller handeln finns svagheterna framför allt på 

sällanköpsvaror som ofta köps in någonstans utanför kommunen – dock är det 

även här e-handeln växer starkast vilket på sikt kan vara en fördel för kommunen 

eftersom det inte finns ett starkt beroende kring denna konsumtionskategori. 

För de externa faktorerna har utredningen identifierat ett antal olika hot och 

möjligheter. För en mindre kommun som Askersund bör digitaliseringen inte i 

första hand ses som något generellt hot mot existensen utan snarare en 

möjliggörare för människor att leva ett bra liv även vid sidan av storstäderna och 

de regionala centrifugalkrafterna. Den nya digitala teknologin kan skapa ett 

lägesoberoende som minskar urbaniseringens drivkrafter: exempelvis jobb, 

nöjen, shopping, dating och utbildning kan skötas digitalt. Utöver detta finns en 

mycket stor potential i Askersunds kommun för turism kopplat till både natur 

och kultur: naturen runt Askersund erbjuder oändliga möjligheter – närmast 

unikt i södra Sverige – med norra Vätterns skärgård, Vätterns unika 

vattenkvalitet, Tivedens nationalpark, och Tylöskogs vildmark. Tivedens 

nationalpark har efter utökning och restaurerade leder med ett modernt utbud av 

kortare mer utmanande vandringsleder nyinvigts under 2017.  Här finns 

förhoppningar av att kunna locka hit ännu fler turister – inte minst Europeiska 

turister lockas av den svenska vildmarken.  

Kulturellt har Solängen klarat av sin första tid på ett tillfredsställande sätt med 

ett brett utbud av kultur och med potential inför framtiden. Även Lerbäcks teater 

har etablerat sig som en välkänd lokala teaterscen dit många turister lockas 

årligen med olika paketerbjudanden och hotellövernattningar. 

Framtida utmaningar saknas inte när det gäller att utveckla handeln i Askersund 

– den mest uppenbara utmaningen är e-handelns utbredning. I dagsläget är det 

svårt att se vika de direkta konsekvenserna kommer att bli – men framför allt på 



sällanköpshandeln börjar konsekvenserna bli kännbara med nerlagda affärer. 

Samtidigt växer framtidens centrum upp kring upplevelser och tjänster – 

områden där e-handeln inte kan konkurrera på samma sätt. 

Strukturomvandlingar har en tendens att drabba landsbygden hårt och eftersom 

det pågår en snabb teknisk utveckling och även en sociokulturell förändring i 

vanor kopplat till handel, konsumtion osv, finns en hel del osäkerhetsfaktorer 

kopplat till detta.  

Även urbaniseringen i kombination med en ekonomisk krympande utveckling på 

makroplanet kans skapa spänningar som  leder till allvarliga hot mot stadskärnan 

som den ser ut idag. Med vikande befolkningsunderlag och allt köpsvagare 

medborgare finns en överhängande risk att handel överflyttas mot olika typer av 

lågkostnadsaktörer på nätet och därmed omöjliggör en livskraftig stadskärna för 

de lokala entreprenörerna. 

Se Figur 2. 

 

 

Figur 2 SWOT analys Askersunds kommun 
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4 Diskussion – framtidens handel är hållbara upplevelser 

Baserat på SWOT-analysen avslutas denna utredning med en diskussion och 

reflektion om framtidens handel. Se Figur 3 för en sammanfattning av de fyra 

nyckelfaktorer för framtidens handel. 

 

Figur 3 Fyra nyckelfaktorer för framtiden handel 

 

4.1 Upplevelser bygger framtidens stadskärna 
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4.2 Service och nöjen lockar turister och ger nöjda medborgare 

Med en stark urban trend och en fortsatt god ekonomisk tillväxt kan stadskärnan 

tänkas få en tydlig tjänsteprofil. Dvs, det som efterfrågas är i stor utsträckning 

möjlighet till restauranger, nöjen och andra offentliga tjänster som kan möta upp 

invånarnas behov på ett bra sätt. Många städer som utvecklas till turistmål ser 

ett behov av kvällsöppna restauranger osv. Finns inte befolkningsunderlaget är 

det såklart en omöjlighet att erbjuda service och nöjen enbart när det är 

turistsäsong, därför är huvudfrågan hur kommunen kan bibehålla och utveckla 

invånarantalet genom att erbjuda bra kommunal service; sjukvård, skola, 

distansstudier, äldreomsorg, fritidssysslor, bibliotek och andra typer av 

kommunal kärnverksamhet.  

4.3 Lokalt och närproducerat för hållbar handel 

En stark trend är de hållbarhetsideal som breder ut sig på bred front. Klimathoten 

kryper allt närmare vanliga människors vardag och därmed också en ökad vilja 

till förändrade vanor i hållbar riktning. Det tycks därmed troligt att den trend i 

handeln som redan idag ger ökat intresse för ekologiska varor och 

närproducerade produkter kommer att fortsätta under överskådlig tid. I 

Askersund finns många goda möjligheter att utveckla denna del av handeln inom 

både befintliga och nya plattformar. Närproducerade varor har inte samma 

storskaliga värdekedjor och kan därför behövas uppmuntring på andra sätt – och 

bör ses som ett komplement till handeln. Det lokala och närproducerade har även 

en stark potential när det kommer till att utveckla turisthandeln i stadskärnan – 

en handel som bygger på hållbar konsumtion och ett cirkulärt tänkande i syfte 

att motverka överkonsumtion, kortsiktighet och andra baksidor som kommer 

med många av de globala, gigantiska värdekedjorna. 

4.4 Tillgänglighet 

Den sista delen i att bygga en hållbar handel för framtiden i Askersund handlar 

om tillgänglighet då detta har visat sig vara en viktig del för kommunens invånare 

när de är ute efter att göra sina ärenden. En genomtänkt plan för att underlätta 

en hållbar handel – allt från parkeringsplatser, bussar, öppettider, annonsering 

osv är en viktig aspekt för att underlätta den fysiska handeln i stadskärnan.  
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