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Varför ny strategi? 
För att bygga en tydlighet från föreningen – att visa på riktningen för 
vårt arbete. Ronneby Handel är en liten del av det stora arbetet att 
lyfta Ronneby. Strategin skall hjälpa oss att sätta ramar för mål och 
visioner som vi tillsammans med våra medlemmar kan omvandla till 
starka och realistiska handlingsplaner. 

Syftet med strategin är att hitta och utveckla parametrar som kan 
verka som motvikt till den negativa utvecklingstrenden för sällanköp i 
Ronneby och bygga det positiva varumärket Ronneby Handel. 

• Intressenter som är med och tar fram strategin -
föreningen/medlemmarna, kommunen, fastighetsägarna, 
kunderna.

Bakgrund



Ronneby Handel
Ekonomisk organisation

Ronneby Handels ekonomiska grund skall bestå av:

1. Medlemsavgifter .

2. En insats från Näringslivsenheten, Ronneby 
Kommun

3. Insatser från fastighetsägare i Ronneby kommun.

4. Sponsorer.



Ronneby Handel - Nätverksorganisation

Ronneby Handel- & Intresseförening

Handlare - Restauranger

Evenemangs o tjänsteföretag Ronneby Kommun Fastighetsägare

Andra företagsföreningar

Föreningar övriga

Företag sponsorsammanhang

arrangörer



Ronneby Handel är en förening som arbetar för 
Ronnebys utveckling med samverkan som 

nyckelord! Ju fler som vill åt samma håll - desto 
lättare att lyckas! 

Vi arbetar med handel som utgångsläge och 
våra medlemmar består till största del av 
handlare, restauranger, evenemangs- och 

tjänsteföretag. 

Vilka är vi?



Vem jobbar vi med?

• Intresseaktörer och företag som jobbar med 
projekt som stärker Ronnebys profil med 
positiva värden.

Kommunen – fastighetsägare – föreningar –
företag – arrangörer – våra medlemmar –

regionalt intressanta aktörer osv



Vad gör vi?

• Gemensamma presentkort (omsättning ca 1,2 miljoner kr.)

• Gemensam plattform för samlad info om 
shopping och upplevelse. (Ronnebyhandel.se)

• Synkroniserar öppettider
• Evenemang (mellan 20-30 evenemangstillfällen/år) 

• Kompetensutveckling (Cela, Cefur, Smakupplevelse Blekinge, 
Säkerhetscertifiering )

• Nätverk (Föreningar, möten, event, etableringar)

Nyckelordet är SAMVERKAN!!



Varför dessa fokus?
• Mekanismer som påverkar handel:

• Evenemang – positiva upplevelser lockar till att återvända 
vid andra tillfällen

• Miljö – en plats man trivs på kommer man gärna tillbaka till. 
Det är inte bara butiker och utbud som kan vara ”dragare” 
utan även ”mötesplats-oaser” och visuella utstickare som t 
ex Viggenplan vid rastplatser... 

• Service – Ett bra bemötande passerar sällan obemärkt. Kan 
man dessutom spetsa servicen med kunskap om de lokala 
upplevelserna och utbudet så kommer man långt.

• Utbud – 1) Handel föder handel, 2) kunna erbjuda något 
unikt.

• Tillgänglighet – parkeringar, information,
öppettider.



Statistik & data
· Studier, data och statistik för branschen.
Nationellt sett så har handelsbarometern pekat uppåt 16 år
på rad räknat från 2014 och bakåt. Urbaniseringen gör dock 
att fördelningen är allt annat än jämn över landet och det är 
mycket mindre marginaler på landsbygden än i storstäderna. 
(källa: Svensk Handel)

Det finns ingen nationell strategi då förutsättningarna skiljer 
sig åt markant mellan olika platser, däremot finns det gott om 
kartlagda markörer och mekanismer för att bygga 
framgångsrika handelsplatser utifrån sina individuella 
utgångspunkter. Det finns ju många goda  exempel från 
Fastighetsägarnas Rudolf Antoni.  







Handelns utveckling i Blekinge utifrån ett Ronnebyperspektiv 
2007-2013

• Generellt har handeln i Blekinge haft en svag utveckling, dock med stora lokala 
skillnader vad gäller sällanköp, t ex kläder, elektronik mm. Dagligvaruhandeln håller sig 
stabil i samtliga kommuner.

Vad gäller grannkommunerna Karlskrona och Karlshamn så har sällanköpsindex legat 
stabilt under tidsperioden, så är inte fallet för Ronneby som är den kommun som tappat 
mest i Blekinge.  Från ett index 2007 på 83 (då fullt jämförbart med Karlshamn) till ett 
index som 2013 ligger på 65 så behöver vi analysera vilka parametrar som ligger till 
grund för ett tapp på 18 enheter. 

Vi vet att externhandeln i Karlskrona och kedjorna där och i Karlshamn spelar in. Vi ser 
också att det faktum att vi inte heller har någon nybilsförsäljning, möbelförsäljning eller 
liknande med stor sannolikhet påverkat utvecklingen. Konsumenterna väljer också i 
större utsträckning att kombinera utflykt och shopping, helt enkelt göra det till en 
familjedag, och väljer då att åka dit utbudet tilltalar hela familjens intressen. Man 
brukar tala om upplevelseshopping.

Statistik & data, fortsättning



Jämförelse Blekinge Län

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Diff 

13/07

Kommuninvånare 28491 28489 28416 28254 27910 27788 27871 -620

Försäljningsindex 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Diff 

12/07

Dagligvaror 94 95 91 93 93 92 92 -2

Sällanköp 83 80 78 77 74 70 65 -18

Tot detaljhandel 88 88 85 85 83 81 79 -9

Jämförelse Blekingekommuner Sällanköp

2007 2013 Diff

Karlskrona 109 107 -2

Karlshamn 81 80 -1

Sölvesborg 60 50 -10

Olofström 58 42 -16

Ronneby 83 65 -18

Blekinge Gästn 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Diff 

08/13

Gästnätter utland 138951 155653 169823 168800 151582 139333 382

Gästnätter totalt 507254 555241 579247 583698 553356 551948 44694



Jämförelse omsättning i Sverige



swot

STYRKOR

Unika företag, mysevent kopplade till profilen,  

loppis, tillgängligt,  tillgång till lokaler, 
närhet, Ronneby Brunn, turism, upplevelse, ån, 

parken, grönska, God relation med 
intresseaktörer event. Kompetensutveckling. 

Ronneby Handels presentkort.  Talang. Vår historia. 
Unika designers, Kulturcentrum. Aktiv landsbygd.  

Aktivt föreningsliv. Bergslagen

SVAGHETER

Ekonomi, tomma lokaler, engagemang 

(bristande feedback), parkeringsplatser, 
året-runt-aktiviteter, dålig kunskap om 
varandra. ojämn service, öppettiderna. 

Problemfastigheter i centrum. 

HOT

Annan konkurrerande handel 
utanför kommunen. Låg kännedom om 

befintlig handel både mellan handlare och 

konsumenter. E-handel. Vikande index för 
sällanköp. Svårt att attrahera  större 
butiksetableringar. 

MÖJLIGHETER

Hälsoprofil, mer offensivt arbete mot utveckling 
och etablering, hållbarhetsprofil eko, närproducerat, 

torget 2015, engagemang, parkeringsplatser, 

transport/logistik: citytåg båt el liknande, tydligt skyltat, 
bra karta! Året-runt-attraktion, våga välj profilbärarna. 

Personalpool, upplevelsehandel. Värdskapsutbildningen, att 
vara en del av Ronnebys varumärke, utveckla ronneby
handels presentkort. Arbeta aktivt för att marknadsföra 
presentkorten mot företag. Ambassadörsgrupp 
funktionsanpassning, vår historia – storytelling som 
profilbärare, e-handel/blogg.
Blekinges besöksnäringsstrategi/ronnebysatsning. Goda 
samverkansmöjligheter.

· SWOT, Värdeord (och vad ska de betyda för medlemmen, kommunen, fastighetsägarna och kunderna), 
ledstjärna, den största anledningen till att man ska handla i Ronneby (vår starkaste konkurrensfördel), vision



Vad tillför Ronneby Handel varumärket 
”Ronneby – den moderna kurorten”?

• Vilka naturliga smultronställen har vi i Ronneby 
handel – T ex: Kulturcentrum, Brunnsbadet, Äggaboden, Ronneby 
Brunn SPA, Minta, Ninas, Contan, BistroBakgården, Café & Matsal, 
Inspiration, Salong Astra, Centrumbiografen, Evenemang (barnloppis mm)

• Vilka kreativa överraskningar har vi i Ronneby 
handel – Tex: Minta med Mimou, Stjärnorna-på-slottet-kreatören, 
Vång guldgubbesmycken, Hjortfot, Evenemang (ex: drottning Margaretas 
fotspår, Barnkalaset)

• Hur är vi hållbara tillsammans i Ronneby handel –
T ex: Evenemang (ekomarknad) medlemmar som säljer 
ekologiskt/fairtrade/närproducerat: LK:Kläder, Happyland, Skinn- & 
Väskcenter, Äggaboden, Minta, Dinomin)



Vad vill medlemmarna/kunderna

• Marknadsundersökning medlemmar
Det finns ett enklare underlag som sammanställer ett flertal 
butikers varumärken samt önskemål och förutsättningar.

• Marknadsundersökning kunder
Under v 42 sammanställs de sista svaren från en enkät vi haft ute. 
På medlemsmötet finns de 189 svar som kommit in redovisade och 
möjliga att se. Dessa är besvarade från internet.

• Dialogmöte/workshop medlemmar
En workshop med ett fåtal medlemmar har genomförts.  Kontentan     
av denna är några nya aktivitetsförslag som ligger i aktivitetslistan 
under rubriken ”Förslag på nya aktiviteter”



Medlemsnytta
• Presentkort
• Plats på hemsida
• Utbildningstillfällen inom t ex marknadsföring, säkerhet, 

funktionsanpassning.
• Event som stärker Ronneby handels profil. 
• 3-5 mötestillfällen/år.
• Att finnas med i utskick till alla nyinflyttade i Ronneby kommun
• Regelbundna medlemsbrev med info om öppettider och events, 

samt möjlighet att påverka och informera
• En gemensam strategi och aktivitetsplan för marknadsföring
• Hjälp med kontakter och ingångar till olika kommunavdelningar 

och/eller olika fastighetsägare.
• Representerar medlemmarna i olika forum.
• Hjälp att sprida medlemmarnas egna evenemang och t ex lediga 

fastigheter.



Ny hemsida



Punkter medlemsbrevet
• Hänt senaste månaden
• Kommande event
• Medlemsförmåner (annonstillfällen, egna event 

till webben, osv)
• Öppettider
• Anmälningar
• Frukostmöten/årsmöte
• Medlemmarnas feedback /idélådan
• Kommuninformation
• Lediga lokaler
• Medlemspresentation



Medlemsinventering
och utbudsschema

Exempel:

• Potentiella nya medlemmar. Hur kan vi hjälpas åt 
att rekrytera nya medlemmar?

Tema profilbärare Besöksanledning målgrupp Potentiella nya 
medlemmar

Sport och hälsa Life
Inspiration
Apoteket Gripen
Ronneby Brunn SPA
Salong Astra
Team Hon och Han
Team Sportia
Järnia

Änglamassage, SPA
Fiske, Golf, Cykel
Spirituell inspiration
Hårvård, medicin
hälsokost och 
naturläkemedel
Gym

WHOPS – wealthy
healthy older people
DINKS – Double 
income no kids
Active family
Sport- och 
hälsointresserade
föreningar (fotboll, 
handboll, bandy, dans, 
idrottsföreningar)
turister

Krif-hotellet 
(Blekingebostäder), 



Målgrupper säsong, prioriterade

Vår Sommar

Höst Vinter

turister
Barnfamiljer
WHOP:s
Livsnjutare
matintresserade

Barnfamiljer Blekinge
WHOP:s
Sport och hälsointresserade
Föreningar
Matintresserade
Design och inredningsintresserade

Barnfamiljer Blekinge
WHOP:s
Livsnjutare
Matintresserade
Design och inredningsintresserade
Företag
Unga (studentkort Ronneby Handel 
december?

Barnfamiljer Blekinge
WHOP:s
Matintresserade
Sport och hälsointresserade
Design och inredningsintresserade



Tillgängliga marknadskanaler
• Annonsering – print (dagspress & gratistidningar, visitbroschyrer)

• Annonsering digitalt (FB, getanewsletter - nyhetsbrev, egen webplats, 
visitronneby/blekinge, bildskärmar hos medlemmar)

• Radioreklam i samarbete med andra (sydost, Blekinge)

• Säljmaterial print/tryck (infobroschyrer, värdecheckar, erbjudanden, tävlingar, 
presentkort, kommunens tryckeri,  copygraf, elips, face one, MA screen, bildekor, 
utomhusreklam – gatupratare, affischer)

• Medlemsavgift portal/nätverk (visitblekinge, marknadsportalen, )

• DR – Direktreklam (utskick via posten, svensk direktreklam eller förening)

• Relationsmarknadsföring – nätverk

• PR – löpande pressreleaser och presskonferenser. Egna och i samarbete med andra.

• SEO – sökoptimering

• Turistbyrån 

• Flygplats/bakom järnvägen/E22 skyltar och skärmar

• Via medlemmarnas egna kanaler

• Evenemang/företags- event/kvällar/fester

• Samarbetspartners – T ex Blekingeflyg, andra föreningar 

• Fastighetsägarna - tomma skyltfönster, mer?



Mål!

• Få alla medlemmar att dra åt samma håll och 
visa på nyttan med gemensam satsning

• Fler medlemmar, 5-7 nya medlemmar/år. 

• Fler anslutna fastighetsägare. 1-2/år.

• 2016  skall handelsföreningen vara en naturlig 
partner för kontakter gällande etableringar, 
event och projekt rörande stadsplanering i 
anslutning till handelsområden.



Exempel tillämpning av strategin

• Aktivitet: Eko-tag i butikerna

• Berörda medlemmar – se utbudsschemat

• Målgrupp – se utbudsschemat

• Lokalisera huvudsäsong via strategidokumentet

• Bestäm lämplig marknadskanal med hjälp av 
strategidokumentet och budgetramar

Tema profilbärare Besöksanledning målgrupp Potentiella nya 
medlemmar

eko & fairtrade LK. Kläder, 
Happyland 
Ronneby, Skinn-
& väskcenter, 
Maxi, Willys

ekokläder, ”hållbar 
shopping” på teman 
ekologiskt, krav, 
närproducerat, 
egenproducerat, 
cradle 2 cradle, 
fairtrade

familj, WHOP:s, 
medvetna 
shoppare, 

Björketorps gård, 



Aktivitetslista Ronneby Handel

Innehåller:

- Basaktiviteter (medlemsnytta)

- Planerade aktiviteter

- Aktivitetsförslag på nya aktiviteter

• Finns för påseende under medlemsmötet i ett 
antal ex.



Nästa steg

• Aktivitetsplan för hela 2015.

• Målet är att ha 75% planlagt innan vi går in i 
2015.

• Har som mål att presentera 1/12

Vill du bidra med idéer eller synpunkter till vår 
aktivitetsplan önskar vi få dessa på mail innan 
den 10/11. 


